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BESTUUR, EUROPA EN MIDDELEN
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 oktober 2019, dienst/sector SGU, nummer PS2019BEM15, inzake consultatie PS
voorstel Grondwetswijziging: Herziening verkiezingswijze Eerste Kamer.
Daartoe besloten
PS2019BEM15
Amendement A19, ingediend door de fractie van de ChristenUnie, inzake consultatie grondwetswijziging.
Het amendement is aanvaard.
Daartoe besloten
Amendement A20, ingediend door de fractie van de SP, inzake helder besluit.
Het amendement is verworpen.
Daartoe besloten
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 24 september 2019, dienst/sector Bedrijfsvoering, nummer PS2019BEM14, inzake
vaststelling van de tarieventabel per 1 januari 2020 behorend bij de Legesverordening provincie Utrecht 2018.
Daartoe besloten
PS2019BEM14
Amendement A41, ingediend door de fractie van de SP, inzake indexatie los van politieke besluitvorming 2.
Het amendement is ingetrokken.
Daartoe besloten
MILIEU, MOBILITEIT EN ECONOMIE
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 24 september 2019, dienst/sector Mobiliteit, nummer PS2019MME03,, inzake vervanging oeverconstructies Merwedekanaal.
Daartoe besloten
PS2019MME03
Motie M68, ingediend door de fractie van de VVD, inzake financieel droge voeten.
De motie is ingetrokken.
Daartoe besloten
STATEN (provinciale)
Vaststelling agenda.
Afscheid van het statenlid de heer mr. S.M. Sijbrandij (VVD) te IJsselstein.
Onderzoek geloofsbrieven van de heer drs. B.C. de Jager (VVD) te Loenen.
Beëdiging van de heer drs. B.C. de Jager (VVD) te Loenen.
Motie M66 vreemd aan de orde van de dag, ingediend door de fracties van de PVV, CDA, SGP en FvD inzake handen af van
de agrariër.
De motie is aanvaard.
Daartoe besloten
Motie M67 vreemd aan de orde van de dag, ingediend door de fractie van de VVD, inzake trots op de boer.
De motie is verworpen.
Daartoe besloten
Ingekomen stukken.
Lijst met moties en termijnagenda Provinciale Staten.
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Vaststellen van de notulen van de statenvergadering van 25 september 2019.
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 oktober 2019, dienst/sector Bedrijfsvoering, nummer PS2019PS22,, inzake Najaarsrapportage 2019.
Daartoe besloten
PS2019PS22
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 24 september 2019, dienst/sector BDV, nummer PS2019PS23,, inzake Programmabegroting 2020.
Daartoe besloten
PS2019PS23
Amendement A21, ingediend door de fractie van de VVD, inzake onderzoek station Loenersloot.
Het amendement is aanvaard.
Daartoe besloten
Amendement A22, ingediend door de fractie van de VVD, inzake ruimte voor bedrijven in Woerden.
Het amendement is verworpen.
Daartoe besloten
Amendement A23, ingediend door de fractie van de VVD, inzake bedrijventerrein Montfoort vindt je zó.
Het amendement is verworpen.
Daartoe besloten
Amendement A24, ingediend door de fractie van de VVD, inzake Oudewater beter bereikbaar.
Het amendement is verworpen.
Daartoe besloten
Amendement A25, ingediend door de fractie van de VVD, inzake zon rond de toren.
Het amendement is verworpen.
Daartoe besloten
Amendement A26, ingediend door de fractie van de VVD, inzake pilot warmtenet Vijfheerenlanden.
Het amendement is verworpen.
Daartoe besloten
Amendement A27, ingediend door de fractie van de VVD, inzake beter over de brug bij Houten.
Het amendement is verworpen.
Daartoe besloten
Amendement A28, ingediend door de fractie van de VVD, inzake uitbreiding P&R station Bunnik.
Het amendement is verworpen.
Daartoe besloten
Amendement A29, ingediend door de fracties van de VVD, SGP en 50Plus, inzake het fietspad van de toekomst begint vandaag!
Het amendement is verworpen.
Daartoe besloten
Amendement A30, ingediend door de fractie van de VVD, inzake zonnig Renswoude.
Het amendement is verworpen.
Daartoe besloten
Amendement A31, ingediend door de fractie van de VVD, inzake verbeteren rotonde N226-N224 in Woudenberg.
Het amendement is verworpen.
Daartoe besloten
Amendement A32, ingediend door de fractie van de VVD, inzake warmte-koudeopslag Westelijke Ontsluiting.
Het amendement is verworpen.
Daartoe besloten
Amendement A33, ingediend door de fractie van de VVD, inzake onderzoek buslijn 150.
Het amendement is verworpen.
Daartoe besloten
Amendement A34, ingediend door de fractie van de VVD, inzake fietspad Zeist, De Bilt naar Utrecht Science Park.
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Het amendement is verworpen.
Daartoe besloten
Amendement A35, ingediend door de fractie van de VVD, inzake veilig en vloeiend doorfietsen in Wijk!
Het amendement is verworpen.
Daartoe besloten
Amendement A36, ingediend door de fracties van GroenLinks, D66 en DENK inzake sociale agenda.
Het amendement is aanvaard.
Daartoe besloten
Amendement A37, ingediend door de fractie van de SP, inzake indexatie los van politieke besluitvorming.
Het amendement is verworpen.
Daartoe besloten
Amendement A38, ingediend door de fractie van de VVD, inzake zorgvuldige inzet reserve mobiliteitsprogramma en inzicht
investeringsruimte.
Het amendement is verworpen.
Daartoe besloten
Amendement A39, ingediend door de fracties van de ChristenUnie en D66, inzake indicatoren.
Het amendement is aanvaard.
Daartoe besloten
Amendement A40, ingediend door de fractie van de VVD, inzake invulling nieuwe natuur groene contour.
Het amendement is verworpen.
Daartoe besloten
Motie M69, ingediend door de fractie van de VVD, inzake ruimte voor woningen in De Ronde Venen.
De motie is verworpen.
Daartoe besloten
Motie M70, ingediend door de fractie van de VVD, inzake pilot afwijkingskader: aan de slag.
De motie is verworpen.
Daartoe besloten
Motie M71, ingediend door de fractie van de VVD, inzake recreëren rond de Nedereindse Plas.
De motie is ingetrokken.
Daartoe besloten
Motie M72, ingediend door de fractie van de VVD, inzake voorkom vrachtwagenoverlast Veenendaal.
De motie is verworpen.
Daartoe besloten
Motie M73, ingediend door de fractie van de VVD, inzake OV stopt niet bij de provinciegrens.
De motie is verworpen.
Daartoe besloten
Motie M74, ingediend door de fractie van de VVD, inzake help Bunschoten met maaien fonteinkruid.
De motie is verworpen.
Daartoe besloten
Motie M75, ingediend door de fractie van de VVD, inzake betere ontsluiting met OV voor het Militair Museum en Paleis
Soestdijk.
De motie is verworpen.
Daartoe besloten
Motie M76, ingediend door de fracties van de VVD, D66, 50Plus en het CDA, inzake een internationale school regio Utrecht.
De motie is ingetrokken.
Daartoe besloten
Motie M77, ingediend door de fractie van het FvD, inzake vereenvoudigde versie Programmabegroting 2021.
De motie is ingetrokken.
Daartoe besloten
Motie M78, ingediend door de fractie van het FvD, inzake solvabiliteit.
De motie is ingetrokken.
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Daartoe besloten
Motie M79, ingediend door de fractie van het FvD, inzake mobiliteitsreserve.
De motie is ingetrokken.
Daartoe besloten
Motie M80, ingediend door de fracties van het FvD, PvdA en 50Plus, inzake ondergrondse mobiliteitsoplossingen.
De motie is aanvaard.
Daartoe besloten
Motie M81, ingediend door de fracties van het CDA en de SGP, inzake maak gebruik van regionale kennis en organisaties bij
reductie stikstof-, methaan- en CO2-uitstoot.
De motie is aanvaard.
Daartoe besloten
Motie M82, ingediend door de fracties van het CDA, D66 en GroenLinks, inzake het bomenactieplan.
De motie is aanvaard.
Daartoe besloten
Motie M83, ingediend door de fracties van het CDA en GroenLinks, inzake bereikbaarheid mbo Campus Lageweide.
De motie is aanvaard.
Daartoe besloten
Motie M84, ingediend door de fracties van het CDA, SGP, GroenLinks, inzake verzilver uw dak.
De motie is aanvaard.
Daartoe besloten
Motie M85, ingediend door de fracties van het CDA en GroenLinks, inzake geef starters en senioren weer een kans op de
woningmarkt.
De motie is aanvaard.
Daartoe besloten
Motie M86, ingediend door de fractie van de PVV, inzake stikstofbestendig groen.
De motie is verworpen.
Daartoe besloten
Motie M87, ingediend door de fracties van de PvdD, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, CDA, DENK, SGP en SP, inzake
autoloze dag.
De motie is aanvaard.
Daartoe besloten
Motie M88, ingediend door de fracties van de PvdA en 50Plus, innzake concentratie stikstof over de provincie.
De motie is aanvaard.
Daartoe besloten
Motie M89, ingediend door de fractie van de SP, inzake geef het OV een ruggengraat.
De motie is verworpen.
Daartoe besloten
Motie M90, ingediend door de fracties van de SP, GroenLinks, FvD, PvdA en PvdD, inzake stop CETA.
De motie is aanvaard.
Daartoe besloten
Motie M91, ingediend door de fracties van DEChristenUnie, D66 en DENK, inzake: raamwerk burgerparticipatie.
De motie is aanvaard.
Daartoe besloten
Motie M92, ingediend door de fracties van de ChristenUnie en D66, inzake onderzoek Randstedelijke Rekenkamer samenwerkingsverbanden.
De motie is ingetrokken.
Daartoe besloten
Motie M93, ingediend door de fractie van de ChristenUnie, inzake minimaal label C provinciehuis - een wettelijke plicht.
De motie is verworpen.
Daartoe besloten
Motie M94, ingediend door de fracties van D66, CDA en het Fvd, inzake actief is gezond.
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De motie is aangehouden.
Daartoe besloten
Motie M95, ingediend door de fracties van D66, GroenLinks en de VVD, inzake stresstest begroting.
De motie is aanvaard.
Daartoe besloten
Motie M96, ingediend door de fracties van D66 en GroenLinks, inzake consequente jongeren participizza.
De motie is aanvaard.
Daartoe besloten
Motie M97, ingediend door de fractie van D66, inzake financieren met CO2.
De motie is ingetrokken.
Daartoe besloten
Motie M98, ingediend door de fracties van de SGP en het CDA, inzake verkeersveiligheid is goed voor de buurt
De motie is aanvaard.
Daartoe besloten
Motie M99, ingediend door de fractie van de SGP, inzake ganzen en stikstofdepositie.
De motie is aanvaard.
Daartoe besloten
Motie M100, ingediend door de fracties van de SGP, CDA, VVD en het FvD, inzake vrijkomende agrarische bebouwing.
De motie is aanvaard.
Daartoe besloten
Motie M101, ingediend door de fracties van 50Plus, D66, VVD en DENK, inzake meer toiletten erbij maakt iedereen blij!
De motie is aanvaard.
Daartoe besloten
Stemverklaringen.
Stemming.
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Presentielijst vergadering 30 oktober 2019
Voorzitter:
Griffier:

mr. J.H. Oosters, commissaris van de Koning
mevr. mr. C.A. Peters

GroenLinks

DENK
50Plus
SGP

J.J. Bart, Utrecht
mevr. A.C. Boelhouwer, Wijk bij Duurstede
mevr. M. van Elteren, Woudenberg
mevr. mr. N.M. Groen MA, Doorn
mevr. M. de Jong, Utrecht
dr. A.R.S. Karataş, Utrecht
ing. D.A. Oude Wesselink, Utrecht
mevr. T.M.S. Vrielink, Amersfoort
mr. B.M.H. de Brey MBA, Doorn
mevr. J.C.A.M. van Gilse Bsc, Utrecht
drs. B.C. de Jager, Loenen
V.C. Janssen, Amersfoort
drs. A.H.L. Kocken, Utrecht
mevr. O. de Man, Zeist
A.G. van Schie, Utrecht
mevr. mr. S.F. van Ulzen, Zeist
P.D.E.M. Bauduin Msc, Bunnik (vanaf 13.00 uur)
S.A. Berlijn, Utrecht
drs. E.H.R. Dinklo, Driebergen
M. Fiscalini, Maarssen
W.J.A. Weijers, Zeist
J.C. van Wijk, Zeist
mevr. H. Chidi, Amersfoort
M.J. de Droog Msc RA, Utrecht
drs. E.A. Kamp, Doorn
mevr. L.E. Veen, Utrecht
mevr. ir. M. de Widt MPM, Utrecht
ing. D.G. Boswijk, Wilnis
mevr. T. Koelewijn-Koelewijn RDM, Bunschoten
mevr. drs. M.W.J. Maasdam-Hoevers, Zeist (vanaf 11.10 uur)
drs. A. Mourik-Geluk, Utrecht
C. Westerlaken, Lopik
mevr. W.A. de Boer-Leijsma, Eemnes
mevr. drs. J.P. d"Hondt, Utrecht
mevr. M. Lejeune-Koster, Linschoten
H.O. Suna, Soest
mevr. N. de Haan-Mourik, Amersfoort
J.A. de Harder, Buschoten-Spakenburg
drs. J.H. van Oort, Utrecht
mevr. H.J. Rikkoert Msc, Utrecht
mevr. H.J. Keller, Driebergen-Rijsenburg
W. van der Steeg, De Meern
mevr. E.J. Broere-Kaal, Soest
R.G.J. Dercksen, Bosch en Duin
M.E.J. Eggermont, Utrecht
mevr. A.M. Poppe, IJsselstein
mevr. H. Bittich, Utrecht
mevr. W.M.M. Hoek, Vreeland
ing. B.C. van den Dikkenberg, Elst

Afwezig:

-

VVD

FvD

D66

CDA

PvdA

ChristenUnie

PvdD
PVV
SP
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Leden van Gedeputeerde Staten:
mevr. drs. H.G.J. Bruins Slot, Utrecht
ir. H.P. van Essen, Utrecht
ir. R.G.H. van Muilekom, Amersfoort
A.J. Schaddelee, Houten
R.C.L. Strijk, Utrecht
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Opening.
De VOORZITTER: Ik open de vergadering van Provinciale Staten van Utrecht. Ik heet u allen van
harte welkom bij deze statenvergadering van 30 oktober 2019. Welkom aan de mensen op de publieke
tribune. De publieke tribune is goed gevuld en bevat een extra nieuwigheid, namelijk kussentjes. Mogelijk denkt de burgemeester van Uithoorn dat dit speciaal voor hem is gedaan, maar dat is niet zo. De
kussentjes blijven liggen. Welkom. Fijn dat u er allemaal bent.
De heer Bauduin zal later ter vergadering verschijnen.
Voorst meld ik u dat de directeur van VNO-NCW Midden namens zijn organisatie gevraagd heeft naar
de mogelijkheid om een petitie aan te bieden inzake de problematiek van stikstof, PFAS en PFOS. U
weet dat er een grote actie gaande is op het Malieveld, maar de directeur van VNO-NCW Midden
komt naar Utrecht om de petitie aan te bieden aan het begin van onze lunchpauze. De gedeputeerde
mevrouw Bruins Slot zal daarop kort reageren. Ondanks dat de vergadering dan geschorst is, vraag u
om in de zaal aanwezig te blijven om de heer Van Gent en de gedeputeerde aan te horen.
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Mevrouw Maasdam zal later arriveren, omdat zij
uit Zeist moet komen.
De VOORZITTER: Waarvan akte. Mevrouw Maasdam zal later ter vergadering verschijnen.
Vaststellen agenda.
De VOORZITTER: Vanmorgen hebben de griffier en ik de agenda kort de besproken met de fractievoorzitters. Wij hebben afgesproken dat wij rond 17.30 uur de vergadering kort zullen schorsen om
gezamenlijk te bepalen op welke wijze wij de vergadering zullen voortzetten. Ik zal een goed moment
proberen te zoeken voor de aanvang van onze lunchpauze en de heer Van Gent de gelegenheid te geven om zijn petitie toe te lichten. Dat zal naar verwachting rond 12.45 uur zijn.
Voorst meld ik u dat in overleg met de fractievoorzitters is besloten om de moties vreemd aan de orde
van de dag, de diverse andere moties en mondelinge vragen rond het stikstofdossier in behandeling te
nemen bij agendapunt 6. Wij hebben afgesproken in welke volgorde wij dat zullen doen en dat wij dat
doen naar de orde van een motie vreemd aan de orde van de dag, namelijk door het voeren van een
klein debat. Daarbij zal ik u allemaal in de gelegenheid stellen om uw opvattingen over dit dossier
kenbaar te maken in de eerste termijn, zodat de gedeputeerde integraal de moties en vragen kan beantwoorden. Daarna krijgt u in de tweede termijn de gelegenheid om daarop kort te reageren vanachter
uw bureau. Op deze wijze concentreren wij de besluitvorming, zodat het voor de kijkers en volgers
van deze vergadering bij elkaar blijft.
Zijn er anderen die iets willen inbrengen over de agenda?
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Ik doe het ordevoorstel om de stemmingen van
de begroting direct aansluitend aan dat agendapunt te laten plaatsvinden.
De VOORZITTER: De heer Van Schie doet een ordevoorstel. Vanzelfsprekend ga ik dat in stemming
brengen. Ik heb gesuggereerd om het moment van 17.30 uur af te wachten om te kijken hoe ver wij
dan zijn. U doet echter op dit moment een ordevoorstel, dus ik begrijp dat u hierover stemming wenst.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Voor de volgbaarheid van het debat is het prettig om na de begrotingsbehandeling de stemmingen met betrekking tot de begroting te laten plaatsvinden.
De VOORZITTER: Ik zal kijken of de fracties instemmen met uw ordevoorstel.
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! Het lijkt mij een voorbarig ordevoorstel. GroenLinks kan hiermee niet instemmen.
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De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! Het FvD steunt het ordevoorstel.
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Het CDA vindt dit een voorbarig ordevoorstel. Laten wij het moment van 17.30 uur afwachten.
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! D66 sluit zich aan bij de woorden van het CDA.
Mevrouw LEJEUNE (PvdA): Mijnheer de voorzitter! De PvdA vindt het ordevoorstel voorbarig en
het is ons niet duidelijk of de VVD per agendapunt wil stemmen of na de begroting.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! De VVD stelt voor om na de begroting te
stemmen.
Mevrouw LEJEUNE (PvdA): Mijnheer de voorzitter! Dan is de PvdA tegen het ordevoorstel.
Mevrouw RIKKOERT (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! De ChristenUnie wacht af wat er om
17.30 uur besloten wordt.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Laten wij 17.30 uur afwachten.
Mevrouw KELLER (PvdD): Mijnheer de voorzitter! De PvdD wacht liever op wat er om 17.30 uur
besloten wordt.
Mevrouw POPPE (SP): Mijnheer de voorzitter! De SP laat het afhangen van 17.30 uur. Waarom wil
de VVD alleen na de begrotingsbehandeling direct stemmen en niet direct na de andere onderwerpen?
De VOORZITTER: Ik stel voor dat wij die discussie gaan voeren in het kader van de evaluatie van
onze werkwijze.
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! Laten wij 17.30 uur afwachten.
Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de voorzitter! 50Plus wil 17.30 uur afwachten.
Mevrouw BITTICH (DENK): Mijnheer de voorzitter! DENK kan ook 17.30 uur afwachten.
De VOORZITTER: Mijnheer Van Schie, het is duidelijk dat wij dit om 17.30 uur met elkaar gaan bespreken. Zijn er verdere opmerkingen over het vaststellen van de agenda? Dat is niet het geval.
Zonder hoofdelijke stemming stellen Provinciale Staten de agenda aldus gewijzigd vast.
Afscheid van het statenlid de heer mr. S.M. Sijbrandij (VVD) te IJsselstein.
De VOORZITTER: Aan de orde is het afscheid van de heer Sijbrandij. Ik ga hem vanachter het
spreekgestoelte toespreken.
Mijnheer Sijbrandij, beste Marcel, jij wordt omschreven als een liefhebber van heldere taal: scherp als
het moet, maar altijd genuanceerd. Jij bent realistisch en staat met beide voeten op de grond. Jij bent
een man met visie die graag bereid is deze visie te delen met anderen.
Mobiliteit is jouw aandachtsgebied. Over gebied gesproken: jij bent een sterke propagandist van de
Lopikerwaard, waar jij zelf in de gemeenteraad hebt gezeten van IJsselstein. Tijdens jouw statenlidmaatschap bracht jij geregeld dat deel van de provincie voor het voetlicht als tegenlicht voor de dominante plek die de stad Utrecht opeist binnen de beraadslagingen. Wat dat betreft ben jij een volksvertegenwoordiger uit onze mooie onderlanden. "Een prachtige Lopikerwaard wordt gevormd door bereikbare, duurzame en dynamische gemeenten." Zo luidt jouw credo. Het gaat jou wel om de hoofdlij10

nen. Jij hebt je soms geërgerd aan de stagnerende nadruk op details, zoals een enkele bushalte. Het
tussenbestuur moet op hoofdlijnen opereren. Dat is de richting waarin jij de geesten hebt weten te duwen.
Een duidelijke visie op de taakstelling van een statenlid kan jou niet worden ontzegd. Desondanks leg
jij jouw statenlidmaatschap neer. De reden komt van buiten. Jij werkt voor de luchtvaartautoriteit en je
bent tegenwoordig veel in Brussel, vooral op de woensdagen. Aangezien de woensdagen voor ons
gremium essentieel zijn, zou jij mensen in Brussel of mensen in Utrecht moeten teleurstellen. Dat is
allebei niet wenselijk. Dat jij een keuze hebt gemaakt is helder en te begrijpen. Daarom nemen wij
vandaag afscheid.
Jij was in de fractie een welkome factor dankzij de rust en het gezag die jij meebracht als oud-militair.
Het college kan getuigen dat het altijd handig is om iemand aan boord te hebben. Tussen alle stuiterende types – een kwalificatie die niet van mij komt – was jij degene die de kalmte en het overzicht
wist te bewaren. Verder zijn wij allen vol bewondering van jouw sportiviteit. Wie is het hier gegeven
om tussen de bedrijven door een marathon te lopen? Dat lukt alleen een marinier met mobiliteit in zijn
rugzak.
Gezien de relatief korte periode die jij hier hebt doorgebracht in de Provinciale Staten, stel jij het op
prijs dat ik het kort en bondig houd. Ik eindig met de iconische woorden die jij zojuist zelf gebruikte:
"Het waren twee fantastische dagen." Ondertussen beseffen wij terdege dat jij inmiddels ruim acht
maanden van jouw leven aan deze mooie provincie hebt willen geven. Daarvoor zijn wij jou dankbaar.
Dank voor alles wat jij voor Utrecht hebt betekend en heel veel succes in jouw verdere loopbaan en
privéleven. Het ga je goed.
Ik overhandig de heer Sijbrandij graag de oorkonde, de roemer en de bloemen.
Overhandiging van de oorkonde, de roemer en de bloemen.
De VOORZITTER: Tegen de heer Sijbrandij heb ik gezegd dat wij na de beëdiging van zijn opvolger
de heer De Jager de vergadering kort schorsen, zodat u de gelegenheid heeft om hem persoonlijk de
hand te drukken.
Onderzoek geloofsbrieven van de heer drs. B.C. de Jager (VVD) te Loenen.
De VOORZITTER: Aan de orde is het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer De Jager die namens de VVD de plek van de heer Sijbrandij zal innemen. Ik geef mevrouw Hoek het woord om de
uitkomst van het onderzoek van de geloofsbrieven met ons te delen.
Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de voorzitter! De commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven is bijeen geweest en heeft kennisgenomen van de bescheiden van de heer De Jager. De commissie is van mening dat de bevindingen overeenkomstig de wettelijke vereisten zijn. Er zijn dus geen
beletselen voor de toelating van de heer De Jager tot de Provinciale Staten van Utrecht.
De VOORZITTER: Dank aan mevrouw Hoek en het werk van de commissie. Ik stel vast dat de heer
De Jager kan worden toegelaten tot onze vergadering en dat ik over kan gaan tot de beëdiging van de
heer De Jager. Ik verzoek u allen te gaan staan en vraag de heer De Jager om naar voren te komen.
Beëdiging van de heer drs. B.C. de Jager (VVD) te Loenen.
De GRIFFIER: Ik lees de verklaring en belofte voor.
"Ik verklaar dat ik om tot lid van Provinciale Staten benoemd te worden, rechtstreeks noch
middellijk onder welke naam of voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
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Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik
mijn plichten als lid van Provinciale Staten naar eer en geweten zal vervullen."
De heer DE JAGER (VVD): Dat verklaar en beloof ik.
De VOORZITTER: Ik schors de vergadering.
Schorsing van 10.47 uur tot 10.54 uur.
Motie(s) vreemd aan de orde van de dag.
De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Zoals ik aan het begin van de vergadering heb aangekondigd gebruiken wij agendapunt 6 om in integraliteit over het stikstofdossier te spreken. Dat doen
wij in de volgorde van de moties vreemd aan de orde van de dag, gevolgd door de overige moties. Alle
leden kunnen in de eerste termijn hun vragen daarbij stellen. Ik geef eerst het woord aan de heer Dercksen voor het toelichten van de motie.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Het gebeurt mij niet elke dag dat ik een motie
indien waarop het logo van het CDA staat, dus ik zal mij netjes gedragen. Deze motie gaan wij indienen namens het CDA, SGP, FvD en de PVV.
Op 8 oktober hebben wij een brief gezien van het IPO. Daarin zat een provinciale kop op het landelijke stikstofbeleid. Wij hadden graag gezien dat de provincie zich daaruit had teruggetrokken, net zoals
andere provincies. Dat is niet gebeurd. Recentelijk gaf de minister van LNV aan dat de provincie nog
steeds het bevoegd gezag heeft over het sluiten van agrarische bedrijven. Tevens is intussen duidelijk
dat de modellen die het RIVM hanteert generiek kloppen, maar grote onduidelijkheden en onzekerheden laten zien op lokaal niveau. Voor ons is dit een reden om een motie in te dienen om een halt toe te
roepen totdat wij helderheid hebben op dit dossier. Ik las zojuist dat Carola Schouten een andere
drempelwaarde voor stikstof gaat invoeren. Deze motie roept niet anders op dan een pas op de plaats
te maken en geen agrarische bedrijven te sluiten op de kop die de provincie heeft aangekondigd.
Motie M66 vreemd aan de orde van de dag (PVV, CDA, SGP, FvD): handen af van de agrariër
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019, ter bespreking van de motie
vreemd aan de dorde van de dag;
overwegende:
•
dat de provincie Utrecht zich niet heeft gedistantieerd van de IPO-brief van 8 oktober jl. waarin
de provincies aanvullende regels opstelden in het stikstofvraagstuk bovenop de (tot nu toe) landelijk geformuleerde uitgangspunten;
•
dat de minister van L&V in de media helder heeft gemaakt dat in het kader van de stikstof-regels
het een provinciale bevoegdheid is om agrarische bedrijven gedwongen te sluiten;
•
dat een dergelijke handelwijze onacceptabel is ook in het licht van juridische onzekerheden gelet
op de onnauwkeurigheden die de modellen (Aerius) van het RIVM in zich herbergen;
dragen GS op om:
niet tot gedwongen sluiting van agrarische bedrijven over te gaan op basis van provinciale stikstofregels totdat nader landelijk beleid is geformuleerd.
En gaan over tot de orde van de dag.
De VOORZITTER: De motie wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van de beraadslaging.
De heer WESTERLAKEN (CDA): Mijnheer de voorzitter! Wij hebben deze motie mede-ondertekend,
omdat wij van oordeel zijn dat de problematiek rondom stikstof ons allemaal treft en niet alleen de
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boeren. Deze problematiek moet opgelost worden door iedereen hierbij te betrekken. Later vandaag
zullen wij een motie indienen over alle uitstoot die problematisch is. De heer Boswijk zal daar verder
op ingaan. Vanuit dit gegeven achten wij het nodig om te benadrukken dat de boeren een deel van de
oplossing zijn, maar dat zij hiertoe nooit gedwongen kunnen worden. Afgelopen maandag was ik bij
een LTO-vergadering. Wat mij daar vooral opviel, was de ongerustheid onder de boeren door het niet
weten wat hun te wachten staat. Dat is de reden geweest dat wij deze motie ondersteund hebben.
Hiermee sluiten wij aan bij wat in 75 gemeenten in Nederland gebeurt op initiatief van een CDAkamerlid. Daarin wordt uitgesproken dat wij natuurlijk willen meedoen aan oplossingen, maar niet gedwongen.
De heer EGGERMONT (SP): Mijnheer de voorzitter! In de overwegingen onderschrijft u de onnauwkeurigheid waardoor het model van het RIVM onacceptabel is. Vindt u dat geen grote woorden? Op
welke wijze zouden de onnauwkeurigheden in de RIVM-modellen worden weggewerkt? Heeft dit niet
veel te maken met de bezuinigingen die het RIVM de laatste jaren heeft moeten doorvoeren, waardoor
het minder meetpunten heeft kunnen instellen?
De heer WESTERLAKEN (CDA): Mijnheer de voorzitter! U stelt meerdere vragen en ik zal proberen
ze allemaal te beantwoorden. Over het laatste kan ik niet veel zeggen, want wij gaan niet over de bezuinigingen bij het RIVM. Ik kan niet beoordelen of het ooit teveel geld heeft gekregen of niet. Wat
wij constateren en waarin het RIVM heeft toegestemd, is: beter meten, is beter weten. Die actie moet
uitgevoerd worden voordat wij daarover een oordeel kunnen geven.
De heer EGGERMONT (SP): Mijnheer de voorzitter! Beter meten betekent dat je de modellen beter
kunt kalibreren. Klopt dan de constatering dat het onacceptabel is, zoals u omschrijft in de motie?
De heer WESTERLAKEN (CDA): Mijnheer de voorzitter! Als je het niet goed doet, dan is het onacceptabel. Je kunt iets pas accepteren als je het goed doet. Het CDA-kamerlid heeft erop aangedrongen
dat het RIVM zijn meetmethoden kenbaar maakt. Dat bleek niet zo sterk te zijn en het RVIM heeft
daarin een toezegging gedaan. Het is onacceptabel dat wat het RIVM hanteert niet voor iedereen even
helder is en dat wij wachten op betere uitkomsten.
De VOORZITTER: Ik geef het woord aan mevrouw Van Gilse van de VVD voor de toelichting op de
motie vreemd aan de orde van de dag trots op de boer.
Mevrouw VAN GILSE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Ik vraag iedereen zich in te beelden dat je een
eigen onderneming hebt waarvoor je je met hart en ziel inzet en iedere dag heel vroeg opstaat. Eigenlijk loopt alles lekker: je hebt alles op orde en je hebt voldoende uitbreidingsruimte. Dan komen er ineens provinciale beleidsregels om de hoek kijken en is je eigen ruimte niet meer zo zeker. Daardoor
heerst er enorme onrust in de provincie.
Wij hebben met eigen ogen gezien hoe groot die onrust bij onze boeren is. Zij zijn hier in groten getale
langsgekomen en vervolgens heeft Gedeputeerde Staten benadrukt dat zij op dit moment onder hun
eigen vergunning kunnen blijven boeren. Het enige dat daarbij niet duidelijk is vermeld, is dat bij iedere natuurvergunningaanvraag hun rechten ingeperkt kunnen worden tot aan de rechten die zij op dat
moment gebruiken. Daardoor kan ruimte worden weggenomen. Boeren moeten best vaak een natuurvergunning aanvragen. Dit beperkt hen heel erg in de ruimte die zij hebben. Daardoor kunnen zij niet
blijven boeren op de manier waarop zij dat doen. Wij roepen GS op om de verworven rechten van de
boeren wel te respecteren, de kop op het landelijk beleid te verwijderen en in het vervolg geen beperkend beleid meer te maken dat boven het landelijk beleid uitstijgt. Daarbij ga ik deze motie indienen.
Motie M67 vreemd aan de orde van de dag (VVD): trots op de boer
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 30 oktober 2019, ter bespre-king
van de stikstofproblematiek en de protestacties van agrariërs;
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constaterende dat:
•
Gedeputeerde Staten de beleidsregels opgesteld met het IPO op 11 oktober jl. van kracht heeft
laten gaan;
•
Gedeputeerde Staten op 14 oktober tijdens het boerenprotest op het provinciehuis aan de aanwezigen heeft gecommuniceerd dat de boeren kunnen blijven boeren op basis van hun huidige vergunning;
overwegende dat:
•
de juridische en financiële consequenties van de aanvullende beleidsregels van het IPO onvoldoende inzichtelijk zijn;
•
er grote maatschappelijke onrust is over de beleidsregels en interpretatie daarvan bij ondernemers in onze provincie;
•
de regels opgesteld door het IPO die op dit moment gelden zouden kunnen inhouden dat (op basis van art. 6 lid 6 van de beleidsregels) iedere natuurvergunningaanvraag die boeren moeten
doen voor elk aspect van hun bedrijfsvoering ervoor kan zorgen dat de capaciteit die zij op basis
van hun vergunning wel hebben maar niet benutten kunnen kwijtraken;
•
het op basis van deze beleidsregels niet mogelijk is om vrij te ondernemen op basis van vergunde
rechten;
dragen het college van Gedeputeerde Staten op:
•
verworven rechten van boeren in Utrecht daadwerkelijk te respecteren;
•
de kop die op dit moment zit op het landelijke beleid te verwijderen uit de beleidsregels;
•
in het kader van stikstof en PFAS geen beperkend beleid te maken dat boven de landelijke afspraken uitstijgt.
En gaan over tot de orde van de dag.
De VOORZITTER: Mevrouw Van Gilse, ik complimenteer u met uw maidenspeech. De motie wordt
toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van de beraadslaging.
Ik geef het woord aan de fracties die hierover het woord wensen. Dit doe ik op volgorde van fractiegrootte. Als eerste geef ik het woord aan mevrouw Van Elteren van GroenLinks.
De heer DINKLO (FvD): Mijnheer de voorzitter! Het FvD is mede-indiener van de motie vreemd aan
de orde van de dag M66. De heer Van Schie wil hierop nog graag een toelichting geven.
De VOORZITTER: U krijgt dadelijk de gelegenheid om een toelichting te geven. Ik heb deze volgorde met de fractievoorzitters afgesproken.
Mevrouw VAN ELTEREN (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! Er wordt op dit moment gesproken
over een stikstofcrisis. Deze crisis is niet nieuw. In werkelijkheid is deze crisis al jaren aan de gang.
Dit komt mede doordat er in de afgelopen decennia weinig politieke urgentie was voor dit probleem.
Zo is er de PAS. Wij leefden met het systeem van de PAS jarenlang op de pof. Uiteindelijk betalen wij
daarvoor de rekening. Wellicht is het eerlijker om te zeggen dat de echte rekening terecht is gekomen
bij de natuur en de biodiversiteit.
Er ligt een eerste advies van de commissie Remkes. Het advies is duidelijk en confronterend. Niet alles kan en het is helder dat wij alles op alles moeten zetten om de stikstofdepositie naar beneden te
brengen en de natuur te herstellen en versterken. Minister Schouten heeft opvolging gegeven aan het
advies van de commissie. Daarbij wordt gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak met een regierol
voor de provincie. GroenLinks is van mening dat de provincie in de gelegenheid gesteld moet worden
om dit voornemen goed uit te voeren. Naast daadkracht en spoed is daarvoor eerlijkheid nodig. Eerlijkheid dat wij op dit moment niet de ruimte hebben om alle maatregelen uit te sluiten en eerlijkheid
naar de boeren toe dat wij niet alles kunnen beloven.
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De beleidsregels die er liggen zijn er om de provincie uit het slop te halen en ervoor te zorgen dat niet
alles stil blijft liggen. Wij hebben immers veel mooie plannen voor onze provincie en wij willen graag
met nieuwe energie vooruit. GroenLinks weet dat er uiteindelijk meer nodig is dan deze beleidsregels,
maar daarvoor wachten wij op landelijk beleid. Op voorhand dingen uitsluiten, lijkt ons een belofte die
wij misschien niet waar kunnen maken. Daarbij is niemand gebaat. Laten wij in Utrecht doen wat nodig is en niet op de zaken vooruitlopen.
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Van Elteren. Mijn complimenten voor uw maidenspeech.
De heer FISCALINI (FvD): Mijnheer de voorzitter! Het FvD is van mening dat er geen echte stikstofcrisis is. Er is echter wel sprake van een gefabriceerde papieren crisis door het willen hanteren van een
extreem lage drempel. Stel dat wij invoeren dat er niet meer dan 1 millimeter regen per hectare in Nederland mag vallen, omdat wij anders onder water komen te staan volgens de rekenmodellen die een
onzekerheidspercentage van 30% bevatten. Zitten wij dan in een watersnoodcrisis of alleen in een papieren crisis als er meer regen valt? Als wij de lat laag genoeg leggen, dan kan alles een crisis worden.
Het FvD steunt de boeren. Daarom pleiten wij voor de invoering van het Duitse model. Helaas komen
wij hiermee in landelijke vaarwateren terecht.
Gezien het onzekerheidspercentage in het rekenmodel Aerius van landelijk 30% tot lokaal 70% volgens het RIVM, hoopt het FvD dat de provincie het boerenverstand gebruikt en niet op de zaken vooruitloopt. Het FvD wil daarom dat de provincie geen extra maatregelen neemt, niet overgaat tot de gedwongen sluiting en wacht met het treffen van verdere maatregelen tot er een duidelijk landelijk beleid
is.
Mevrouw DE WIDT (D66): Mijnheer de voorzitter! D66 vindt het onhandig om vandaag op deze manier over dit belangrijke onderwerp te spreken. Vanmorgen om 8.00 uur heb ik antwoorden gekregen
op onze artikel 47-vragen over een bredere achtergrond en oplossing van dit vraagstuk. Het is onhandig. Op deze manier is er onvoldoende tijd om een afgewogen voorbereiding te treffen.
Er is nog veel onduidelijk. Er is veel te doen voor het Rijk en voor onze provincie. "Het is duidelijk
dat niet alles kan", zoals de heer Remkes zegt. Wij moeten veel meer doen om de natuur en biodiversiteit de plek te geven die noodzakelijk is voor een gezonde leefomgeving. Wij moeten gaan doen wat
nodig is.
Wij hebben onze gedeputeerde tot dusver verstandig zien opereren. D66 heeft er alle vertrouwen in dat
dit een verstandig vervolg krijgt.
Mevrouw DE BOER (PvdA): Mijnheer de voorzitter! Het huidige landbouwbeleid is failliet en kent
alleen nog verliezers. Daarom moet er wat gebeuren. Waarom zouden wij op voorhand bepaalde maatregelen uitsluiten, terwijl wij nog niet weten wat ons doel wordt. Wie gelooft in het ontkennen van de
stikstofcrisis, die gelooft ook dat de aarde plat is.
De PvdA is niet voor het sluiten van bedrijven onder dwang. Het zou echter jammer zijn om dit op
voorhand uit te sluiten, omdat zich bepaalde situaties zich ooit voor kunnen doen. Op dit moment is
dat niet aan de orde.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Mevrouw De Boer zegt dat degene die de stikstofcrisis ontkent gelooft in een platte aarde. Zo gaan linkse partijen meestal om met mensen met andere inzichten. De stikstofdeposities en -emissies zijn minimaal gehalveerd vanaf 1980/1990. Wat was
er toen mis met ons groen en de parken en waardoor is er inmiddels sprake van een crisis?
Mevrouw DE BOER (PvdA): Mijnheer de voorzitter! Daaraan liggen onderzoeksrapporten ten grondslag. Het is vreemd als je doet alsof deze rapporten er niet zijn. Vanaf 1980 is er in Nederland steeds
meer bulkproductie gekomen: de boeren produceren voor een wereldmarkt. Daardoor is er steeds meer
veeteelt nodig om de kostprijs zo laag mogelijk te houden. Dat houdt nooit op. Als wij daarmee doorgaan dan blijft dat groeien. De veedichtheid in Nederland is veel te groot. Deze is veel groter dan in
Duitsland waardoor zij daar andere maatregelen kunnen treffen. Met andere woorden: is het verstandig
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om maatregelen uit te sluiten voordat wij bepaald hebben wat ons doel is en hoe wij daar komen? In
principe is de PvdA niet voor dwang.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! De vraag is wie gelooft in een platte aarde. U
zegt dat het erger is geworden, terwijl het vaststaat dat de emissies en deposities minimaal gehalveerd
zijn, los van of dit over verkeer of de landbouw gaat. Er is meer vee gekomen en er zijn grotere agrarische bedrijven gekomen, maar de emissies zijn gedaald. Ik herhaal mijn vraag: wat was er mis met de
parken in 1980?
Mevrouw DE BOER (PvdA): Mijnheer de voorzitter! Ik kan u niet exact antwoord geven op deze
vraag, maar het is wel duidelijk dat het niet genoeg is. U ziet allemaal dat de natuur eronder leidt, al
vindt u dat het fantastisch gesteld is met de natuur op dit moment. Daarover hebben wij afspraken gemaakt met elkaar.
Mevrouw VAN GILSE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Mevrouw De Boer zegt dat je geen maatregelen moet treffen die dingen uitsluiten. Wat vindt zij ervan dat op dit moment bij iedere vergunningaanvraag de ruimte van ondernemers wordt ingeperkt? Het lijkt mij voorbarig om dat te doen.
Mevrouw DE BOER (PvdA): Mijnheer de voorzitter! Tijdens het bezoek van de boeren aan het provinciehuis heeft de gedeputeerde gezegd dat wij deze beleidsregel op dit moment niet toepassen. Die
onbenutte ruimte wordt op dit moment niet geschaad. Het lijkt mij beter dat de gedeputeerde dit verder
toelicht.
Mevrouw VAN GILSE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Ik heb begrepen dat de onbenutte ruimte niet
wordt geschaad zo lang de boer geen vergunning aanvraagt. Voor de bedrijfsvoering moet een boer
echter vaak een vergunning aanvragen. Bent u het eens met die beleidsregel?
Mevrouw DE BOER (PvdA): Mijnheer de voorzitter! Ik ben het eens met elke beleidsregel die leidt
tot het halen van de doelstellingen die in het coalitieakkoord beschreven staan.
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! Mevrouw De Boer zegt dat de natuur eronder leidt. Wij zien bijvoorbeeld een vergrassing van de heide, maar dat is logisch als je alle
schaapskuddes wegbezuinigd, zoals de afgelopen drie jaar is gebeurd. Welke natuur lijdt hieronder
volgens mevrouw De Boer?
Mevrouw DE BOER (PvdA): Mijnheer de voorzitter! De biodiversiteit in Nederland is tot 15% afgenomen ten opzichte van 30 jaar geleden. Dat is onderzocht door wetenschappers.
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! De biodiversiteit is afgenomen en
daarop moet actie ondernomen worden. Het gaat er echter om dat Natura 2000-gebieden hieronder
zouden leiden. Wij hebben prachtig mooie schraalgraslanden die geen Natura 2000-regiem kennen, die
er niet onder leiden en waar geen crisis is. Alleen in de Natura 2000-gebieden zou er een crisis zijn.
Erkent u dat het onjuist is dat de Natura 2000-regelgeving die vanuit Europa op de economie drukt, als
heilige graal wordt gezet ten opzichte van de economische activiteit?
Mevrouw DE BOER (PvdA): Mijnheer de voorzitter! De PvdA komt later met een motie die ingaat op
het inventariseren waar stikstof problemen oplevert. Op dit moment gaat het over de motie die is ingediend door de PVV en het CDA en het bij voorbaat uitsluiten van een bepaalde maatregel. Daarover
herhaal ik dat de PvdA niet voor dwang is, maar dit niet het goede moment vindt om een maatregel uit
te sluiten.
Met betrekking tot de motie van de VVD: ik ben trotse Friezin en reuze trots op de boer. Daarnaast
ben ik trots op de bouwvakker, de leraar, de wijkverpleegkundige en wie dan ook. In die zin vinden
wij dit een populistische motie. De VVD begint zich te ontwikkelen van trots op het pluche naar trots
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op alles wat voor gedoe kan zorgen. Door blijven boeren op de huidige manier is eindig. Met pappen
en nathouden helpen wij niemand.
De heer DE HARDER (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! Het stikstofdossier heeft bewezen zowel bestuurlijk als technisch een buitencomplex dossier te zijn waarbij er geen makkelijke oplossingen
voorhanden zijn. De commissie Remkes heeft haar rapport niet voor niks de titel "Niet alles kan" meegegeven. Het is vooral zoeken naar een rechtvaardige oplossing, zonder dat een van de betrokken partijen al het nadeel gaat ondervinden van die oplossing.
Tijdens een bijeenkomst in het provinciehuis met honderden boeren bleek dat de uitleg van onze huidige beleidsregels voldoende was om de boeren met rust terug te laten keren. Dit overwegende zijn wij
voorstander van het instandhouden van de huidige beleidsregels die in ieder geval enige ruimte bieden
voor de bouwsector.
Het nemen van overhaaste beslissingen op dit moment lijkt ons niet verstandig. Laten wij de uitkomst
van het overleg op landelijk niveau afwachten en de tijd nemen om vooral op een zorgvuldige wijze
tot besluitvorming te komen. Wij kunnen de motie van het CDA en de PVV steunen, omdat die aansluit bij het huidige beleid. De motie van de VVD zullen wij niet steunen.
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! De ChristenUnie is een pragmatische partij. Wilt u de landbouwsector verduurzamen door emissiereducerende maatregelen te treffen?
De heer DE HARDER (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! Dat lijkt mij op voorhand geen slechte
maatregel.
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! Erkent u dat de huidige beleidsregels ervoor zorgen dat de landbouwsector op dit moment niet meer gaat verduurzamen, omdat bij iedere vergunning stikstofruimte wordt afgeroomd? Wij zetten de verduurzaming van de sector stil door de
huidige regelgeving. U zegt dat u de beleidsregels steunt. Ziet u de schaduwzijde van de beleidsregels
en deelt u onze opvatting dat wij daarvan maatwerk moeten maken, zodat de verduurzaming van de
sector doorgang kan vinden?
De heer DE HARDER (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! Laten wij op dit moment geen overhaaste beslissingen nemen. Er is een weloverwogen set aan beleidsregels vastgesteld die hier voor een
zaal met honderden boeren is verdedigd door onze gedeputeerde. De sector heeft in alle rust die uitleg
geaccepteerd en is weer weggegaan. Ik hoor u namens de boeren die hier waren pleiten voor iets anders, terwijl er op landelijk niveau van alles loopt en er een nieuwe set beleidsregels komt. Ik pleit ervoor om de huidige beleidsregels in stand te houden, zodat bouwend Nederland ruimte overhoudt om
activiteiten te ondernemen. Daarmee zet ik de verduurzaming van de sector niet op slot.
Mevrouw VAN GILSE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Begrijp ik het goed dat de ChristenUnie van
mening is dat het afpakken van stikstofruimte van ondernemers geen overhaaste beslissing is?
De heer DE HARDER (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! Mevrouw Van Gilse hoort mij zeggen
dat ik met de boeren die hier waren van mening ben dat wij niet zomaar de stikstofruimte afpakken.
Mevrouw VAN GILSE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Er heerst nog steeds enorme onrust bij boeren.
Waar haalt u die kennis vandaan?
De heer DE HARDER (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! De foyer stond vol met boeren die zeiden: "Wij blijven hier totdat wij onze zin hebben." Vervolgens is een aantal casuïstieken uitgewerkt en
gingen zij gerust weer weg.
Mevrouw VAN GILSE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Dat is niet de indruk die ik heb gekregen.
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De VOORZITTER: Dat is helder. Als de heer De Harder klaar is met zijn betoog geef ik het woord
aan de PvdD.
Mevrouw KELLER (PvdD): Mijnheer de voorzitter! De PvdD komt met een stemverklaring.
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! Het stikstofdossier vraagt om leiderschap. Bestaande rechten die gekocht zijn door ondernemers moeten in eerste instantie zeker gerespecteerd worden. Er moeten geen eenmalige uitkoopacties ondernomen worden om een bouwproject
mogelijk te maken. Voor de mensen die hier minder van weten: voor eenmalige stikstofuitstoot heb je
rechten nodig. Als je een boerderij uitkoopt om eenmalig woningen te bouwen, dan haal je permanent
verdiencapaciteit van het platteland met alle gevolgen van dien voor de eenmalige investering in woningbouw.
Er moet geen provinciale diefstal van rechten plaatsvinden. Daarom zijn wij mede-indiener van de motie die uitspreekt geen gedwongen bedrijfsbeëindiging in de provincie Utrecht te laten plaatsvinden; in
ieder geval totdat landelijk beleid gevormd is. Een model met een schaalgrootte en een veronderstelde
nauwkeurigheid van 0,01 mol ga je niet waarnemen. Zeker niet op de hexagoon oppervlakken uit het
Aerius-model. Als wij ons daardoor laten gijzelen, dan zijn wij in de war.
Wij steunen de motie van de VVD die iets verder gaat. Hoe wil je de landbouw laten verduurzamen als
je rechten worden afgepakt bij bijvoorbeeld een nieuwe vergunning voor de vloer? Dat staat in de beleidsregels. Voor alle duurzame maatregelen die een boer wil uitvoeren heeft hij een natuurvergunning
nodig en daarin worden de rechten afgeroomd. De bestaande vergunningen handhaven wij terecht,
maar in een nieuwe vergunningverlening zit reeds een interne saldering. Willen wij het op ons geweten hebben dat de omslag naar een duurzame sector stil komt te liggen omdat wij intern willen salderen om bouwprojecten mogelijk te maken? Dat moet in ieder geval samen met de boeren gedaan worden en daarbij moeten een passend actieplan en een maatwerkplan bedacht worden. Zoals het algemeen gesteld is lijkt het angstpolitiek terwijl wij leiderschap nodig hebben in deze discussie.
Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de voorzitter! 50Plus kan kort zijn, want het meeste staat verwerkt in mijn beschouwing. Het stikstofdossier is complex, maar staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van het totaal waaraan de begroting gelinkt is. Bestaande vergunningen kunnen indien nodig uitgevoerd worden. Dat is door de gedeputeerde toegezegd op de dag dat de boeren hier waren. Het is
echter verwarrend en kan op valse beloften uitdraaien, omdat het Rijk nog geen uitspraak heeft gedaan. Dat zal pas op 1 december gebeuren. Natuurlijk willen wij de sectoren die met dit probleem geconfronteerd worden ter wille zijn. Als er echter teveel natuurprojecten ontwikkeld worden in gebieden waar de agrariërs in de meerderheid zijn, dan moeten wij ervoor oppassen dat dit niet ten koste
gaat van de bedrijfsvoering van de agrariërs.
Mevrouw BITTICH (DENK): Mijnheer de voorzitter! De mening van DENK is zojuist door twee collega"s perfect verwoord. Wij houden het bij een stemverklaring.
De VOORZITTER: Ik stel vast dat u allemaal de gelegenheid heeft gehad om uw inbreng te leveren in
de eerste termijn. Ik geef het woord aan gedeputeerde Bruins Slot.
Mevrouw BRUINS SLOT (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Allereerst feliciteer ik mevrouw
Van Gilse en mevrouw Van Elteren met hun maidenspeech. Op deze dag dat het Malieveld vol staat
met de bouwsector die ziet dat door de PFAS en stikstof hun werkzaamheden beperkt zijn geworden,
is het goed om over dit onderwerp met elkaar te spreken. Twee weken geleden hebben wij hier de bijeenkomst met boeren in het provinciehuis gehad. Ik begrijp heel goed dat er grote zorgen leven; niet
alleen in de landbouwsector. Tijdens de bijeenkomst met de boeren heb ik gezegd dat het verschil van
inzicht met het ministerie over extern salderen van tafel moet en dat overheden op een lijn moeten zitten. Daarover moet helderheid komen. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt om daarover nadere duidelijkheid te geven voor 1 december.
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Een van de grootste punten in het nieuwe beleid is het idee dat wij de actief gegunde ruimte bij een bestaande vergunning van boeren zouden innemen. Ik heb aan de boeren uitgelegd dat dit niet van toepassing is op bestaande vergunningen. Met dit beleid zal er zeker geen gedwongen sluiting plaatsvinden van boerenbedrijven: gedwongen sluiting maakt geen deel uit van de beleidsregels. De beleidsregel is: als er een afroming plaatsvindt, dan gaat het om een aanvraag voor een nieuwe vergunning. Dat
is op initiatief van de ondernemer zelf. Een eventuele sanering van een boerenbedrijf is altijd op basis
van vrijwilligheid. Op basis van de beleidsregels zal er geen gedwongen sluiting van agrarische bedrijven plaatsvinden. In die zin kan ik de motie van de PVV, CDA, SGP en het FvD ondersteunen.
Het tweede punt is de motie van de VVD over het respecteren van de verworven rechten van boeren in
Utrecht. Ik ga de verschillende punten van het dictum aflopen. Het eerste punt gaat over artikel 6 lid 6
van de beleidsregels over extern salderen. Daarover heb ik gezegd dat de verworven rechten van boeren gerespecteerd worden en er geen gedwongen sluiting van agrarische bedrijven plaatsvindt. Als een
vergunning niet aangepast hoeft te worden, dan verandert er niks. De vergunde stalcapaciteit is dan het
uitgangspunt. Pas bij een wijziging in de bedrijfsvoering vindt er een afroming plaats van ongebruikte
rechten. Dat geldt dus alleen wanneer men een nieuwe vergunning aanvraagt. Artikel 6 lid 6 ziet toe
op extern salderen. Dat is het onderdeel van de beleidsregels waarover verschil van opvatting is en
waarvoor de regels op dit moment niet gelden. Artikel 6 lid 6 ziet niet toe op de wijzigingen in de eigen bedrijfsvoering.
Voor intern salderen hebben wij geen referentiedatum opgenomen. Voor intern salderen hebben wij
gezegd: als een boer zijn vergunning wil wijzigen en op dat moment een stalcapaciteit van 100 koeien
heeft waarin 80 koeien staan, dan kan hij fosfaatrecht voor 20 koeien kopen. Met die 100 koeien kan
de boer intern salderen.
De heer WESTERLAKEN (CDA): Mijnheer de voorzitter! Ik heb een verhelderingsvraag over het
aanvragen van een nieuwe vergunning. De gedeputeerde spreekt over een wijziging van de bedrijfsvoering. Mag ik dan concluderen dat een verbouwing en verbetering van de stal waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden geen verandering van de bedrijfsvoering is, maar uitsluitend een technische verbetering. Dit kan een verbetering zijn van de stikstofdepositie. Gebeurt er dan niks met de
verworven rechten?
Mevrouw BRUINS SLOT (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! De wijziging van de bedrijfsvoering staat in artikel 6 lid 6, zoals mevrouw Van Gilse heeft aangehaald in de motie. Dat gaat over extern salderen op het onderdeel van de beleidsregels dat nog niet geldt. De afspraken over extern salderen moeten gemaakt worden met het Rijk. Op zo"n moment ga je met een ander bedrijf aan de slag.
Daar speelt het vraagstuk van de afroming. Dat speelt niet bij het bestaande bedrijf.
Voor de andere vergunningen voor het eigen bedrijf geldt dat er voor elke wijziging met stikstofgevolgen een vergunningsplicht is. Als ik het eerste punt uit het dictum van de VVD-motie op deze manier kan interpreteren, dan kan ik daarmee leven. Het tweede punt uit het dictum gaat over de kop op
het landelijk beleid die verwijderd moet worden uit de beleidsregels. Ik heb op het podium gezegd dat
ik baal van de ontstane situatie en dat ik het verschil van opvatting met het Rijk eruit wil hebben.
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! Iedere wijziging die invloed heeft
op stikstof dient voorzien te worden van een vergunning. Als een vergunning wordt aangevraagd voor
een emissiearme vloer dat een stikstofuitstoot als gevolg heeft bij de aanleg, worden deze maatregelen
dan niet vergund?
Mevrouw BRUINS SLOT (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! De heer Van den Dikkenberg
noemt het voorbeeld van een boer die intern wil salderen en daarmee een duurzaamheidsmaatregel
neemt. Daardoor kan hij de stikstofuitstoot van zijn eigen bedrijf verminderen. Als de stal er al staat
waarvoor de boer een vergunning heeft en hij heeft een omgevingsvergunning, dan is het geen probleem. Er is dan een afname van de stikstofuitstoot als de boer een emissiearme vloer aanlegt. Dan heb
je meer ruimte na die maatregel. Als de stal er nog niet staat, dan moet je aantonen dat je de intentie
hebt of dat de investering is gedaan. Dan wordt de ruimte wel behouden.
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Het is heel technisch. Aan de hand van de beleidsmaatregelen kunnen wij binnenkort een informatiesessie houden met een aantal verschillende concrete casussen waarbij ik dit verder kan uitleggen. Dit
is het antwoord op de specifieke situatie die de heer Van den Dikkenberg omschrijft.
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! Staat mijn latente ruimte vast op
het moment dat ik wil gaan verduurzamen of komt er een greep in mijn ruimte op het moment dat ik
een wijziging voor een melkrobot, een vloer of een koeienborstel indien? Hebben wij de ondernemersvrijheid om te groeien met minder uitstoot?
Mevrouw BRUINS SLOT (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Dan kom je terug bij het basisuitgangspunt van intern salderen voor een gerealiseerde stalcapaciteit. Op het moment dat de ondernemer
de nieuwe vergunning aanvraagt, heeft hij zelf de keuze om de gerealiseerde stalcapaciteit op te plussen. Als hij een vergunning voor 100 koeien heeft en er 80 heeft staan, dan kan hij fosfaatrechten kopen voor 20 koeien. Dan gaat hij met 100 koeien de vergunningaanvraag in. Het is een andere situatie
als hij met 80 koeien de vergunningaanvraag doet terwijl hij voor 100 koeien ruimte heeft. In de beleidsregels hebben wij voorzorgsmaatregelen ingebouwd, zoals een check op onomkeerbare investeringen als er geïnvesteerd is in de aankoop van stikstofrechten. In die zin zijn wij iets soepeler dan het
Rijk, maar dat zeg ik voorzichtig.
Mevrouw VAN GILSE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Begrijp ik het goed dat de rechten wel worden
ingeperkt als er nog geen stal staat terwijl de boer daarvoor wel ruimte heeft? Mijn tweede vraag is of
er een duidelijke "Q&A" op de website kan komen, want volgens mij weten ondernemers en boeren
niet waar zij aan toe zijn als zij een vergunning willen aanvragen.
Mevrouw BRUINS SLOT (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Dat is een terecht punt. De stateninformatie moet op de website komen, maar er is een "Q&A" van het ministerie die dit goed onderbouwt. Wij hebben de PAS apart uitgelicht op de website om duidelijk te maken dat die doorverbindingen er zijn. Op landelijk niveau is een helpdesk ingericht en de provincie heeft een e-mailadres.
Wij nemen zelf contact op met mensen die een vergunning indienen, om aan te geven wat daarvoor
nodig is. Zeker voor de vergunningen die er liggen moet er een aanpassing plaatsvinden. Daarnaast
willen wij een provinciale bijeenkomst organiseren over de vergunningverlening die voor alle partijen
toegankelijk zijn. Op die manier proberen wij de onduidelijkheid bij ondernemers en boeren te ondervangen.
Mevrouw VAN GILSE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Mijn eerste vraag is niet beantwoord. Als de
boer ruimte heeft waarvoor geen stal of investering is, kan die ruimte dan worden ingeperkt?
Mevrouw BRUINS SLOT (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Gaat het dan over intern salderen?
Kunt u de situatie die u schetst specificeren?
Mevrouw VAN GILSE (VVD): Mijnheer de voorzitter! De boer heeft nog stikstofruimte, maar zijn
stal is daarvoor nog niet gemaakt.
Mevrouw BRUINS SLOT (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Het luistert er nauw in dit soort gevallen, dus ik controleer of ik u goed begrijp. Het gaat om de situatie dat een boer een stal heeft staan
voor 100 koeien en een vergunning heeft voor 120 koeien. Uw vraag is wat er dan precies gebeurt. Dat
is afhankelijk van de situatie. Als de boer een nieuwe omgevingsvergunning heeft voor de bouw van
een stal voor 20 koeien, dan kan hij na de bouw een vergunning aanvragen. In de situatie dat hij beslist
om op basis van de vergunning van 120 koeien geen nieuwe stal te bouwen, maar gelijk een nieuwe
vergunningaanvraag doet om te intensiveren op een aantal plekken, dan wordt gerekend met het aantal
koeien dat in de stal staat. Dat betekent dat er een vermindering plaatsvindt.
Mevrouw VAN GILSE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Dan worden de rechten dus ingeperkt?
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Mevrouw BRUINS SLOT (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! De boer heeft de ruimte om invulling te geven aan zijn hele vergunning. Dat is het verschil. Bij intern salderen hebben wij geen referentiedatum gekozen. Wij geven de ruimte aan de ondernemer om ervoor te zorgen dat hij zijn vergunning volledig kan benutten. Als hij ervoor kiest om dat niet te doen, dan zullen de rechten ingeperkt
worden. De boer heeft echter de ruimte om een nieuwe stal te bouwen. Er mag geen groei zijn op de
latente ruimte. Bij duurzaamheidsmaatregelen kun je positiever uitkomen.
Ik heb mijn interpretatie gegeven over het eerste punt uit het dictum van de motie van de VVD. Het
tweede punt van het dictum gaat over het verwijderen van de kop uit het landelijk beleid. Daarover is
de provincie met het Rijk in gesprek. Het derde punt van het dictum gaat over de intentie van de provincie om geen zwaarder beleid te maken dan het Rijk. Die intentie hebben wij. Ik heb geen directe
invloed op wat het Rijk doet met de PFAS. Ik ben er wel blij mee dat de staatssecretaris gisteren heeft
gezegd dat zij op dat punt wil kijken of zij tot een meer hanteerbare norm kan komen. Het is een hele
lastige norm. Met deze interpretatie ondersteunt de motie het beleid.
Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de voorzitter! Er zijn ongeveer acht agrariërs per week die stoppen. Dat waren zij al van plan om allerlei redenen. Het aantal koeien dat zij in de stal hadden staan
verdwijnen. Wordt dat in mindering gebracht aan de doelstelling om een bepaald percentage omlaag te
brengen? Voor de agrariërs die doorgaan ontstaat er dan ruimte om dat in te vullen. Wordt dat meegenomen in het beleid dat ontwikkeld wordt?
Mevrouw BRUINS SLOT (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Bij bedrijven die vrijwillig stoppen
geldt dat de commissie Remkes in mei 2020 met een verdere uitwerking komt van de middellange
termijnmaatregelen en hoe daarmee omgegaan moet worden. In dat advies gaat het over de bronmaatregelen over de breedte van alle sectoren. Daarbij is dit een relevante vraag. De beleidsregels van de
provincie hebben daarop geen effect.
Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de voorzitter! Onze provincie is daarop dus nog niet ingericht.
Heeft u de intentie om het beleid van de provincie daarop aan te passen?
Mevrouw BRUINS SLOT (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Als een bedrijf stopt, dan kun je
daarmee extern salderen. Extern salderen bij veehouderijen is het onderdeel waarover een verschil van
opvatting met het Rijk is ontstaan. Er vindt overleg plaats met het Rijk hoe wij tot een eenduidige opvatting komen. Rond 1 december komt daarover meer duidelijkheid.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Als je dit beluistert moet je gek zijn als je in dit
land wilt ondernemen, zeker in de agrarische sector. Deze mensen zitten vaak financieel gevangen in
hun bedrijf, maar ik zou een vriendelijker overheid opzoeken.
De motie van de VVD interpreteer ik als: haal de kop van het landelijk beleid zoals andere provincies
dat gedaan hebben en is aangegeven in de IPO-brief van 8 oktober. Als de gedeputeerde het op een
bepaalde manier uitlegt, dan is deze motie een ondersteuning van het beleid. Kunt u mij haarfijn uitleggen wat het verschil is tussen de provincies die de IPO-brief van 8 oktober hebben herroepen en deze provincie, terwijl u deze motie die hetzelfde vraagt ondersteuning van het beleid vindt?
Mevrouw BRUINS SLOT (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Sommige andere provincies hebben
beleidsregels ingetrokken. Dat betekent dat daar geen enkele vergunning kan worden aangevraagd en
geen enkele vergunning verstrekt kan worden. De ondernemers die wel aan de slag willen in bijvoorbeeld de bouw, de woningbouw, of industrie, die kunnen niks in die provincies. Deze ondernemers
moeten wachten totdat er nieuwe beleidsregels zijn. Dat is de reden dat ik ervoor gekozen heb om de
beleidsregels in stand te houden, omdat dit de mogelijkheid geeft om op een aantal punten woningbouw op te starten en duurzaamheidsmaatregelen toe te passen. Anders hadden de ondernemers nog
langer stilgezeten.
De kop op de regelgeving gaat over het extern salderen: artikel 6 lid 6 uit de beleidsregels. Die regels
gelden niet voor de veehouderij. Daarin zit het verschil van opvatting met het Rijk. Daarover zijn wij
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in gesprek, want wij moeten als een overheid samen optreden. Met die intentie zitten de provincie en
het Rijk samen aan tafel.
De VOORZITTER: U krijgt allemaal nog de gelegenheid om het woord te voeren in de tweede termijn. Heeft u echt een interruptie op wat er zojuist gezegd is?
De heer DE HARDER (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! Het blijft onduidelijk hoe de gedeputeerde deze motie kan omarmen zonder dat wij iets wijzigen aan de beleidsregels.
Mevrouw BRUINS SLOT (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! De motie van de VVD verwijst
naar artikel 6 lid 6 van de beleidsregels. Dat gaat over extern salderen. Die beleidsregels gelden op dit
moment niet en er gebeurt niks met die rechten. Bij intern salderen geeft de provincie de mogelijkheid
aan de boeren om hun rechten volledig te gebruiken. Op het moment dat zij daarvoor niet kiezen, dan
verliezen zij de rechten die zij niet gebruiken. Ik interpreteer de motie zo dat het gaat over extern salderen en de mogelijkheid die in de beleidsregels zit voor agrariërs om hun volledige vergunning te benutten. Dat sluit aan bij de beleidsregels en de inzet van de provincies met het Rijk om het eens te
worden over extern salderen.
De heer DE HARDER (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! De gedeputeerde zegt dat de regels
voor extern salderen niet gelden. Dat is toch de regel waarop bouwend Nederland een vergunning kan
aanvragen?
Mevrouw BRUINS SLOT (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Bij bouwen gaat het over woningbouw en het extern salderen gaat specifiek over veehouderijen. Dat gedeelte geldt niet. Daarover gaat
artikel 6 lid 6. Het is een heel technisch geheel. Extern salderen kan dus wel voor de industrie.
Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de voorzitter! Er zijn agrariërs met provinciegrensoverschrijdende bedrijven. Per provincie wordt er een onderscheid in het beleid gemaakt. Hoe gaan wij dan om met
agrariërs waarvan hun bedrijf is gevestigd in twee provincies?
Mevrouw BRUINS SLOT (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Er is een boerenbedrijf waarvan
een deel van het land in Noord-Holland ligt en een deel van het land in Utrecht. In Noord-Holland
gelden dezelfde beleidsregels. Het is een lastigere situatie als het land van de agrariër voor een deel in
Gelderland ligt en voor een deel in Utrecht. Gelderland heeft gezegd dat zij niks doen voor agrariërs.
Dan zouden wij toestemming aan Gelderland moeten vragen of het toch kan. Dat is het gevolg van de
verschillende afwegingen van provincies.
De VOORZITTER: De casuïstiek is helder genoeg in het antwoord van de gedeputeerde.
Mevrouw BRUINS SLOT (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! In Zuid-Holland gelden de beleidsregels, dus daarmee zitten wij eveneens op een lijn.
Mevrouw BITTICH (DENK): Mijnheer de voorzitter! Ik begrijp dat de moties aansluiten bij de huidige beleidsregels en daarmee symboolmoties zijn.
Mevrouw BRUINS SLOT (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Die interpretatie geef ik niet aan de
moties. Het punt van vrijwillige sanering of het dwingen van boeren is een richting die je aangeeft.
Dat is iets anders dan een symboolmotie. Voor de boer is het een groot verschil. GS is niet van plan
om boeren gedwongen te laten stoppen.
De opdracht uit de tweede motie is dat ik ervoor moet zorgen dat het verschil van opvatting met het
Rijk over extern salderen van tafel komt. Daarin zit het element van PFAS en dat de provincie daarop
geen kop moet maken als er nieuwe regelgeving komt. Het eerste punt over extern salderen is een bevestiging van wat ik heb gezegd en met de motie duidelijker is benadrukt. Het punt over PFAS is
nieuw.
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De VOORZITTER: De gedeputeerde is klaar met haar beantwoording. Ik geef u de gelegenheid voor
een tweede termijn. Wat mij betreft is deze erg kort, want u hebt per interruptie al duidelijk met elkaar
gewisseld waarover het precies gaat, hoe de moties geïnterpreteerd kunnen worden en hoe het college
daarin staat.
Mevrouw VAN GILSE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Het is fijn dat de gedeputeerde de motie van
de VVD ziet als ondersteuning van het beleid. Wij zullen de motie wel aanhouden, omdat dit een goed
signaal afgeeft. Mogen wij binnenkort een tijdslijn ontvangen van wanneer er nieuwe inzichten of
nieuw beleid bekend wordt?
De heer EGGERMONT (SP): Mijnheer de voorzitter! Begrijp ik het goed dat de VVD de interpretatie
van de gedeputeerde onderschrijft?
Mevrouw VAN GILSE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Op het gebied van intern salderen kunnen er
nog steeds rechten ingeperkt worden, namelijk als boeren een vergunning aanvragen wanneer zij nog
niet hun hele capaciteit hebben gebruikt. Daar ben ik het niet mee eens. Verder kan ik mij vinden in de
interpretatie van de gedeputeerde.
De heer EGGERMONT (SP): Mijnheer de voorzitter! Als de VVD bij de stemming een andere interpretatie geeft aan de motie, dan kan deze niet gezien worden als een ondersteuning van het beleid.
Klopt dat?
Mevrouw VAN GILSE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Dat klopt, maar in het dictum staat duidelijk
dat wij zijn voor het respecteren van bestaande rechten. Ik ben bang dat dit niet gebeurt. De gedeputeerde heeft echter aangegeven dat zij dit punt uit de motie zal overnemen.
De VOORZITTER: Bij de stemverklaringen kunt u dit preciezer duiden, voor zover u dat wenst.
De heer DE HARDER (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! De ChristenUnie zal tegen de VVDmotie stemmen, omdat wij een verschil van inzicht horen tussen de fractie en de gedeputeerde. Daarnaast kunnen wij ons niet vinden in het punt dat wij geen kop het landelijke beleid willen zetten. Met
de uitleg van de gedeputeerde zien wij voldoende ruimte om de huidige rechten te respecteren binnen
de huidige beleidsregels.
De heer EGGERMONT (SP): Mijnheer de voorzitter! Naar aanleiding van de interruptie is het voor de
SP duidelijk geworden dat er licht zit tussen de interpretatie van de gedeputeerde en de interpretatie
van de VVD. Bij het aanhouden van de motie kunnen wij deze daardoor niet steunen.
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! Ik bedank de gedeputeerde voor
haar beantwoording. Ondanks dat ik de uitleg van sommige vragen in eerste instantie niet begreep
werd het steeds helderder. Kunnen wij wat duidelijkheid creëren rondom de vergunningen? Het is
voor ons duidelijk dat een agrariër ervoor moet zorgen dat zijn vergunning opgevuld wordt met zoveel
mogelijk koeien voordat hij een vergunning aanvraagt voor de emissiearme vloer.
Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de voorzitter! Wij spreken steeds over koeien, maar ik neem aan
dat men alles bedoelt wat met dieren te maken heeft. Ik ken een paarden opfokbedrijf dat tussen de
300 en 400 paarden bezit en over de grens gaat van Noord-Holland en Utrecht. Bij geitenhouderijen is
eveneens het nodige aan de hand. Dit wil ik graag verduidelijkt hebben.
Mevrouw BITTICH (DENK): Mijnheer de voorzitter! Ik had aangeven een stemverklaring te geven,
maar dat trek ik terug.
De VOORZITTER: Ik stel vast dat u uw inbreng heeft kunnen leveren in de tweede termijn. Ik kijk
kort naar de gedeputeerde voor de beantwoording van de tweede termijn.
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Mevrouw BRUINS SLOT (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Ik zal kort samenvatten wat ik heb
gezegd over de motie van de VVD. De huidige werking van de beleidsregels houd ik zo. Bij extern
salderen gelden de beleidsregels niet en moeten wij met het Rijk tot een opvatting komen. Dat lees ik
in deze motie. Over PFAS doet u de oproep om geen kop op het landelijk beleid te zetten. Dat lijkt mij
erg prettig, want het beleid is op dit moment zodanig stringent dat je geen kant meer op kunt. Dit is
mijn interpretatie van de motie. Als de VVD dat anders ziet, dan ondersteun ik de motie niet. Met mijn
interpretatie kan ik de motie uitvoeren en ligt deze in lijn met de inzet naar het Rijk toe.
Mevrouw Hoek maakt terecht een verbreding. Ik heb over koeien gesproken, maar het gaat over veel
meer veehouderijen, zoals paarden en geiten. Die bedrijven bevinden zich eveneens binnen onze provinciegrenzen.
De VOORZITTER: Wij hebben voldoende over dit punt beraadslaagd. Bij de stemmingen zullen wij
zien hoe u daarover oordeelt.
Lijst met moties en termijnagenda Provinciale Staten.
De VOORZITTER: Wij gaan over tot de lijst met moties en langetermijnagenda.
De heer KOCKEN (VVD): Mijnheer de voorzitter! Ik heb een korte opmerking bij de langetermijnagenda. Ik constateer dat een aantal documenten die voor economie, cultuur en erfgoed via memo"s zijn aangekondigd niet op de lijst staat. Het is het verzoek om dat bij te werken.
De VOORZITTER: Dat gaan wij doen.
Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig het voorstel met inachtneming van de voorgestelde aanpassingen.
Vaststellen van de notulen van de statenvergadering van 25 september 2019.
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming stellen Provinciale Staten de notulen van de
vergaderingen van 25 september 2019 ongewijzigd vast.
Statenvoorstel vervanging oeverconstructies Merwedekanaal.
De VOORZITTER: Aan de orde is het statenvoorstel vervanging oeverconstructies Merwedekanaal.
Ik kijk op volgorde van fractiegrootte wie daarover het woord wenst.
De heer DE JAGER (VVD): Mijnheer de voorzitter! Het is mij een groot genoegen om de eerste keer
in de Provinciale Staten van Utrecht het woord tot u te mogen richten.
Het Merwedekanaal is voor mij een aanleiding en een voorbeeld om de impact en het belang van mobiliteit toe te lichten. Daarnaast zal ik ingaan op het standpunt van de VVD met betrekking tot de investeringsbeslissing.
De aanleg van het Merwedekanaal is het gevolg geweest van de dynamische ontwikkeling in handel,
mobiliteit en politieke besluitvorming. Ik licht dit graag toe. Transport per schip was eeuwenlang het
snelste en gemakkelijkst. Via een infrastructuur van rivieren, weteringen, nieuwe vaarten en kanalisaties werd in de provincie Utrecht een bloeiende handel mogelijk gemaakt. Lange tijd was Utrecht het
eindpunt van de Rijnvaart. In de zeventiende eeuw ontstond vanuit Amsterdam een behoefte aan een
meer rechtstreekse verbinding naar het Rijngebied. De eeuwenoude Vecht met haar vele kronkelingen
en ondiepten voldeed niet meer aan de behoefte van snel transport en grotere vrachtscheepvaart. Bovendien werkt het systeem van tolheffingen kostprijsverhogend. Door politiek manoeuvreren en het
verbreden en uitdiepen van de Vecht heeft de provincie Utrecht lange tijd kunnen voorkomen dat Amsterdam de stad Utrecht rechts passeerde met een groot nieuwe kanaal. De opkomst van grotere stoomschepen leidde echter in 1860 tot de aanleg van het Merwedekanaal en vervolgens tot tal van industriele en stedelijke ontwikkelingen langs dit kanaal.
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Het moge duidelijk zijn: mobiliteit is duidelijk verbonden met de geschiedenis van Utrecht, de inrichting van het landschap en het leven en welzijn van de inwoners van de provincie. Dat geldt heden
ten dagen nog steeds. Daarom is mobiliteit een typisch provinciaal aandachtsgebied waarvoor ik mij
graag wil inzetten vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid.
Het Merwedekanaal is nog steeds een belangrijke waterweg voor beroeps- en pleziervaart. De noodzakelijke investering voor het Utrechtse deel van dit kanaal is voor de VVD een gegeven. Daarom zullen
wij voor dit voorstel stemmen. Het is belangrijk dat zo spoedig mogelijk met het aanbestedingstraject
gestart kan worden. De VVD wil graag duidelijkheid over de afhandeling van de onderliggende fusiekosten en is benieuwd naar escalatiemogelijkheden voor de onderhandelingen. Daarom dien ik een
motie in waarin het college verzocht wordt om voor het verschijnen van de zomernota 2020 uit de onderhandelingen met de provincie Zuid-Holland te zijn en financiële duidelijkheid te verschaffen.
Motie M68 (VVD): financieel droge voeten
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 30 oktober 2019, ter bespre-king
van het Statenvoorstel Vervanging oeverconstructies Merwedekanaal;
constaterende:
•
dat Provinciale Staten een noodzakelijke investeringsbeslissing van € 14.500.000,- moet nemen
ter vervanging van oeverconstructies Merwedekanaal;
•
dat een overzicht van de totale afhandeling van de fusiekosten rondom Vijfheerenlanden nog ontbreekt;
•
dat er onduidelijkheid bestaat over wanneer het bestuurlijk proces fusie Vijfheerenlanden is afgerond;
overwegende:
•
dat PS ook financieel droge voeten willen houden;
•
dat bijna een jaar na de oprichting van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden open eindjes niet
gewenst zijn;
dragen het college van Gedeputeerde Staten op om:
voor het verschijnen van de kadernota 2020 uit de onderhandelingen met de provincie Zuid-Holland te
zijn en financiële duidelijkheid te verschaffen.
En gaan over tot de orde van de dag.
De VOORZITTER: Mag ik u complimenteren met uw maidenspeech? De motie wordt toegevoegd aan
het statensysteem en maakt deel uit van de beraadslaging.
De heer VAN DER STEEG (PvdD): Mijnheer de voorzitter! Voor onze fractie is het van belang dat
bij de vervanging van de oeverconstructies rekening wordt gehouden met de dieren en de natuur. In
dat kader zijn wij tevreden met de beantwoording van onze technische vragen hierover. Daaruit blijkt
dat het uitgangspunt bij de nieuwe oeverconstructie is om alle bomen te behouden en geen groenoppervlak te verwijderen.
Met betrekking tot oversteekbaarheid voor grondgebonden dieren krijgen wij nog graag een bevestiging van de gedeputeerde, omdat de beantwoording voor mij nog wat onduidelijk was. U zegt dat
oversteekbaarheid c.q. uittreedbaarheid onderdeel is van de plannen en dat daar waar mogelijk diervriendelijke oevers worden aangelegd. Klopt dit? In het realiseren van de fauna-uittreedplaatsen (FUP)
is niet voorzien. Kan de gedeputeerde toezeggen dat daar waar het aanleggen van diervriendelijke oevers niet mogelijk is, wel gekeken wordt of een FUP eventueel nodig is en zo ja, dat dan op te nemen
in de werkzaamheden?
De VOORZITTER: Als de andere fracties geen behoefte hebben om het woord te voeren dan geef ik
het woord aan gedeputeerde Strijk.
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De heer STRIJK (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Mijn collega zal de vraag van de PvdD beantwoorden. Ik zal de vragen van de VVD beantwoorden, omdat de eerste verantwoordelijkheid van
het dossier rondom het samengaan van de gemeenten bij Vijfheerenlanden in onze provincie bij mij
ligt.
Allereerst mijn complimenten aan de heer De Jager voor zijn maidenspeech. Het is mooi om het belang van het Merwedekanaal in de historische context te benadrukken. Het samengaan van gemeenten
en het overgaan van gemeenten naar onze provincie is een complex dossier. De gesprekken die wij
daarover hebben met Zuid-Holland duren langer dan wij gedacht hadden. Daarbij is het een extra
complicerende factor dat het een tijdje duurde voordat de provincie Zuid-Holland na de verkiezingen
een nieuw college had. Pas na de zomer kon het college daar starten. Dat heeft tot vertraging geleid in
het afhandelen van sommige vragen. De inzet van Zuid-Holland en van ons is om voor de jaargrens dit
dossier af te ronden en het bij de jaarrekening mee te nemen. Dat heb ik al eerder benoemd. Uw motie
roept mij op om iets te doen wat lager ligt dan mijn eigen intentie. In die zin is de motie overbodig,
omdat ik u toezeg dat wij het eerder willen afronden. Daarbij benadruk ik dat daarvoor twee partijen
nodig zijn en dat ik daarover in gesprek ben met Zuid-Holland.
De VOORZITTER: De heer Schaddelee zal de tweede deel van de beantwoording geven.
Achter in de zaal zitten studenten van het mbo die vandaag bij ons het provinciespel spelen. Van harte
welkom. Deze statenvergadering is gaande, dus geniet ervan.
De heer SCHADDELEE (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! ROC Midden-Nederland, mooi dat
jullie er zijn. Op dit moment voeren wij geen verhit debat, maar wie weet kunnen wij daar later nog
voor zorgen.
Wij spreken over het Merwedekanaal. Ik complimenteer de heer De Jager met zijn maidenspeech.
Mobiliteit is van alle tijden en wellicht zeggen wij over honderd jaar dat wij op dit moment in een verandering van het tijdperk zaten. De PvdD heeft vragen gesteld over de diervriendelijke oevers en de
uittreedbaarheid. Mijn opa en oma woonden lang op een woonboot en je zag weleens dat de dieren
niet op een goede manier uit het water kwamen. Daarvoor had mijn oma een trappetje in het water gelegd. Ik neem aan dat wij iets kunnen maken wat professioneler is, maar tegemoet kan komen aan uw
vraag. Ik zeg u toe dat wij dat meenemen.
De VOORZITTER: Ik ga over naar de tweede termijn.
De heer DE JAGER (VVD): Mijnheer de voorzitter! De VVD is aangenaam verrast door de spoed die
de gedeputeerde wil maken om nog voor de jaarwisseling duidelijkheid te verschaffen. Daarnaast heb
ik gevraagd of er mogelijkheden zijn om te escaleren, mocht het onverhoeds niet lukken. Kan de gedeputeerde deze vraag beantwoorden?
De VOORZITTER: Als er geen anderen zijn die behoefte hebben aan een tweede termijn, dan geef ik
het woord aan de gedeputeerde Strijk.
De heer STRIJK (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! De mogelijkheid van escalatie is er altijd,
maar zowel de gedeputeerde in Zuid-Holland en ik hebben de intentie om dit snel tot een oplossing te
brengen. Wij hebben de scherpte van de vragen die spelen steeds meer in beeld en wij denken dat wij
daar samen uit komen. Wij zijn wel met zijn tweeën, dus eventueel is die escalatie nodig. Dan gaan wij
dat doen, want snelheid is belangrijk.
De heer DE JAGER (VVD): Mijnheer de voorzitter! Het antwoord van de gedeputeerde is duidelijk en
bevredigend. Daarom trekken wij de motie M68 in.
De VOORZITTER: De motie M68 is ingetrokken en maakt geen deel meer uit van de beraadslaging.
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Statenvoorstel consultatie PS voorstel Grondwetswijziging: Herziening verkiezingswijze Eerste
Kamer.
De VOORZITTER: Aan de orde is het statenvoorstel consultatie PS voorstel Grondwetswijziging:
Herziening verkiezingswijze Eerste Kamer. Ik ben de portefeuillehouder van dit voorstel. Ik maak
plaats voor de plaatsvervangend voorzitter van onze Staten.
Mevrouw Keller neemt het voorzitterschap over.
De VOORZITTER: Dit is voor mij de eerste keer dat ik hier zit. Dat is een bijzonder moment. Ik ga de
partijen langs om u de gelegenheid te geven het woord te voeren.
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mevrouw de voorzitter! Van harte gefeliciteerd met uw
plaatsnemen op deze stoel. Ik heb er alle vertrouwen in dat u het goed gaat doen.
GroenLinks kan zich vinden in de zienswijze zoals geformuleerd in het statenvoorstel. Wij verzoeken
daarbij om het verslag op dit onderwerp van de commissie BEM van 16 oktober jl. richting het IPO te
zenden. Behalve aan het IPO, vragen wij dit toe te zenden aan de minister en de Tweede Kamerfracties.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mevrouw de voorzitter! De VVD sluit zich aan bij de inbreng van
GroenLinks.
De heer VAN WIJK (FvD): Mevrouw de voorzitter! Het FvD heeft met afkeuring kennis genomen
van het voorstel om de verkiezingsprocedure voor de Eerste Kamer te wijzigen. Hoewel het FvD erkent dat het ongewenst is dat de verkiezingen van de Provinciale Staten overschaduwd kunnen worden
door de verkiezingen van de Eerste Kamer, biedt het voorliggende voorstel daarvoor geen oplossing.
Het voorstel zal er bovendien toe leiden dat de opkomst van nieuwe politieke partijen in het parlement
vertraagd en belemmerd wordt. Het FvD voelt haarfijn aan dat haar verpletterende entree in de Eerste
Kamer bij de huidige regerende partijen niet in goede aarde is gevallen en mede geleid heeft tot het invoeren van dit voorstel.
Kiezers met een gezond boerenverstand zullen het gevoel hebben dat na de invoering van dit voorstel
hun invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer en daarmee het belang om te gaan stemmen nog
verder afneemt. Het FvD wil Nederlanders niet minder, maar meer mogelijkheden bieden om beleid
dat tegen hun belangen ingaat vlot af te straffen of bij te sturen. Wanneer de Provinciale Statenverkiezingen geen nationaal karakter meer hebben, zal het opkomstcijfer vermoedelijk dalen. Kiezers die
hun teleurstelling over nationaal beleid willen uiten en verder weinig interesse in politieke ontwikkelingen hebben, zullen eerder thuis blijven. Dit is ongewenst en zal afdoen aan de democratische legitimiteit van de Eerste Kamer.
In dit licht verwerpt het FvD, de partij die de directe democratie hoog in haar vaandel heeft, dit conceptwetsvoorstel. In plaats daarvan is ons voorstel om de Eerste Kamer zolang zij nog bestaat direct te
verkiezen, gelijktijdig met de Provinciale Staten en de waterschapsverkiezingen. Zo blijft een relatief
hoge opkomst bij al deze verkiezingen gegarandeerd, waarmee de democratische legitimiteit van de
besluitvorming gewaarborgd blijft. Tegelijkertijd wordt het beoogde doel van het kabinet bereikt en
krijgen Provinciale Staten mandaat dat niet door de aandacht voor nationale thema"s verwatert. Voor
de nationale thema"s brengt de kiezer immers een directe stem uit voor de Eerste Kamer. In dit kader
is een sterke Eerste Kamer gebaat bij een onafhankelijke rol. Daarom is het voorstel van het FvD om
beide Kamers onafhankelijk van elkaar besluiten te laten nemen.
De heer EGGERMONT (SP): Mevrouw de voorzitter! Wat vindt het FvD van het statenvoorstel?
De heer VAN WIJK (FvD): Mevrouw de voorzitter! Welk statenvoorstel bedoelt u precies?
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De heer EGGERMONT (SP): Mevrouw de voorzitter! Het statenvoorstel dat wij aan het behandelen
zijn. Wat vindt u van de beslispunten in het statenvoorstel waarin wordt verwezen naar een bijlage?
De heer VAN WIJK (FvD): Mevrouw de voorzitter! U bedoelt het voorstel zoals gevraagd is door het
IPO?
De heer EGGERMONT (SP): Mevrouw de voorzitter! Ik bedoel de beslispunten die in het statenvoorstel staan, waarin wordt verwezen naar een bijlage. Daarin worden bepaalde dingen gezegd over
wat de provincie wel of niet vindt. Er ligt namelijk niet iets voor over directe verkiesbaarheid van de
Eerste Kamer. Daarover heb ik wel een mening, maar ik hoor graag wat het FvD van het statenvoorstel
vindt.
De heer VAN WIJK (FvD): Mevrouw de voorzitter! Het voorliggende statenvoorstel vindt het FvD
niet goed. Wij stellen voor om de huidige situatie te handhaven en de verkiezing van de Eerste Kamer
niet te wijzigen.
De heer BOSWIJK (CDA): Mevrouw de voorzitter! Het CDA sluit zich aan bij de woorden van
GroenLinks.
De heer DE DROOG (D66): Mevrouw de voorzitter! D66 vindt het een prima voorstel.
Mevrouw d"HONDT (PvdA): Mevrouw de voorzitter! De PvdA sluit zich aan bij het verzoek van
GroenLinks om de stukken door te sturen naar de Tweede Kamer en de minister.
De heer VAN OORT (ChristenUnie): Mevrouw de voorzitter! De ChristenUnie kan zich aansluiten bij
het verzoek van GroenLinks om het verslag van BEM naar zowel het IPO als de minister door te sturen.
Dan heb ik nog een punt over de brief. Wij verbazen ons erover dat het meerderheidsstandpunt als
tweede wordt genoemd in plaats van als eerste. Dat zouden wij graag omgedraaid zien, omdat het
meerderheidsstandpunt belangrijker is. Het is overigens wel goed dat het minderheidsstandpunt van
deze Staten wordt opgenomen in de brief. Ik ga een amendement indienen waarin wordt verzocht om
de twee stukjes tekst in de middelste alinea van de brief om te draaien.
Amendement A19 (ChristenUnie): consultatie grondwetswijziging
Provinciale Staten van Utrecht, bijeen op woensdag 30 oktober 2019, ter bespreking van de consultatie Herziening verkiezingswijze Eerste Kamer
besluiten:
de tekst onder het kopje "Wijziging verkiezingswijze Eerste Kamer"
te wijziging in:
"Wijziging verkiezingswijze Eerste Kamer
Het merendeel van de Statenleden is géén voorstander van de voorgestelde wijziging. Hierbij
worden verschillende argumenten gebruikt, zoals:
•
verhoging van de kiesdrempel, die negatief uitpakt voor kleinere partijen;
•
het is geen oplossing voor het geschetste probleem;
•
waarom terugkeren naar een systeem uit de vorige eeuw, wat immers niet voor niets ooit is
aangepast?
•
de commissie Remkes schetst in de rapportage overtuigend de nadelen van deze keuze."
Een minderheid van de Statenleden kan zich vinden in de door de minister voorgestelde grondwetswijziging. Het zou goed zijn als met deze wijziging de Eerste Kamer minder "politiek" wordt
en weer meer een "chambre de reflection".
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Toelichting
De voorgestelde brief is een juiste weergave van de bespreking en de standpunten in de commissie BEM. Maar in de tweede
alinea krijgt door de volgorde het minderheidsstandpunt meer aandacht dan het meerderheidsstandpunt. Dit amendement
draait de volgorde om en meerderheden worden uitgedrukt in aantallen leden en niet in aantallen fracties.

De VOORZITTER: Het amendement wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van
de beraadslaging.
De heer DERCKSEN (PVV): Mevrouw de voorzitter! Het voorstel om de Eerste Kamer getrapt te
verkiezen is een waardeloos voorstel. Ik kan mij in grote lijnen aansluiten bij de woorden van de heer
Van Wijk van het FvD. Het is een voorstel van een kartel partijen die vast blijven plakken aan de
macht en verkiezingen van eerder dit jaar. Het zal leiden tot een grotere kloof tussen de kiezer en de
politiek, omdat de kiezer steeds minder directe invloed heeft. Dat zal leiden tot een lagere opkomst.
Wat dat betreft is het een D66-voorstel. Een stukje democratische vernieling naar de mensen toe.
De heer VAN DER STEEG (PvdD): Mevrouw de voorzitter! De PvdD kan zich vinden in de reactie
zoals verwoord in de bijlage van dit statenvoorstel. De PvdD deelt de bezwaren die hierin staan tegen
het voorstel van de minister. Een van de effecten is dat het voor kleinere partijen moeilijker is om in
de Eerste Kamer te komen. Bij iedere verkiezing zijn er namelijk 37 of 38 zetels te verdelen in plaats
van 75. Dat leidt feitelijk tot een verdubbeling van de kiesdrempel. De vertegenwoordiging van nieuwe politieke stromingen kan daardoor zodanig worden vertraagd dat de representativiteit van de Eerste
Kamer afneemt. Dit vinden wij onwenselijk. Daarom zullen wij voor het statenvoorstel stemmen.
De heer EGGERMONT (SP): Mevrouw de voorzitter! Tijdens de commissievergadering hebben wij
een goed debat gevoerd. De verschillende zaken zijn aan bod gekomen. Volgens de SP moet dit voor
het Interprovinciaal Overleg duidelijk zijn, zodat het dat kan meenemen. Het is nodig dat er een eenduidig meerderheidsstandpunt aan het Interprovinciaal Overleg wordt meegegeven, zodat het helder is
wat Utrecht vindt.
De SP heeft een amendement voorbereid, omdat het overduidelijk is dat de meerderheid in deze Provinciale Staten tegen de huidige grondwetswijziging is vanwege redenen die wij uitgebreid besproken
hebben in de commissie. Het amendement vraagt het besluit daarop te wijzigen.
Amendement A20 (SP): helder besluit
Provinciale Staten van Utrecht, bijeen op 30 oktober 2019 ter bespreking van het statenvoorstel Consultatie Provinciale Staten voorstel Grondwetswijziging;
overwegende dat:
in het besluit ten aanzien van de wijziging verkiezingswijze Eerste Kamer een opsomming van de
standpunten van de verschillende fracties wordt gegeven waarbij niet helder is wat het meerderheidsstandpunt is;
•
een eenduidig advies aan het Interprovinciaal Overleg noodzakelijk is om het Utrechtse meerderheidsstandpunt kans te geven om meegenomen te worden in het advies van het Interprovinciaal Overleg aan het kabinet.

•

besluit:
het besluit te wijzigen in:
"Aan het Interprovinciaal Overleg naar aanleiding van de consultatie Grondwetswijzing - Herziening verkiezingswijze Eerste Kamer - vanuit Provinciale Staten de volgende reactie te sturen:
Provinciale Staten van Utrecht:
•
is verwonderd over de timing van deze consultatie. Waarom wordt alleen dit relatief kleine
onderdeel ter consultatie voorgelegd en wordt het niet meegenomen in een bredere afweging n.a.v. het advies van de commissie Remkes?;
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•

•

spreken zich uit tegen de voorgestelde verkiezingswijze Eerste Kamer, vanwege de verhoging van de kiesdrempel, die negatief uitpakt voor kleinere partijen; omdat deze wijziging
geen oplossing is voor het geschetste probleem; de commissie Remkes in de rapportage
overtuigend de nadelen van deze keuze schetst;
spreken zich uit tegen de voorgestelde Gezamenlijke vergadering van de Staten Generaal bij
een grondwetswijziging vanuit de constatering dat het beter is als ieder gremium in z"n eigen rol blijft, dus de Eerste Kamer juist als "chambre de reflection". Daarnaast worden de
leden van de Eerste Kamer in een gezamenlijke vergadering overvleugeld worden door de
leden van de Tweede Kamer en zijn daardoor minder goed in staat zijn hun taak uit te voeren."

De VOORZITTER: Het amendement wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van
de beraadslaging.
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mevrouw de voorzitter! De SGP kan zich vinden in het
statenvoorstel en in de inbreng van GroenLinks. De bijlage van het statenvoorstel was tamelijk beknopt. Sinds tijden werd er over dit statenvoorstel inhoudelijk goed gewisseld op argumenten tijdens
de commissie BEM. Dat heeft onvoldoende weerslag gekregen in de bijlage en in het beknopte verslag
met inhoudelijke punten richting het IPO. Wij zijn het eens met de lijn om het verslag mee te sturen,
zodat het IPO kan nagenieten van het mooie gesprek uit de commissie BEM.
Ik hoop dat de boodschap gaat landen in Den Haag. De SGP probeert landelijk om de ontijdigheid eruit te halen door deze wijziging op te schuiven. Het is ontijdig om het onderdeel van het advies waarop negatief geadviseerd wordt te behandelen. De SGP kan zich vinden in het statenvoorstel.
Mevrouw HOEK (50Plus): Mevrouw de voorzitter! De vorige keer wist ik nog niet precies wat het
standpunt van 50Plus was. Dat weet ik inmiddels wel. 50Plus is geen voorstander van dit statenvoorstel, omdat het een verhoging is van de kiesdrempel en voor de kleinere partijen.
Wij zijn geen voorstander van een wisseling binnen drie jaar. Men kan de tijd wel oprekken van vier
naar vijf of zes jaar. Dat moet wel parallel gaan met het oprekken van de termijn van Provinciale Staten, zodat de verkiezing gelijk blijft. Anders ontstaan er meer wisselingen en onrust in de partijen. Als
men tussendoor gaat wisselen, dan gaat er ontzettend veel expertise en ervaring verloren. In het begin
moet je je inwerken en dossiers leren kennen. Op het moment dat je bent ingewerkt komt er een periode dat men gaat wisselen. Daarvan is 50Plus geen voorstander.
Kortom, 50Plus vindt dat wij de huidige situatie moeten handhaven. Als men de tijd gaat oprekken,
dan moet dat gelijktijdig met de periode voor de Provinciale Staten. Het is beter om het op te rekken
naar vijf jaar dan naar vier jaar, want dan blijft de dossierkennis paraat. Daarnaast kost het veel geld
om iedere keer een verkiezing te regelen en kleinere partijen hebben een minder budget dan grote partijen, omdat die meer van het Rijk krijgen. Er zijn veel negatieve punten waardoor 50Plus niet voor dit
voorstel kan stemmen. Hopelijk worden deze punten meegenomen in de terugkoppeling.
De VOORZITTER: Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren, omdat dit voorstel al besproken is in de
commissie. Dan had u een amendement moeten indienen.
Mevrouw HOEK (50Plus): Mevrouw de voorzitter! Er kan nog een verschil van inzicht komen.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mevrouw de voorzitter! Om aan mevrouw Hoek tegemoet te komen en
recht te doen aan de inbreng van het FvD, stel ik voor om het verslag van deze vergadering te hechten
aan de brieven richten het IPO, de minister en de Tweede Kamer. Dit is in lijn met het voorstel van
GroenLinks.
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mevrouw de voorzitter! Ik stel voor dat de inbreng van
ChristenUnie en het FvD uit de notulen van BEM verwijderd worden. Dat was een grapje.
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Mevrouw BITTICH (DENK): Mevrouw de voorzitter! De DENK-fractie vindt de voorgestelde
grondwetswijziging hoogst onwenselijk. Dat hebben wij reeds duidelijk gemaakt in de commissie
BEM. Het wordt voor kleine partijen aanzienlijk moeilijker gemaakt om toe te treden tot de Eerste
Kamer. Dat is zowel onwenselijk voor de democratie als voor de diversiteit van de rechtsstaat. Wij
steunen het voorstel om de verslagen en overwegingen mee te sturen en steunen het statenvoorstel.
De heer DE DROOG (D66): Mevrouw de voorzitter! Ik heb een verlate interruptie, omdat er woorden
zijn gevallen waarin ik mij niet kan vinden. D66 staat uiteraard niet voor de democratische vernieling
van dit land. De Eerste Kamer zien wij als een "chambre de reflection" die wij liever vervangen door
een constitutionele toets door een rechter. Zolang dat er nog niet is, blijven wij met deze Eerste Kamer
werken. Op termijn zien wij de Eerste Kamer verdwijnen, waardoor de directe democratie via de
Tweede Kamer zal toenemen.
De VOORZITTER: Ik neem aan dat daarop niet gereageerd hoeft te worden.
De heer DERCKSEN (PVV): Mevrouw de voorzitter! Dan wordt het heel laat.
De VOORZITTER: Ik geef het woord aan de commissaris.
De heer OOSTERS (cvdK): Mevrouw de voorzitter! Provinciale Staten onderschrijven in grote lijnen
het verslag van de commissie; dat was het doel. Daaraan is toegevoegd dat wij de brief vergezeld doen
gaan van het verslag van de commissie BEM en het verslag van deze statenvergadering. Dat lijkt mij
zinvol, want dan kunnen alle nuances die in de verschillende stellingnamen te horen zijn geweest een
plekje krijgen. Inhoudelijk heb ik geen oordeel over de voorstellen. Zie mij als uw procesbegeleider.
Er zijn twee amendementen ingediend. Het is aan u of u deze honoreert of niet. Deze amendementen
beogen om nog scherper in de brief aan te geven wat het meerderheidsstandpunt van de Staten is. Ik
laat het aan uw oordeel over of u daarmee instemt.
De heer EGGERMONT (SP): Mevrouw de voorzitter! Is de commissaris het met ons eens dat er op dit
moment niet in staat wat het meerderheidsstandpunt van deze Staten is? Er staat iets over meerdere
fracties, maar niet wat de meerderheid van deze Staten vindt. Op grond daarvan zou het statenvoorstel
aangepast moeten worden, los van de amendementen. Bent u het daarmee eens?
De heer OOSTERS (cvdK): Mevrouw de voorzitter! Onder het voorzitterschap van mevrouw De Widt
hebben wij een redelijk vrije en interessante gedachtewisselingen gehad. Wat mij betreft is dit redelijk
goed weergegeven door de griffier, zonder voor een antwoord te kiezen waarin wij stemverhoudingen
gaan aangeven. Het is aan uw oordeel of u dat genoeg vindt.
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik sluit dit agendapunt en geef het voorzitterschap over aan de commissaris.
De commissaris neemt het voorzitterschap over.
Statenvoorstel Najaarsrapportage 2019.
De VOORZITTER: Het statenvoorstel Najaarsrapportage is een hamerstuk.
Ik kijk of de heer Van Gent in ons midden is. Ik schors de vergadering voor de lunch en verzoek u om
te blijven zitten tot de heer Van Gent zijn petitie heeft kunnen aanbieden. Ik stel voor om de vergadering om 13.15 uur te heropenen.
Schorsing van 12.30 uur tot 13.20 uur.
Statenvoorstel Programmabegroting 2020.
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De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Voordat ik u het woord geef over het statenvoorstel
programmabegroting 2020, meld ik u dat de gedeputeerde Van Muilekom zich niet lekker voelt en
naar huis is gegaan. Hij zal niet bij de rest van de vergadering aanwezig zijn. Het college zal de beantwoording van de vragen die binnen zijn portefeuille worden gesteld overnemen.
Aan de orde is het statenvoorstel programmabegroting 2020. Dit is een stuk van de P&C-cyclus waarvoor wij een speciale volgorde van behandeling hanteren. Ik begin met het woord te geven aan de
grootste oppositiepartij, de VVD. De heer Van Schie heeft het woord.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Wij praten vandaag over bijna € 512.000.000
gemeenschapsgeld. Dat is veel geld bij elkaar. In briefjes van € 50 is het ongeveer 13 kubieke meter.
Dat is een flinke bestelbus vol. Dat gemeenschapsgeld moeten wij goed besteden. Daarom is het goed
dat er een heldere begroting is, die aangeeft waaraan wij dat geld uitgeven en waarom. De VVD feliciteert dit college en gedeputeerde Strijk met de eerste begroting. Het is goed dat dit college en deze Staten zich realiseren dat deze begroting altijd inzichtelijker kan en de VVD heeft altijd zin om daarover
mee te denken.
Een groot aantal beleidsdoelstellingen van deze begroting steunen wij van harte. Dit college neemt
echter een aantal politieke besluiten waarvan wij minder blij worden. Wij gaan daar niet al te zuur
over doen en wij hebben met onze fractie besloten om deze algemene beschouwingen vooral te besteden aan concretiseringsvoorstellen die vanuit de hele provincie zijn ingebracht. De begroting gaat immers over alles en de hele provincie.
Wij herinneren goed de uitgestoken hand van de coalitievormende partijen in het duidingsdebat na de
formatie, waarin ons werd gevraagd om vooral met voorstellen te komen. Hier zijn ze. Ik ben het met
u eens dat dit sneller had gekund. De volgende keer moeten wij geen reces plannen voor een begrotingsbehandeling en dit niet op de Biddag voor het gewas doen. Voor elk van de 26 gemeenten in onze
provincie hebben wij een concreet voorstel in te brengen. Ik neem u graag mee op een tochtje door onze mooie provincie.
Voor Stichtse Vecht deed de gedeputeerde in de commissie een mooie toezegging dat hij met de gemeente en betrokken partners in overleg wil treden over de mogelijkheden voor een treinstation Loenersloot. Dit zou de N201 kunnen ontlasten en een nieuw knooppunt kunnen vormen.
Voor De Ronde Venen zoeken wij ruimte voor bedrijven om de leefbaarheid in de kernen Mijdrecht,
Vinkeveen, Amstelhoek, De Hoef en Wilnis te vergroten.
In Woerden willen wij schuifruimte vinden om binnenstedelijke woningbouwprogramma"s mogelijk
te maken, zodat onze inwoners zicht krijgen op een betaalbare woning.
Bezoekers aan bedrijven in Montfoort zoeken zich een hoedje naar de bedrijfsterreinen. De gedeputeerde is in gesprek met de gemeente om dat op te lossen. Dank voor de toezegging die hij heeft gedaan in de commissie. Wij geven hem graag een zakcentje mee voor de bewegwijzering, zodat iedereen de weg kan vinden in het mooie Montfoort.
Als we met de bus naar Oudewater willen, dan is dat geen eenvoudige opgave. Daarom wil de VVD
graag beter OV naar deze gemeente. Op zondag kan dat gepast.
In Lopik willen wij graag aan de slag met het afwijkingskader bouwen buiten de rode contour en vragen wij om een pilot om de broodnodige woningen hier mogelijk te maken.
IJsselstein kennen wij allemaal van de Gerbrandytoren, de zendmast of kerstboom, maar zij willen
daar dolgraag zonnepanelen. De VVD is enthousiast, want die toren geeft maar heel weinig schaduw.
De VVD weet nog goed hoe warm het was toen dit college zich presenteerde in Vijfheerenlanden.
Daarom lijkt ons dit de beste plek voor een pilot met een warmtenet. Kan iemand Google bellen om de
kaart op Google Maps aan te passen, want bij Google hebben zij nog niet door dat de grens is veranderd.
In Nieuwegein was de VVD onaangenaam verrast dat zwemmen in de Nedereindse Plas niet meer
mogelijk is. De heer Hazeleger van de SGP stelde hierover vragen in de commissie. De VVD wil recreatie rondom de plas graag mogelijk maken en vraagt het college te onderzoeken wat er wel kan.
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De fietsbrug bij Houten moet echt beter. Dat is goed voor Houten, goed voor het Science Park en voor
de brug zelf.
Als we de P&R bij Bunnik uitbreiden zullen veel meer mensen de trein nemen en voorkomen wij dat
overstappers de trein missen.
De rotonde De Geer in Wijk bij Duurstede kan een stuk veiliger met een fietstunnel. Een oud-collega
uit onze Staten en huidig wethouder Joustra heeft beloofd dat hij een fiets koopt als het lukt om ons
amendement door de Staten te krijgen. Dat alleen al is voor mij een doorslaggevend argument.
In De Utrechtse Heuvelrug wil men ook graag een fietstunnel en iedereen weet waar die moet komen,
namelijk bij de Donderberg.
Bij Lijstereng in Rhenen gaan wij heel graag een klein stukje buiten de rode contour bouwen. De VVD
vraagt of dat meegenomen kan worden in een pilot over het afwijkingskader.
In Veenendaal heeft men last van overnachtende vrachtwagens in woonwijken en op bedrijventerreinen. Wij zoeken graag naar een betere overnachtingsplek in de regio.
Renswoude is niet zo groot, maar heeft wel een eigen woningbedrijf. De VVD gunt alle huurders een
zonnepaneel en wil de gemeente graag helpen dat mogelijk te maken. De vraag is of de provincie een
handje kan helpen.
Als de vrachtwagens uit Veenendaal doorrijden naar Woudenberg, dan staat het vast op de rotonde bij
de N226/N224. De aanpak staat al in het VERDER-programma en de VVD wil volgend jaar resultaten
zien en beginnen met de uitvoering.
Wij gaan al een tijdje langs de provinciegrens met Gelderland in mijn betoog en in Leusden zijn ze de
overstaptijden van het OV een beetje beu. De afstemming van dienstregelingen tussen de beide provincies is een bescheiden wens.
Warmte-koudeopslag is mogelijk bij de westelijke ontsluiting bij Amersfoort. De gemeente heeft een
klein beetje hulp nodig om zo de energietransitie weer een stapje dichterbij te brengen.
Het fonteinkruid in het Eemmeer bij Bunschoten heeft het veel te goed en tiert welig. De gedeputeerde
gaf al aan in gesprek te zijn over oplossingen. De VVD hoort graag hoe het afloopt zodat de botters
weer kunnen varen vanuit de erfgoedhaven.
Van Eemnes naar het USP fietsen is echt iets voor de fietsfanaten hier in de provincie. Veel inwoners
vinden het echter jammer dat pilotbuslijn 150 weg is. Wil de gedeputeerde overleggen met zijn collega"s of er een alternatief te bedenken is?
Ik blijf bij het OV. Twee van onze erfgoedparels – het Nationaal Militair Museum in Soest en Paleis
Soestdijk in Baarn – zijn suboptimaal bereikbaar met het OV. De nieuwe dienstregeling doet aardig
zijn best voor het NMM en dat is heel fijn. Volgens de VVD kan het OV voor een betere ontsluiting
zorgen van de grote toeristische bestemmingen in onze provincie. Vooral op de momenten dat er veel
bezoekers verwacht worden.
Binnen onze fractie blijkt het waar te zijn dat er veel en enthousiast gefietst wordt in Zeist en De Bilt.
Men vraagt daar om het verbreden en verbeteren van het fietspad naar het Utrecht Science Park. Volgens ons is daar best een beetje rugwind nodig.
Ik eindig mijn rondgang door de provincie hier vlakbij op het Utrecht Science Park. Daar wordt hard
gewerkt aan de bouw van de internationale school, maar de VVD is bang dat die al snel volstroomt
met goedleerse expat-kinderen. Zoekt u met ons mee naar de volgende plek om onze provincie aantrekkelijk te houden voor die doelgroep en de bedrijvigheid die zij met zich meebrengt.
Deze 26 concretiseringen op de begroting en een mooie vogelvlucht door onze provincie doet ons eraan herinneren dat wij veel meer buiten moeten zijn. Ik beëindig hiermee mijn eerste termijn en overhandig u graag 23 moties en amendementen voor onze 26 gemeenten. Het middenbestuur heeft de belangrijke taak om de gemeenten te helpen met gemeentegrens overstijgende uitdagingen. Deze begroting biedt daarvoor veel kansen en wij hopen daarvan een aantal vandaag te verzilveren. Het zijn onze
kiezers uit de gemeenten die wij concreet willen kunnen uitleggen wat de provincie voor hen kan betekenen. In plaats van de visuele verhuiswagen vol met briefjes van € 50, hebben wij misschien maar
een verhuisdoosje vol nodig om dat mogelijk te maken.
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De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Als de heer Van Schie klaar is met zijn verlanglijstje, dan heb ik een vraag aan hem. De VVD heeft hier langer in het bestuur gezeten dat in de archieven is terug te vinden. Waarom heeft u al deze plannen toen nog niet uitgevoerd? Ik begreep van
dit college dat er bakken met geld over waren, want het gaat € 200.000.000 extra uitgeven. Waarom
heeft de VVD dit nog niet uitgevoerd in de vijftig jaar dat zij bestuurd heeft?
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! De VVD heeft veel uitgevoerd in de vijftig jaar
dat zij bestuurd heeft. Dit zijn plannen die wij opgehaald hebben bij onze kiezers. Wij hebben een verkiezingsprogramma geschreven waarvoor wij in gesprek zijn gegaan met gemeenten. Daaruit zijn concrete voorstellen gekomen die wij graag realiseren. Deze voorstellen stonden nog niet in het vorige
verkiezingsprogramma, maar wel in het huidige.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Dit zijn allemaal plannen die sinds de verkiezingen bedacht zijn. Toen de VVD nog regeerde, hadden zij deze plannen waarschijnlijk niet bij jullie
fractie gedeponeerd.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Wellicht dat een aantal plannen eerder is besproken. Ik heb gezegd dat een aantal plannen al ter uitvoering zijn en wat sneller mogen. Dit zijn allemaal plannen die in ons verkiezingsprogramma staan en wij de afgelopen weken hebben afgestemd
met lokale fracties en wethouders van andere partijen. Zij worden blij van ons verlanglijstje. Dit lijkt
ons een mooie mogelijkheid om concreet te worden in deze begroting.
Amendement A21 (VVD): onderzoek station Loenersloot
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 30 oktober 2019, ter bespreking
van de Programmabegroting 2020-2023;
constaterende dat:
Programma 5b "Bereikbaarheid Openbaar vervoer" streeft naar tevreden reizigers en een efficiënte
en optimale benutting van ons OV-systeem en daarnaast aandacht heeft voor de bijdrage die OV kan
leveren aan een gezonde, duurzame provincie en versterking van sociale structuren;
overwegende dat:
•
in de omgeving van Loenersloot het spoortraject Utrecht-Amsterdam en de provinciale weg N201
bij elkaar komen;
•
een station Loenersloot een belangrijk knooppunt zou kunnen vormen om de bereikbaarheid met
het OV van zowel de provincie Utrecht als Noord-Holland te verbeteren en het intensieve wegverkeer op de N201 te ontlasten;
besluiten aan de beoogde resultaten op pagina 128 van de Programmabegroting 20202023 toe te voegen:
"De provincie heeft samen met de betreffende gemeenten, NS en derde partijen onderzocht of en
hoe een station Loenersloot kan bijdragen aan sneller en schoner woon-werk verkeer voor de inwoners van Stichtse Vecht, De Ronde Venen en omstreken."
Amendement A22 (VVD): ruimte voor bedrijven in Woerden
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 30 oktober 2019, ter bespreking
van de Programmabegroting 2020-2023;
constaterende:
dat in de begroting onder "1.2.2 Werken: kwaliteit op orde en transformeren" wordt aangegeven dat:
"waar nodig innoveren en experimenteren we met onze partners in deze concrete ruimtelijke ontwikkelingen";
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overwegende:
•
dat de gemeente Woerden de ambitie heeft om voor bedrijventerreinen herstructureringsplannen
op te stellen;
•
dat schuifruimte hierbij van belang is omdat het de ruimte geeft aan lokale bedrijven (maakindustrie) die groeien en willen verplaatsen;
•
dat die schuifruimte nu binnenstedelijk niet voorhanden is;
•
dat door de ruimte die ontstaat bestaande bedrijventerreinen gemakkelijker en efficiënter gerevitaliseerd kunnen worden en klimaatadaptief worden gemaakt;
besluiten aan het beoogd resultaat op pagina 34 toe te voegen:
"Samen met de gemeente Woerden is schuifruimte gevonden om transformatie- en revitaliseringsprojecten, met ruimte voor binnenstedelijke woningbouw, te ondersteunen en vooruit te helpen."
Amendement A23 (VVD): bedrijventerrein Montfoort vindt je zó
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 30 oktober 2019, ter bespreking
van de Programmabegroting 2020-2023;
constaterende dat:
•
beleidsdoel 4.1 binnen het programma economie zich richt op het verbeteren van de kwaliteit van
werklocaties;
•
beleidsdoel 5.1.1. zich richt op het verminderen van het aantal voertuigverliesuren op provinciale wegen;
overwegende dat:
•
de bedrijventerreinen in Montfoort nu voor bezoekers en leveranciers niet goed vindbaar zijn bij
gebrek aan duidelijke bewegwijzering vanaf de provinciale weg;
•
dit leidt tot onnodig zoekverkeer en soms gevaarlijke verkeerssituaties.
besluiten aan de beoogde resultaten op pagina 118 toe te voegen:
"De bewegwijzering voor de bedrijventerreinen in de gemeente Montfoort is verbeterd."
en besluiten:
deze doelstelling tot maximaal € 20.000,= te dekken uit de programma 5a "Bereikbaarheid (excl. OV).
Amendement A24 (VVD): Oudewater beter bereikbaar
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 30 oktober 2019, ter bespreking
van de Programmabegroting 2020-2023;
constaterende dat:
dat beleidsdoel 5b1 zich richt op het faciliteren van economische en sociale activiteiten die essentieel
zijn voor de kwaliteit van ons leven;
overwegende dat:
•
de gemeente Oudewater beter met het OV ontsloten wil worden;
•
een betere OV verbinding met omringende steden zoals Woerden en Gouda en betere aansluiting
op de nachtelijke busdienst in de weekenden tussen Gouda en Utrecht noodzakelijk is voor de inwoners van Oudewater, zowel voor sociale ontsluiting als voor woon-werk- en studieverkeer;
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besluiten bij het beoogd resultaat 2020 op pagina 128 toe te voegen:
"De OV aansluiting van Oudewater met Woerden en Gouda te verbeteren en de nachtelijke busdienst te verbeteren tussen Gouda en Utrecht."
en besluiten:
de lasten te dekken uit programma 5b Openbaar Vervoer, 5.4 extra middelen voor exploitatie regionaal busvervoer en betere doorstroming.
Amendement A25 (VVD): zon rond de toren
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 30 oktober 2019, ter bespreking
van de Programmabegroting 2020-2023;
constaterende dat:
programma 4b "Duurzame energie" zich richt op het creëren van ruimte en regels, het ondersteunen
van collectieven en participatie, het ondersteunen van projecten op het gebied van elektriciteit en van
warmte, het ontwikkelen van de nieuwe infrastructuur die nodig is voor een duurzaam energiesysteem;
overwegende dat:
•
de ruimte rondom de Gerbrandytoren geschikt is voor grootschalige energieopwekking in IJsselstein;
•
de provincie zoekt naar geschikte plekken voor zonneweides;
besluiten aan de beoogde resultaten 2020 op pagina 94 (programma 4.b.2 Duurzame energie) toe te
voegen:
"De aanleg van zonnepanelen onder de Gerbrandytoren is onderzocht."
en besluiten:
dit onderzoek te dekken uit het Programma 4b Energietransitie 3.3/3.16 Ondersteunen gemeenten en
vastgoedeigenaren bij warmtetransitie en klimaatneutraal bouwen en onderzoek naar energieinnovatietrajecten (Wijk van de toekomst).
Amendement A26 (VVD): pilot warmtenet Vijfheerenlanden
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 30 oktober 2019, ter bespreking
van de Programmabegroting 2020-2023;
constaterende dat:
•
programma 4b "energie" tot doel heeft de energietransitie te versnellen en samen met partners
wil realiseren dat ook in de provincie Utrecht de nationale doelstelling van 16% duurzame energie in 2023 wordt gehaald;
•
volgens het Klimaatakkoord één op de vijf Nederlandse huizen en gebouwen in 2030 van het gas
af moet zijn;
overwegende dat:
•
de aanleg van een warmtenet alleen zin heeft als een groot deel van de wijk meedoet, omdat anders de kosten per huis te hoog worden;
•
zo"n 7 miljoen woningen in Nederland wachten op hun energietransitie;
•
het aanleggen van een warmtenet grote gevolgen heeft: straten moeten open om grote leidingen
te leggen, en ook in huis moet de boel worden aangepast, omdat reguliere verwarmingssystemen
werken op water waarvan de temperatuur algauw twee keer zo hoog is;
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•
•

een pilot de ideale manier is om de invoering van een warmtenet uit te proberen;
de gemeente Vijfheerenlanden hiervoor zeer geschikt is, onder meer door de aanwezigheid van
de glasfabriek;

besluiten aan de beoogde resultaten op pagina 92 van de Programmabegroting 2020-2023 toe te voegen:
"De provincie heeft samen met de gemeente Vijfheerenlanden een pilotproject voor een warmtenet ontwikkeld."
en besluiten:
de lasten voor deze pilot te dekken uit programma 4b. Energietransitie 3.3/3.16 Ondersteunen gemeenten en vastgoedeigenaren bij warmtetransitie en klimaatneutraal bouwen en onderzoek naar
energie-innovatietrajecten (Wijk van de toekomst).
Amendement A27 (VVD): beter over de brug bij Houten
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 30 oktober 2019, ter bespreking
van de Programmabegroting 2020-2023;
constaterende dat:
•
het programma bereikbaarheid (5a) kiest voor kwaliteit voor de fietser en een schaalsprong van
het fietsnetwerk omdat fietsen een goedkope, ruimte-efficiënte en gezonde wijze van verplaatsen
is;
•
in paragraaf 5.4.1. versterking van het regionaal fietsnetwerk is ondergebracht;
overwegende dat:
om de bereikbaarheid van het Utrecht Science Park te verbeteren, het belangrijk is om de bereikbaarheid per fiets te verbeteren;
•
fietsen een veilige en comfortabele vervoersvorm zou moeten zijn;
•
gebruikers de fietsbrug over de A12 bij Houten nu niet zo ervaren;
•
we dit willen verbeteren zodat ook inwoners en/of treinreizigers vanuit Houten sneller de fiets
nemen;

•

besluiten aan de beoogde resultaten in 2020 op pagina 112 toe te voegen:
"De fietsbrug over de A12 bij Houten is verbeterd."
Amendement A28 (VVD): uitbreiding P&R station Bunnik
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 30 oktober 2019, ter bespreking
van de Programmabegroting 2020-2023;
constaterende:
•
dat in het programmadoel van hoofdstuk 5a wordt gesteld dat het van belang is dat het overstappen tussen vervoerwijzen vlot en soepel verloopt;
•
dat de provincie daarom knooppunten versterkt en ketenmobiliteit bevordert;
overwegende dat:
om inwoners te helpen de meest geschikte en gezonde combinatie van vervoerwijzen te kiezen, we
overstappen vanuit de auto in de trein makkelijker willen maken (doel programma 5a, sub 2);
•
de P&R bij station Bunnik net gerealiseerd is en nu al een succes en te krap is. (Deze heeft nu 90
plekken.);

•
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•
•
•
•

er mogelijkheden zijn het aantal P&R plekken uit te breiden, bijvoorbeeld in combinatie met de
parkeerwensen van de BAM;
we wildparkeren in de omgeving of het missen van de trein doordat er geen parkeerplek beschikbaar was willen voorkomen;
inwoners vragen om uitbreiding van het aantal plekken;
dit uitstekend past in het beleid "de groei van de mobiliteit gezond en verantwoord te accommoderen";

besluiten aan de beoogde resultaten 2020 op pagina 102 toe te voegen:
"Het aantal parkeerplaatsen bij station Bunnik is uitgebreid."
Amendement A29 (VVD, SGP, 50Plus): het fietspad van de toekomst begint vandaag!
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019, ter behandeling van de
Programma Begroting 2020;
constaterende dat:
het programma bereikbaarheid (5a) kiest voor kwaliteit voor de fietser en een schaalsprong van het
fietsnetwerk omdat fietsen een goedkope, ruimte efficiënte en gezonde wijze van verplaatsen is;
overwegende dat:
•
Provinciale Staten het voortouw willen nemen om van Utrecht dé fietsregio van Europa te maken;
•
zij dit willen doen door het verbeteren van het regionale fietsnetwerk, onder andere door de
drukste punten aan te pakken en barrières op te lossen, onder meer door fietstunnels aan te leggen;
•
daarvoor ruimte gemaakt moet worden in het plan "het fietspad van de toekomst";
•
de start voor de bypass rotonde N225-N226 De Donderberg, aanvankelijk gepland voor 2020,
vooralsnog op de lange baan is geschoven;
•
de studie naar een tunnel Donderberg en verbreding fietspad is gekoppeld aan de studie naar een
fietspad Veenendaal-Utrecht, welke pas in 2024 staat gepland;
•
oplevering op zijn vroegst pas ver in een volgende collegeperiode kan worden verwacht;
•
dit onwenselijk is omdat er maandelijks vele (bijna-) ongelukken plaatsvinden en fietsers zich onveilig voelen;
•
de kosten voor dit voorstel te dekken uit het programma 5a. Bereikbaarheid excl. OV, post 5.1
verbetering regionale fietsnetwerk;
besluiten om op te nemen bij beoogd resultaat 2020 op pag 105:
"De studie en onderzoek naar de aanleg van een fietstunnel bij de rotonde N225-N226 De Donderberg te starten. Dit ter verbetering van het regionale fietsnetwerk."
besluiten daarvoor het toegekende krediet in tabel "Investeringen" op pagina 100 onder N225 Bijpass
rotonde N225-N226 De Donderberg als volgt te wijzigen:
"€ 2.680.000,- en de bruto investeringen (vaar)wegen daarmee in overeenstemming te brengen."
Amendement A30 (VVD): zonnig Renswoude
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019, ter behandeling van de
programmabegroting 2020;
constaterende dat:
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programma 4b "Duurzame energie" zich richt op het creëren van ruimte en regels, het ondersteunen
van collectieven en participatie, het ondersteunen van projecten op het gebied van elektriciteit en van
warmte, het ontwikkelen van de nieuwe infrastructuur die nodig is voor een duurzaam energiesysteem;
overwegende dat:
•
onze provincie zich richt op het versnellen van duurzame opwekking van onder andere zonneenergie;
•
waarbij zij zegt door proceskennis en procesondersteuning snel duidelijkheid te kunnen geven
aan nieuwe projecten;
•
met als doel om bij te dragen aan 16% duurzame energie opwekking in 2023;
•
de gemeente Renswoude haar eigen woningbedrijf (met circa 400 huurwoningen, nagenoeg allemaal sociaal) wil verduurzamen, onder andere door de daken van deze woningen van zonnepanelen te voorzien;
•
daarbij kan worden geholpen met financiering, kennis en ambtelijke capaciteit om de daken van
huizen te verduurzamen;
•
dit idealiter kan worden doorgetrokken in een grotere gemeentelijke aanbesteding, waarbij ook
andere inwoners, verenigingen en bedrijven mee kunnen inschrijven. Hiermee kunnen we een
brede uitrol van zonnepanelen op daken in de gemeente Renswoude een stimulans geven;
•
deze lessen vervolgens ook provinciaal kunnen worden ingezet;
besluiten aan het beoogd resultaat 2020 op pagina 94 toe te voegen:
"Het faciliteren van een pilot in gemeente Renswoude inzake verduurzaming van haar eigen woningbedrijf door circa 400 woningen in 2020 van zonnepanelen te voorzien."
Amendement A31 (VVD): verbeteren rotonde N226-N224 in Woudenberg
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 30 oktober 2019, ter bespreking
van de Programmabegroting 2020-2023;
Constaterende dat:
•
beleidsdoel 5.1.1. in het programma Mobiliteit zich richt op het verminderen van het aantal voertuigverliesuren op provinciale wegen en het verbeteren van verkeersveiligheid en leefbaarheid.
•
de aanpak van de rotonde N226-N224 bij Woudenberg is opgenomen in het VERDER programma maar nog niet is gestart;
overwegende dat:
•
de leefbaarheid in Woudenberg onder druk staat;
•
een verbeterde rotonde leidt tot een veiliger verkeersafwikkeling en snellere doorstroming;
•
de doorstroming bij Maarsbergen (tunnel) het noodzakelijk maakt dat de aanpassing van rotonde
N224/N226 tijdig gereed is;
besluiten aan de beoogde resultaten op pagina 105 van de Programmabegroting 20202023 toe te voegen:
"De provincie is in overleg met de gemeente Woudenberg in 2020 gestart met de uitvoering van
de rotonde N226-N224."
Amendement A32 (VVD): warmte-koudeopslag Westelijke Ontsluiting
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 30 oktober 2019, ter bespreking
van de Programmabegroting 2020-2023;
constaterende dat:
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beleidsdoel 4.3.1. "Energie in Mobiliteit" zich richt op het gebruik van infrastructuur voor het opwekken van duurzame energie;
overwegende dat:
•
om de energietransitie vorm te geven, innovatieve oplossingen nodig zijn;
•
de aanleg van de Westelijke Ontsluiting in Amersfoort een ideale kans biedt om hiermee direct
resultaat te boeken;
•
door aanleg van een WKO-systeem in deze weg 4200 huishoudens van warmte voorzien kunnen
worden en jaarlijks 7.600 ton CO2 bespaard kan worden;
•
deze investering past binnen de financiële en inhoudelijke kaders die het college heeft voorgesteld en een grote bijdrage levert aan de energietransitie;
besluiten aan het beoogd resultaat op pagina 96 toe te voegen:
"De provincie Utrecht ondersteunt de gemeente Amersfoort bij het realiseren van een warmtekoudeopslagsysteem in de westelijke ontsluiting en stelt middelen ter beschikking waarmee (een
deel van de) onrendabele top wordt gefinancierd."
en besluiten deze bijdrage te dekken uit de volgende posten:
•
programma 4b. Energietransitie 3.3/3.16 (pag.18) en
•
programma 4b. Energietransitie 3.5(pag.18).
Amendement A33 (VVD): onderzoek buslijn 150
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 30 oktober 2019, ter bespreking
van de Programmabegroting 2020-2023;
constaterende:
•
dat het programma 5b streeft naar tevreden reizigers en een efficiënte en optimale benutting van
ons OV-systeem;
•
dat in de begroting onder "5b.1.1 Efficiënt inrichten OV en vergroten tevredenheid OV-reizigers"
staat dat in de jaarlijkse vervoerplannen van beide OV-concessies ook gedurende het jaar continu sprake is van monitoring, analyse en aanpassingen;
•
dat buslijn 150 een door de overheid gesubsidieerde pilot was;
•
dat deze buslijn niet rendabel is gebleken en de is pilot beëindigd;
overwegende dat:
veel reizigers, die aangewezen zijn op het OV, zoals bijvoorbeeld studenten uit Almere, Huizen,
Blaricum en Eemnes hierdoor zijn gedupeerd;
•
Utrecht Science Park (USP)een belangrijke bestemming is die een goede OV-verbinding verdient
met belangrijke woongebieden in en rond de provincie Utrecht;
•
er mogelijkheden zijn de OV-bereikbaarheid te optimaliseren, in goede samenwerking tussen de
betrokken provincies;

•

besluiten aan de beoogde resultaten op pagina 128 van de Programmabegroting 2020-2023 toe te
voegen:
"De provincie heeft samen met de provincies Noord-Holland en Flevoland onderzocht onder
welke omstandigheden een busverbinding, al dan niet beperkt tot de spits, tussen Almere via
Eemnes naar Utrecht Science Park middels een gezamenlijke exploitatie uit te voeren is."
Amendement A34 (VVD): fietspad Zeist, De Bilt naar Utrecht Science Park

40

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 30 oktober 2019, ter bespreking
van de Programmabegroting 2020-2023;
constaterende:
•
dat in de begroting onder 5.4.1 "In 2028 fiets bereikbaarheid op orde" is opgenomen dat veilig
fietsen een van de doelen is;
•
dat het beoogd resultaat is: "We investeren voor €3-5 min in de verbetering van 4-8 trajecten/fietsvoorzieningen op/bij/aan provinciale fietspaden.";
overwegende:
•
dat bovenstaand voornemen geen direct inzicht geeft in de concreet uit te voeren projecten voor
gemeenten;
•
dat de fietsroute vanuit Zeist en De Bilt richting USP niet voldoende ruimte biedt voor de vraag
en dit gevaarlijke situaties oplevert en de bereikbaarheid hindert;
besluiten aan het beoogd resultaat op pagina 112 toe te voegen:
"Het fietspad tussen Zeist, De Bilt en USP is verbeterd, zodanig dat hier veilig en ongehinderd
fietsverkeer kan plaatsvinden."
Amendement A35 (VVD): veilig en vloeiend doorfietsen in Wijk!
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 30 oktober 2019, ter bespreking
van de Programmabegroting 2020-2023;
constaterende dat:
het programma bereikbaarheid (5a) kiest voor kwaliteit voor de fietser en een schaalsprong van het
fietsnetwerk omdat fietsen een goedkope, ruimte efficiënte en gezonde wijze van verplaatsen is;
overwegende dat:
•
Provinciale Staten het voortouw willen nemen om van Utrecht dé fietsregio van Europa te maken;
•
zij dit willen doen door het verbeteren van het regionale fietsnetwerk, onder andere door de
drukste punten aan te pakken en barrières op te lossen, onder meer door fietstunnels aan te leggen;
•
daarvoor ruimte gemaakt moet worden in het plan "het fietspad van de toekomst";
•
het college hier regie wil voeren en meer investeren;
•
de N229 enkele punten kent waar aanrijdingen tussen fietsers en automobilisten met grote regelmaat voorkomen, hoofdzakelijk bij de Geerwegrotonde;
voorts overwegende dat:
•
een fietstunnel bij rotonde De Geer in Wijk bij Duurstede zorgt voor een veel veiliger oversteek
en vloeiender doorstroming voor fietsers;
•
de gemeente Wijk bij Duurstede in 2020 start met een onderzoek naar de aanpassing van de
Geerwegrotonde met het oog op veiligheid en doorstroming;
•
de provincie ook bij de rotonde Frankenweg-Boterslootweg in goede samenwerking met de gemeente tot een positief resultaat kwam;
•
de lasten van dit voorstel te dekken uit het programma 5a. Bereikbaarheid excl. OV, post 5.1 verbetering regionale fietsnetwerk;
besluiten toe te voegen aan het beoogd resultaat op pagina 105:
"Bij de investering voor groot onderhoud en verkeersveiligheidsmaatregelen voor de N229 de
realisatie van een fietstunnel bij rotonde De Geer betrekken."
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besluiten daarvoor in de tabel op pagina 100" Investeringen" onder N229 Bermverharding het bedrag
te wijzigen in:
"€ 2.115.000,- en de bruto investeringen (vaar)wegen daarmee in overeenstemming te brengen.
Motie M69 (VVD): ruimte voor woningen in De Ronde Venen
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 30 oktober 2019, ter bespreking
van de Programmabegroting 2020-2023;
constaterende:
•
dat in de Programmabegroting onder 1.2.2 Werken: kwaliteit op orde en transformeren wordt
aangegeven dat de grootste kansen om doelen te realiseren daar liggen waar de gebouwde omgeving in verandering is;
•
dat de gemeente De Ronde Venen uitplaatsingsmogelijkheden zoekt voor transportintensieve bedrijven die de leefbaarheid van de kernen Mijdrecht, Vinkeveen. Amstelhoek, De Hoef en Wilnis
negatief beïnvloeden;
•
dat de vrijgekomen ruimte kan worden ingevuld met woningbouw die voorziet in de lokale behoefte;
overwegende:
•
dat er momenteel onvoldoende ruimte (geen frictieleegstand) is voor deze bedrijven binnen de
bestaande bedrijventerreinen;
•
dat eventuele nieuwe bedrijventerreinen buiten bestaand bebouwd gebied moeten worden gezocht;
verzoeken het college van GS:
ruimte te vinden voor nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen in de gemeente De Ronde Venen ter
omvang van 10-12 hectare, bij voorkeur grenzend aan Bedrijventerrein Mijdrecht.
En gaan over tot de orde van de dag.
Motie M70 (VVD): pilot afwijkingskader: aan de slag
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 30 oktober 2019, ter bespreking
van de Programmabegroting 2020-2023;
constaterende:
dat in de Programmabegroting onder 1.2.1 Wonen; versnellen van de woningbouw van goede kwaliteit die aansluit bij de vraag is aangegeven dat de provincie wil helpen door experimenten te ondersteunen;"
overwegende:
dat een van de knelpunten daarbij "ruimte om te bouwen" is;
dat de leefbaarheid door meer binnenstedelijke ontwikkelingen in het geding kan komen;
dat die "ruimte om te bouwen" in de omgevingsvisie en omgevingsverordening wordt geboden
door een afwijkingskader;
•
dat de werkbaarheid van dit afwijkingskader in de praktijk nog moet blijken.

•
•
•

verzoeken het college van GS:
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•
•

met de gemeenten Rhenen (Lijstereng) en Lopik (Cabauw, Zeldenrust en Benschop) in gesprek te
gaan om, op pragmatische wijze, invulling te geven aan het afwijkingskader als voorbeeld voor
andere gemeenten in de provincie;
Provinciale Staten uiterlijk bij de kadernota te informeren over de voortgang.

En gaan over tot de orde van de dag.
Motie M71 (VVD): recreëren rond de Nedereindse Plas
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 30 oktober 2019, ter bespreking
van de Programmabegroting 2020-2023;
constaterende dat:
•
programma 4a Economie zich richt op het realiseren van aantrekkelijke recreatieve voorzieningen;
•
de sanering van de Nedereindse Plas is gestaakt op initiatief van de gemeente Utrecht;
•
dat er provinciale subsidie was toegezegd voor deze sanering en nog niet geheel is besteed;
overwegende dat:
zwemmen in de Nedereindse Plas naar alle waarschijnlijkheid geen realistisch perspectief is voor
inwoners van Nieuwegein, IJsselstein, Montfoort en Utrecht;
•
er ook allerlei andere vormen van recreatie zijn die wellicht toch kunnen voorzien in een behoefte van de inwoners van de gemeenten rondom de Nedereindse Plas.

•

verzoeken het college van GS:
•
de beschikbare middelen voor de sanering van de Nedereindse Plas voorlopig nog niet anders in
te zetten;
•
samen met het recreatieschap, de omliggende gemeenten en overige partners te onderzoeken
welke mogelijkheden er zijn voor het benutten van de Nedereindse Plas en haar omgeving voor
natuurontwikkeling, sport en recreatie.
En gaan over tot de orde van de dag,
Motie M72 (VVD): voorkom vrachtwagenoverlast Veenendaal
Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 30 oktober 2019, ter behandeling van de
Programmabegroting 2020;
overwegende dat:
programma 5.5.1. inzet op "verminderen en voorkomen van negatieve effecten van mobiliteit op
kwaliteit leefomgeving";
•
in Veenendaal regelmatig vrachtwagens zonder bestemming in de omgeving "s nachts parkeren
op de bedrijventerreinen;
•
dit overlast veroorzaakt;
•
omwonenden en ondernemers in Veenendaal van deze overlast af willen door Veenendaal
vrachtautoluw te maken1;

•

besluiten dat:
veilige nachtstalling voor het doorstromend vrachtverkeer op de A12 wenselijk is en er voor kan zorgen dat er niet langer op de industrieterreinen en/of in de woonwijken hoeft te worden geparkeerd /
overnacht;

43

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:
hierover in overleg te treden met de gemeente en rijksoverheid en Provinciale Staten voor de kadernota 2020 te informeren over de voortgang.
En gaan over tot de orde van de dag
1 https://www.gelderlander.nl/veenendaaliveenendaal-zoekt-naar-parkeerplekken-voorvrachtwagens~a5aef037/

Motie M73 (VVD): OV stopt niet bij de provinciegrens
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 30 oktober 2019, ter bespreking
van de Programmabegroting 2020-2023;
constaterende dat:
•
beleidsdoel 5b1 zich richt op het faciliteren van economische en sociale activiteiten die essentieel
zijn voor de kwaliteit van ons leven;
•
de gemeente Leusden tegen de grens met de provincie Gelderland aanligt;
•
veel inwoners vanuit Leusden werkzaam zijn in de provincie Gelderland;
overwegende:
dat het OV kan beter kan rond Leusden;
dat vooral de aansluitingen van- en naar Gelderland geoptimaliseerd kunnen, zodat woonwerkverkeer per bus ook een serieus alternatief is voor de automobilist en bij slecht weer voor de
fietser;
•
dat de aansluiting van het OV tussen de provincie Utrecht en de provincie Gelderland niet optimaal is;
•
dat OV alleen een serieus alternatief is voor de automobilist en bij slecht weer voor de fietser als
aansluitingen optimaal zijn;

•
•

verzoeken het college van GS:
in overleg met de provincie Gelderland en de OV-concessiehouders in beide provincies te onderzoeken op welke wijze de aansluitingen tussen de beide provincies verbeterd kunnen worden;
•
Provinciale Staten hierover uiterlijk voor 1 mei 2020 te informeren, inclusief een voorstel voor
mogelijke verbetermaatregelen.

•

En gaan over tot de orde van de dag.
Motie M74 (VVD): help Bunschoten met maaien fonteinkruid
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 30 oktober 2019, ter bespreking
van de Programmabegroting 2020-2023;
constaterende dat:
•
programma 4a Economie zich richt op het realiseren van aantrekkelijke recreatieve voorzieningen;
•
de gemeente Bunschoten niet zelfstandig in staat is het woekerende fonteinkruid in het Eemmeer
te beheersen1 en hulp heeft gevraagd aan de provincie;
overwegende dat:
de recreatievaart op het Eemmeer steeds meer kiest voor de hoofdvaargeul vanwege het fonteinkruid, maar die eigenlijk nodig is voor de beroepsvaart;
•
er daardoor gevaarlijke situaties ontstaan;

•
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•
•
•

hulpdiensten hinder ondervinden bij reddingsacties op het meer;
het fonteinkruid gevaarlijk is voor zwemmers;
de botters uit de Oude Haven minder vaak kunnen uitvaren;

verzoeken het College van GS:
samen met de provincies Flevoland, Noord-Holland, Coöperatie Gastvrije Randmeren en de gemeente Bunschoten te onderzoeken hoe de provincie Utrecht kan bijdragen aan het beheersbaar
maken van fonteinkruid in het Eemmeer;
•
Provinciale Staten hierover te informeren voor de kadernota 2020.

•

En gaan over tot de orde van de dag,
1 https://www.rtvutrecht.nlinieuws/1907616/bunschoten-wil-geld-voor-aanpak-waterplanten-eemmeerwordt-zo-eenmoeras.html

Motie M75 (VVD): betere ontsluiting met OV voor het Militair Museum en Paleis Soestdijk
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 30 oktober 2019, ter bespreking
van de Programmabegroting 2020-2023;
constaterende:
•
dat beleidsdoel 5b1 zich richt op het faciliteren van economische en sociale activiteiten die essentieel zijn voor de kwaliteit van ons leven;
•
dat het Nationaal Militair Museum in Soest een grote publiekstrekker is met een belangrijke educatieve functie;
•
dat hetzelfde geldt voor Paleis Soestdijk waarin nationaal (en Utrechts) erfgoed wordt gecombineerd met het tonen van slimme (economische) oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen;
•
dat beide locaties een sub-optimale ontsluiting met het OV kennen;
overwegende:
dat beide een belangrijke bijdrage leveren aan het Utrechtse voorzieningenniveau en de Utrechtse economie;
•
dat goede ontsluiting van deze locaties met OV kan helpen om de druk op de leefomgeving te beperken;

•

verzoeken het college van GS:
•
te onderzoeken op welke wijze de ontsluiting per OV van het NMM en Paleis Soestdijk verbeterd
kunnen worden;
•
Provinciale Staten hierover uiterlijk voor 1 mei 2020 te informeren, inclusief voorstellen voor
mogelijke verbetermaatregelen.
En gaan over tot de orde van de dag.
Motie M76 (VVD, D66, 50Plus, CDA): een internationale school regio Utrecht
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 30 oktober 2019, ter bespreking
van de Programmabegroting 2020-2023;
constaterende dat:
beleidsdoel 4.4. binnen het programma Economie zich richt op het aantrekken van buitenlandse
bedrijven om bij te dragen aan de welvaart in de provincie en dat het coalitieakkoord meer dan

•
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•
•

voorheen die buitenlandse bedrijven wil aantrekken die de structuur en het profiel van de provincie versterken en passen binnen de Regionaal Economische Agenda;
volgens de Europese Commissie de regio Utrecht opnieuw tot de top meest concurrerende regio"s in Europa behoort;
er daardoor veel mensen uit alle windstreken in onze regio wonen die behoefte hebben aan internationaal primair en voortgezet onderwijs;

overwegende dat:
•
de provincie Utrecht aantrekkelijk blijft door een breed onderwijsaanbod voor de (kinderen van)
internationale werknemers;
•
provincie en gemeente voortvarend bouwen aan de internationale school op een nieuwe locatie
bij het USP, maar dat er zijn sterke aanwijzingen zijn dat bij oplevering van de nieuwe locatie er
nog steeds onvoldoende capaciteit zal zijn voor alle leerlingen;
•
goed internationaal onderwijs een belangrijke vestigingsvoorwaarde is;
•
een actieve provinciale rol in coördinatie van onderzoek naar eventuele regionale uitbreiding
gewenst is;
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:
een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van de uitbreiding van het internationaal onderwijs op toekomstbestendige locaties in de provincie Utrecht;
•
daarbij mee te nemen hoe een optimale samenwerking met het reguliere PO en VO kan worden
gerealiseerd, zodat sprake is van wederzijds profiteren van de uitbreiding (win-win);
•
voor de kadernota 2020 de resultaten hiervan te presenteren aan Provinciale Staten.

•

En gaan over tot de orde van de dag.
De VOORZITTER: De amendementen en moties worden toegevoegd aan het statensysteem en maken
deel uit van de beraadslaging. Mevrouw d"Hondt heeft een vraag voor u.
Mevrouw d"HONDT (PvdA): Mijnheer de voorzitter! Heeft de heer Van Schie reeds een oplossing
gevonden voor de opvang van zijn kinderen volgende week als het onderwijs gaat staken?
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Ik heb nog geen concrete oplossing gevonden,
maar ik heb gelukkig een hele flexibele werkgever en al redelijk grote kinderen. Wat is de achtergrond
van uw vraag?
Mevrouw d"HONDT (PvdA): Mijnheer de voorzitter! Bent u ervan op de hoogte dat de leraren gaan
staken omdat er een groot lerarentekort is in Nederland? Daarom ben ik verbaasd over de motie die u
zojuist heeft ingediend over de behoefte aan internationale scholen in de provincie. Bent u niet bang
dat wij nog minder leraren overhouden voor onze eigen kinderen als wij meer internationale scholen in
onze provincie willen waar de arbeidsvoorwaarden doorgaans iets gunstiger zijn dan bij reguliere basisscholen?
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! "Eigen kinderen eerst" zou ik niet direct zeggen
in een betoog over economische ontwikkelingen. Ik ben het eens met mevrouw d"Hondt dat de situatie
in het onderwijs vraagt om betere arbeidsvoorwaarden. Ik was er niet van op de hoogte dat de arbeidsvoorwaarden op internationale scholen gunstiger zijn en dit kanaliserend werkt op de rest van het onderwijs. Het vergt aparte competenties om op een internationale school te werken, want je moet in het
Engels praten en alle ouders uit de expat-wereld zullen niet makkelijker zijn dan de Nederlandse ouders. In de motie staat nadrukkelijk dat wij graag contact met het regulier onderwijs maken om synergie te zoeken. Dat kan met alle faciliteiten, zoals sportfaciliteiten. Alle leerlingen moeten een docent
voor de klas hebben. Het is de taak van het onderwijsveld en de werkgevers om dit zo aantrekkelijk
mogelijk te maken. Wat mij betreft vinden wij elkaar daarin.
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In de tweede termijn zal mijn collega de heer Jansen een financieel punt naar voren brengen.
De VOORZITTER: Dat mag. Dan ga ik over naar GroenLinks en geef het woord aan mevrouw Boelhouwer.
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! De begroting 2020 ligt voor ons en
ik kan u zeggen: GroenLinks herkent zich erin. Bij de kadernota vroegen wij GS de financiële vertaling van het coalitieakkoord te maken door via een grondige, zorgvuldige aanpak de ruimte te vinden
die nodig is. Dat is gelukt. Allereerst onze welgemeende complimenten. Uit het voorwoord spreekt urgentie en wij herkennen de energie om aan de slag te gaan. Er is oog voor de organisatie, waar de ontwikkeling in volle gang is. U gaat het samen met gemeenten, organisaties en inwoners doen. Fijn. Wij
dienen graag een motie in samen met D66 om jongeren een stem te geven. D66 zal deze motie nader
toelichten.
De opgaven in onze provincie vragen kapitaal, kennis en creativiteit. "Nog nooit zijn er zo veel onderzoekers en universiteiten geweest. Nog nooit hebben zo velen over de hele wereld toegang tot al deze
kennis, mede dankzij de moderne technologie. Kennis is doorgedrongen tot in de haarvaten van de
maatschappij. Kennis ligt echter overal onder vuur. Menigeen voelt zich plotseling vrij de waarheid te
manipuleren en verdacht te maken. Een vloedgolf van nepnieuws, alternatieve feiten en complotdenken verspreidt zich steeds gemakkelijker, geholpen door diezelfde technologie. Feiten zijn obstakels
om handig te vermijden. Een genuanceerde mening is een retorisch zwaktebod. Experts worden gewantrouwd, hun advies weggezet als "ook maar een mening", of het nu gaat over klimaatverandering,
immigratie of vaccinaties." Met deze woorden opende Robbert Dijkgraaf op 15 september de 30e Abel
Herzberglezing "Kennis onder vuur". GroenLinks vindt deze ontwikkeling bijzonder zorgelijk en wil
de kennis die onderzoek ons biedt juist aangrijpen om beleid te verbeteren. Ik zal ingaan op dat voorgestelde beleid via de voor GroenLinks drie belangrijkste pijlers: groen, gezond en samen.
Groen en natuur is op zijn best als het met veel, robuust en verbonden is. GroenLinks is blij met de
plannen voor het verbinden van natuurgebieden en de investeringen in de groene contour. Vanaf 2020
moet er met een goede personele bezetting gewerkt worden aan een van de grote opgaven die nog voor
ons liggen: de realisatie van nieuwe natuur voor het Natuur Netwerk Nederland. Hoe staat het ervoor?
Het woord "biodiversiteit" komt 44 keer voor in de begroting. Dat is mooi, want het gaat het niet goed
met de biodiversiteit in de provincie. Er is veel te doen om deze te behouden en te verbeteren. GroenLinks pleit ervoor dat biodiversiteit geen nieuw containerbegrip wordt, maar iets waarmee wij concreet aan de slag gaan en zwaar laten wegen in alle keuzes die voor ons liggen, bijvoorbeeld bij de
aanbesteding van de nieuwe bermcontracten.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! In de tijd dat Bart Krol hier CDA-gedeputeerde
was hebben wij het rapport "Sjoemelnatuur" van een wetenschapsjournalist doorgestuurd. Daarin werd
haarfijn uitgelegd dat veel natuur niet is meegerekend in de biodiversiteitsberekeningen die tot nu toe
gemaakt worden door het Planbureau voor de Leefomgeving, bijvoorbeeld natuur in het water en natuur aan de randen van steden en bedrijventerreinen. Als ik dat combineer met uw uitspraak over het
wantrouwen in kennisinstellingen, dan komt dat omdat deze vaak niet van politieke kleur ontdaan zijn.
Het planbureau komt met Tesla-modellen over subsidieberekeningen. Het WODC wordt politiek gestuurd. Er zijn redenen om af en toe aan de kennisinstellingen te vragen of zij nog wel op het rechte
pad zitten.
Bij biodiversiteit ligt het eraan hoe je meet en wanneer je meet. Ik ben voorstander van het meten vanaf de ijstijd, want dan is de huidige biodiversiteit heel goed. Er zijn veelal statistische trucs om ons
dingen te verwijten die er eigenlijk niet zijn.
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! Wie bedoelt u precies met "ons
dingen verwijten"?
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De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Dat zijn de partijen die daaraan wat minder belang hechten. Het rapport "Sjoemelnatuur" laat een dramatische grafiek zien van de biodiversiteit in
Nederland. Toen was de heer Bleker staatssecretaris en hij stelde vast dat wij net zo goed kunnen
stoppen met het uitgeven van miljarden euro"s aan biodiversiteit, omdat de grafiek alleen maar naar
beneden gaat. Opeens gaat de biodiversiteitsgrafiek horizontaal. Dat is buitengewoon vreemd en niet
uitlegbaar. Er is een aantal mensen die wel kritisch kijken naar de gegevens die wij krijgen.
De VOORZITTER: Het is goed om een vraag te stellen en om het hierbij te laten. U krijgt straks de
gelegenheid voor uw eigen beschouwing.
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! Ik maak bezwaar tegen de uitspraak van de heer Dercksen dat er redenen zijn om rapporten niet kritisch te bekijken. Wetenschappers bekijken de zaak altijd kritisch. Dat is hun taak. Dat zal betekenen dat de uitkomsten ons soms
minder welgevallig zijn. Er is een noodklok geluid over biodiversiteit in een groot rapport van de VN
in mei 2019. Daarin staat helder uitgelegd hoe de biodiversiteit achteruit gaat. In "De staat van
Utrecht" kunt u nadere informatie over Utrecht en omliggende provincies vinden. Het lijkt ons verstandig om ons daarvan rekenschap te geven. Deze rapporten verschijnen als sinds de Club van Rome
daarover wat gezegd heeft in 1972. Leest u ook de rapporten die hier aangedragen worden, zoals wij
de rapporten lezen die u aandraagt.
GroenLinks weet dat de omslag naar andere vormen van landbouw onvermijdelijk is. De toekomst van
landbouw is diervriendelijk, duurzaam en natuurinclusief. Wij zien de stikstofcrisis is een extra stimulans om samen met de boeren de overstap naar een natuurinclusieve landbouw te maken. Uiteraard
wachten wij op eruit komt, het is tenslotte zo 1 december. Ondertussen wil GroenLinks dat u voortvarend doorpakt met lopende en nieuwe pilots. Eerder meldden wij al enthousiaste reacties van agrariërs
over de intensivering in de groene contour. Zit daar schot genoeg in?
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Ik ben geïnteresseerd in de paradoxale gedachtegang van GroenLinks over de natuur in relatie tot het klimaat. Wij weten dat de landbouwers en veetelers in onze provincie efficiënt werken. Als zij minder efficiënt gaan werken omdat zij circulair of
meer op de natuur gericht gaan werken, dan betekent dit dat er elders op de wereld geïntensiveerd
moet worden in het aanbod. De rekeningen laten zien dat dit heel slecht is voor het klimaat. Wij kennen GroenLinks als een partij die warmloopt om het klimaat te behouden voor toekomstige generaties.
Ik vraag mij af waarom GroenLinks kiest voor de natuur dichtbij in de worsteling tussen klimaat ver
weg en natuur dichtbij.
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! U stelt dat als een paradoxale gedachtegang, maar voor GroenLinks is de natuur dichtbij en het klimaat ver weg één. Wij zien de toekomst zo dat het zowel hier en elders gaat verbeteren. Dat gaat niet op stel en sprong, maar dat is de
inzet van GroenLinks. Als het gaat over duurzame landbouw, dan moeten wij ervoor zorgen dat er
minder export en import plaatsvindt. Daarvoor hebben wij veel partijen nodig. Ik vraag aan GS hoe het
staat met de pilots en de agrariërs die richting duurzame landbouw willen en wat wij hieraan kunnen
doen. Dan beperk ik het graag tot wat wij hier kunnen doen.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Ik begrijp dat de intensivering en de beleidsmaatregelen van de provincie op de instemming van GroenLinks kunnen rekenen, ook als dat betekent
dat de klimaatdoelstellingen ver weg raken.
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! Wat ons betreft is het en-en.
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! Ik constateer dat de natuur voor de VVD van
dusdanig ondergeschikt belang is dat wij de lasten van de wereld op ons mogen nemen voor de landbouw.
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De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Wij hebben een andere kijk op natuur, want wij
beschouwen de natuur in onze provincie als cultuur. Dat betekent dat wij heel enthousiast zijn over de
natuurontwikkeling, omdat dit goed is voor de mensen die daarvan kunnen genieten. Het bijkomend
voordeel is dat andere mensen er blij van worden dat de dieren hiervan kunnen genieten. Daar zijn wij
niet tegen. Als je echter intensieve veeteelt wegneemt en daar natuur ontwikkelt, dan betekent dit dat
het klimaat achteruit gaat. Er zijn partijen die erg drammen over het klimaat en dit belangrijk vinden,
totdat het dichtbij komt. Dan kiezen zij voor hun eigen belang, namelijk een goed gevoel bij de leefomgeving. Dat herken ik heel erg en wij zitten meer met die paradox dan GroenLinks en D66 wellicht.
Dat is het verschil van politieke opvatting.
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! Ik constateer dat de VVD bereid is om de lasten
van de wereld op zich te nemen in onze provincie.
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! GroenLinks constateert terecht dat wij meer produceren dan dat wij zelf opeten en dat dit geëxporteerd wordt. Hoe kijkt GroenLinks er dan tegenaan
dat wij bijvoorbeeld meer staal en bakstenen produceren in Nederland en dat exporteren?
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! In het grote plaatje is dat een
vraagstuk waaraan wij moeten werken. Er zal gekeken moeten worden naar de manier waarop wij dat
produceren en exporteren. Ik heb niet de illusie dat wij daaraan iets kunnen doen in de provincie. Het
is fijn dat u het aanhaalt en ik wil deze discussie graag met u in de Tweede Kamer of in de gemeente
voeren. Onze mening in de provincie telt daarbij niet.
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! Zojuist is in een kleine bijzin genoemd dat wij naar minder export moeten. Wat zou u dan minder willen gaan doen, want dan krijgen
wij minder middelen binnen in de provincie? Wij hebben veel ambities in de provincie en er liggen
veel ambities waartegenover nog geen geld staat. Wat zou minder willen doen op het moment dat wij
minder middelen te besteden hebben? Ook de landbouwsector draagt bij aan het bnp; de middelen die
wij te verdelen hebben.
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! Daarin heeft u gelijk. Zoals u weet
zijn er boeren die stoppen en andere dingen gaan doen. Er is een groot tekort in allerlei sectoren waar
mensen gezocht worden. Ik zeg niet dat wij moeten faciliteren dat agrariërs die stoppen een-op-een de
zorg in kunnen, maar daar liggen grote tekorten. Los daarvan is er op boerenerven waar natuurinclusieve landbouw gepleegd wordt veel werk te verzetten. De vermindering van inkomsten staat tegenover de inkomsten van de producten die ze hier verkopen. Daarbij ligt in de keten een grote verantwoordelijkheid bij de consument. Wij zullen ergens moeten beginnen. GroenLinks vindt dat dit is op
de plek waar je bent en waar je wat kunt doen.
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! Op de meeste vragen is het antwoord van GroenLinks dat wij het in Europees perspectief moeten beschouwen. Dat is de plek waar je
wat kunt doen. Nederland exporteert 80% van de landbouwexport binnen Europa. Daarmee zijn wij
een Europese voedselvoorziener waardoor natuurgebieden in het buitenland kunnen floreren, zoals
oerbossen in Polen die gekapt worden voor de bouw van varkenshouderijen. Bent u bereid daarin te
investeren dat wij als landbouwnatie bekend blijven staan en onze rol in Europa kunnen blijven vervullen?
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! Het is een interessante gedachte die
ik zal meenemen. Ik ga op dit moment geen expliciet antwoord geven op die vraag.
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! Wat is het probleem om de natuur haar gang te laten
gaan in een bepaald gebied? Waarom moet er toegewerkt worden naar een eindbeeld? Rondom 1900
waren er heidevelden toen Nederland 5.000.000 inwoners had en een hele andere emissie. Zo kunnen
er nog een aantal landschapstypen genoemd worden. Wie weet zijn er over dertig jaar minder mensen
in Nederland, is de emissie anders en zal de natuur hele andere beslissingen nemen. Waarom moet er
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naar een eindbeeld toegewerkt worden en laten wij de natuur niet zelf haar beslissingen nemen? Wat is
de gedachte daarachter?
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! De gedachte daarachter is vrij simpel, namelijk een leefbaar klimaat nu en in de toekomst hier en elders.
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! De biodiversiteit is dus gekoppeld aan het instandhouden van het klimaat.
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! Daarin zit een grote samenhang.
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! Het klinkt heel romantisch wat de heer Weijers
verteld over de natuur haar gang laten gaan. Dat is een mooi idee, maar de mens heeft gevolgen voor
de eigen omgeving en de natuur krijgt niet meer de ruimte om haar gang te gaan. Feitelijk zegt u: laat
vooral de mens zijn gang gaan en de natuur zich daarop aanpassen.
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! Dat zeg ik niet. Wij zijn niet tegen meer natuurhectares. Het is wel de vraag wat je doet op de hectares, wie daarover de beslissingen neemt en hoe dat
wel of niet gereguleerd moet worden. Je kunt de natuur haar gang laten gaan zolang er licht, zuurstof,
water, warmte en kou is.
De VOORZITTER: Ik begrijp dat de heren voldoende gewisseld hebben met elkaar. Ik geef het woord
aan mevrouw Bittich.
Mevrouw BITTICH (DENK): Mijnheer de voorzitter! Ik kom terug op de opmerking van de heer Weijers. Waarom moeten wij terug naar een situatie zoals deze vroeger was? De mensen hebben voor een
groot gedeelte bijgedragen aan het verminderen van bepaalde soorten, zoals de bij. Als de bij verdwijnt dan zijn er grotere problemen dan het uitgeven van geld aan het herstellen en het zorgen voor
de biodiversiteit.
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! Voor zover ik het weet is de bij mede slachtoffer
van minder variatie in de graslandschappen. Had je dat laten verwilderen, de natuur haar gang laten
gaan en de boeren een beter verdienmodel gegeven, dan waren er wellicht meer bijen geweest.
Mevrouw BITTICH (DENK): Mijnheer de voorzitter! Ik ben in de war van de opmerking van de heer
Weijers, want de bij sterft uit doordat wij alles in groten getale volbouwen. Wij doen een poging om
ons hiervan bewust te worden. U zegt dat dit niet nodig is, maar aan de andere kant zegt u dat de bij
gedijt bij een omgeving waarmee de mens zich niet bemoeit. Het is het een of het ander: of wij bouwen alles vol en dragen er zorg voor dat de natuur zich normaal kan ontwikkelen of wij doen er niks
mee.
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! "Volbouwen" vind ik een mooie term in Nederland
waar 85% van ons territorium niet volgebouwd is. De overige 15% bevat alle infrastructuur, bebouwing en bedrijventerreinen. U zou eens kunnen kijken wat er binnen deze 85% gebeurt.
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! Ik ben blij dat wij het FvD aan onze zijde vinden als het gaat over de natuur. Als er een partij is die de natuur haar gang wil laten gaan,
dan is dat GroenLinks. Het is helaas zo dat de natuur niet het centrum is van waaruit wij kijken, maar
de mens. Dan gebeuren er hele andere dingen.
Geen groen zonder rood. U ziet het in onze naam. In onze toch al verstedelijkte regio moet gebouwd
worden. Utrecht staat dit jaar op plaats twee van de meest competitieve en succesvolle regio"s in Europa. Wonen, werken en studeren in Utrecht is populair. Echter, aan een van de eerste levensbehoeften
is een tekort, namelijk aan woonruimte. Zonder meer woningen blijven de prijzen stijgen, de doorstroming geremd en de nood hoog voor starters en mensen met een laag en middeninkomen. Er is
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werk aan de winkel. De provincie bouwt niet zelf, maar GroenLinks meent dat wij in meerdere rollen
een belangrijke bijdrage kunnen leveren. In de eerste plaats door middel van onze in 2020 vast te stellen provinciale omgevingsvisie. Drie concrete aanbevelingen zijn: stuur op waar te bouwen. Dit moet
zoveel mogelijk binnenstedelijk en waar OV voorhanden is. Stel eisen aan de categorieën woningen:
50% midden en laag segment. Stuur op energieneutraal, duurzaam en circulair. Is GS dat eens met
GroenLinks? Wanneer kunnen wij een concrete uitwerking verwachten die antwoord geeft op de vragen waar en hoe werkt GS hieraan en met welke budgetten?
Utrecht is nummer twee op het lijstje van meest succesvolle regio"s in Europa, maar niet iedereen
woont in een betaalbaar duurzaam huis in een leefbare wijk met groen en goede luchtkwaliteit.
GroenLinks vraagt speciaal aandacht voor de positie van dak- en thuislozen. Het aantal van hen in Nederland is sinds 2009 verdubbeld en neemt ook in onze aantrekkelijke regio toe. Opvangvoorzieningen
zitten vol en uitstroom wordt geblokkeerd door het tekort aan sociale huurwoningen. Kan GS in de afspraken over woningbouw met gemeenten op regionaal en lokaal niveau deze problematiek die breder
is dan wonen opnemen? Dan heb ik het speciaal over de niet-U16 gemeenten.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Wij delen de constatering dat er een grote behoefte is aan betaalbare woningen in onze regio. Daarom verbaas ik mij over het pleidooi van mevrouw Boelhouwer voor binnenstedelijk bouwen, want dat is hartstikke duur. Buitenstedelijk bouwen
is betaalbaar en een optie voor de gemeenten buiten de U16 die de woningbehoefte willen invullen
door woningen te bouwen. Daarin zit opnieuw een paradox. U bent tegen het bouwen buiten de rode
contour, maar u wilt wel dat woningen betaalbaar zijn. Daarnaast zegt u dat binnenstedelijk groen belangrijk is, maar als je dat volbouwt dan is het groen weg. Je moet kiezen voor wonen of kiezen voor
groen.
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! Dat is een valse tegenstelling. Je
kunt goed binnenstedelijk bouwen. Op heel veel plekken in de gemeente Utrecht zijn er plaatsen waar
het kan, maar je moet het wel willen. Gemeenten doen daarvoor uitvragen. De gemeente Utrechtse
Heuvelrug is daarvan een goed voorbeeld. Deze gemeente vraagt inwoners mee te denken op welke
plaatsen dat kan. Wij gaan dat kader hier verder ontwikkelen. Een klein beetje woningbouw aan de
randen kan, maar er zijn mogelijkheden om meer de hoogte in te bouwen en om door te gaan met
transformatie. Wanneer je de hoogte ingaat kan oppervlakte beter benut worden. Daarmee wordt het
goedkoper.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Als je de hoogte in bouwt, dan hebben de mensen die daar wonen nog steeds behoefte aan buitenruimte. Daarom heb je rondom hoogbouw veel
groen nodig. In de gemeente De Bilt is binnenstedelijk bouwen de enige optie, omdat zij weinig uitleglocaties heeft gekregen van de provincie. Daar staan de inwoners te demonstreren en te strijden voor
het groen in hun buurt, omdat het volgebouwd dreigt te worden. De VVD kiest voor de bewoners die
het belang van natuur en groen in de buurt belangrijk vinden en niet voor het volbouwen met hoogbouw op die plaatsen.
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! U hoort mij niet zeggen dat het
volbouwen van het groen in gemeenten noodzakelijk is. Uiteraard niet. Gemeenten De Bilt en Utrechtse Heuvelrug komen niet tekort aan groen om de hoek. Hier geldt eveneens dat het en-en kan.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Ik wilde het voorbeeld geven van De Bilt en
wilde controleren of de VVD daar in het college zit. De VVD en GroenLinks werken daar samen om
het groen binnen de rode contour weg te vagen om woningen te bouwen.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! De heer Dercksen is goed in staatskunde, maar
niet in een duaal stelsel. De VVD-fractie in De Bilt is het niet eens met de collegeplannen. Daarvoor is
ruimte in onze partij.
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Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! Ik weet dat in De Bilt een heel proces samen met de inwoners gevolgd wordt en de gemeenteraad daar nog aan zet komt. Wij zullen eens
kijken hoe zich dat gaat ontwikkelen.
De tweede pijler is: gezond. Gezondheid staat centraal in ons omgevingsbeleid, in gebiedsontwikkelingen en in mobiliteit. De Omgevingswet biedt kansen om alle omgevingskwaliteiten goed te benoemen en te monitoren: milieu, natuur, bodem, lucht. Een andere kans die wij zien in de provinciale
Omgevingsvisie is de volgende. koppel de ruimtelijk-fysieke en sociaal-maatschappelijke thema"s op
lokaal en regionaal niveau. Verbind ze zo, dat het voor iedereen fijn en toekomstbestendig wonen is.
Wonen in een gezonde, kindvriendelijke en inclusieve omgeving die uitnodigt tot meer bewegen en
sporten en waar natuur en water een gewaardeerde plaats hebben. GroenLinks ziet hierin een krachtige
rol voor de provincie. GS, geef en neem die ruimte. Graag uw reactie.
Ik heb nog een vraag over de Omgevingsvisie: Tot nu toe is deze in de commissie in thema"s opgeknipt behandeld. Dat is goed voor de verdieping, maar waar is de integraliteit en samenhang?
Voor gezonde en duurzame bereikbaarheid is het goed dat wij aan de slag gaan met snelfietsroutes.
Vergeet daarnaast vooral niet het hoofdfietsroutenetwerk. Daar zijn investeringen nodig om knelpunten op te lossen. Worden die voortvarend opgepakt? GroenLinks is blij met de extra investering in het
openbaar vervoer. Dat kende de afgelopen jaren een stagnatie; die trend lijkt voorbij. Voor de toekomst hoopt GroenLinks op een uitstekend drielaags OV-systeem: Hoogwaardig Openbaar Vervoer,
regulier busvervoer en op afroep beschikbare kleinere voertuigen. Fijn dat de verkeersveiligheid nadrukkelijk aanwezig is in deze begroting en wij zien uit naar de maatregelen van het strategisch plan
verkeersveiligheid.
Nu de provincie economisch zo goed scoort, ziet GroenLinks grote kansen voor een gezondere economie. Eindeloos groeien met eindige grondstoffen is een illusie. Voor de brede welvaart en breder
welzijn van onze inwoners is het fantastisch dat wij inzetten op een duurzame, toekomstbestendige en
circulaire economie. Dit zie je terug in de verschillende programma"s: verduurzaming van bedrijventerreinen; goede aansluiting van onderwijs naar arbeidsmarkt waarmee een circulaire economie nieuwe
kansen biedt voor werkgelegenheid; oplossingen voor maatschappelijke opgaven via de Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij met duurzaamheid, gezondheid en circulariteit als kern van dit revolverend fonds. Het biedt innovatieve Utrechters de kans bij te dragen aan oplossingen en brengt nieuwe
bedrijvigheid op gang.
Het allerbelangrijkst is dat wij de werkers in het brede MKB meenemen en ondersteunen in hun transitie naar circulaire verdienmodellen. Het is heel goed dat wij inzetten op het toekomstbestendig maken
van deze bedrijven.
Voor een toekomstbestendige economie is het belangrijk dat circulariteit terugkomt in al onze programma"s. Wij hopen dat GS kan toezeggen dat bij de volgende begroting elk programma een indicator heeft voor circulariteit en dat programma"s worden afgestemd op deze indicatoren. Vergeet daarbij
niet dat Utrecht ook Fairtrade provincie is en blijft.
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! Ik ben blij met de ambitie die
GroenLinks uitspreekt om alle programma"s een circulaire ambitie mee te geven. Deelt GroenLinks de
opvatting dat de maatregelen die genomen worden in de energietransitie ook circulair moeten zijn?
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! Ja, voor dat programma vragen wij
eveneens indicatoren.
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! Dat betekent dus dat wij geen uitzondering maken voor het programma energietransitie.
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! Als ik zeg dat wij op alle programma"s circulariteit belangrijk vinden, dan is dat wat u hoort.
De titel van het coalitieakkoord is nieuwe energie. Met enorm enthousiasme over de kansen die de
energietransitie ons brengt, gaat de provincie volgend jaar hard aan de gang. De Regionale Energie52

strategieën (RES) worden ontwikkeld, wij zetten in op energiebesparing en geven zelf het goede voorbeeld. Belangrijk is dat de transitie voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Inwoners met een lager inkomen willen wij ondersteunen. Wij zijn blij met aandacht voor participatie in onze plannen. GroenLinks zal ervoor waken dat deze groep gaat meeprofiteren van de opbrengsten van duurzame energieopwekking in onze regio.
De her DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Ik kom terug op het punt van circulaire en duurzame energie. Als van tevoren niet kan worden aangetoond dat een windmolen 100% circulair is, wilt
u deze dan niet? Geldt hetzelfde voor zonnepanelen?
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! Dat geldt niet voor windmolens en
zonnepanelen.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Het moet dus alleen circulair zijn als het u uitkomt.
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! Het is niet circulair als het mij uitkomt. Wij hebben een aantal doelstellingen te behalen op het gebied van onze eigen opwekking. Dan
zullen wij zeker moeten investeren in windmolens en zonnepanelen met zo min mogelijk belasting
voor het milieu.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Concluderend: als de windmolens en zonnepanelen niet circulair zijn dan is het wel goed, maar als een boer of automobilist niet circulair is dan is
het niet goed.
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! De heer Dercksen probeert mij met
deze redenering vast te pinnen op iets waar verschillende doelen met elkaar strijden. Wij moeten deze
belangen tegen elkaar afwegen. Als wij niks doen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, gaat
het niet goed met de gezondheid in onze provincie. Ik gun uw kiezer en degene die u vertegenwoordigt
een goede gezondheid, nu en in de toekomst. Daarom is het niet of-of, maar en-en.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Mevrouw Boelhouwer spreekt mij erop aan dat
het ongezond zou zijn als het klimaat verandert. Wij hebben dadelijk een debat over het klimaatakkoord, maar wat is er ongezond aan als het een halve graad warmer wordt?
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! Ik weet niet wat ik hierop moet
antwoorden, want ik spreek met een klimaatontkenner die niet ziet dat de zeespiegel enorm gaat stijgen en uw kinderen aan het eind van deze eeuw hier niet meer kunnen wonen als wij niks doen.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Het is grappig dat u mij een ontkenner noemt.
De VOORZITTER: U heeft voldoende gewisseld. U krijgt straks de gelegenheid voor uw eigen inbreng.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Ik stel vast dat mevrouw Boelhouwer klimaat en
gezondheid aan elkaar koppelt. Ik stel een hele basale vraag, maar daarop kan zij geen antwoord geven.
De VOORZITTER: Mevrouw Boelhouwer vervolgt haar betoog.
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! Er valt grote winst te behalen in de
verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. De projecten met zorginstellingen waren een geslaagde
eerste stap. Wat ons betreft moeten wij doorpakken met net zulke mooie projecten via sportverenigingen, bibliotheken, en buurthuizen.
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De steeds groter wordende klimaatcrisis vraagt om daadkracht. Inmiddels is fotograaf Kadir van Loohuizen – zijn foto"s wilden tijdens mijn bespreking van de kadernota maar niet op het scherm komen –
te zien in de 4-delige serie op zondagavond "Na ons de zondvloed". Deze serie is fascinerend, schokkend en urgent. GroenLinks is daarom blij met de stevige ambities en zal het college hierin overal
waar mogelijk ondersteunen.
Dan de derde pijler: samen of inclusief. De goede luisteraar heeft allang gehoord dat de pijlers groen
en gezond hiervan doordrenkt zijn. GroenLinks is blij dat de provincie Utrecht een sociale agenda gaat
maken. Deze agenda is logischerwijs nog het minst uitgewerkt en helaas bij bodem, water en milieu
ondergeschoven kindje. GroenLinks wil een bestuur dat zich daadkrachtig inzet voor een inclusieve
samenleving. Het is belangrijk dat wij een goede start maken, dat de sociale agenda een breed en portefeuille overkoepelend karakter heeft, terugkomt in alle provinciale thema"s en alle kwetsbare groepen bedient. Wij dienen een amendement in om de sociale agenda te verplaatsen van programma 3
naar programma 7 "bestuur en middelen". Wij zijn blij met de toegezegde startbijeenkomst en al wel
benieuwd hoe GS dit thema in de organisatie op de kaart zet, inclusief personeelsbeleid bijvoorbeeld.
Hoe werkt u daar al aan?
Amendement A36 (GroenLinks, D66, DENK): sociale agenda
Provinciale Staten van Utrecht, bijeen op woensdag 30 oktober 2019, aan de orde hebbende de Programmabegroting 2020, PS2019PS23;
besluit aan het in het besluit geformuleerde beslispunt 1 toe te voegen:
Met dien verstande dat in programma 3 Bodem, water en milieu, paragraaf 3.4 Bijdragen aan gezonde en veilige leefomgeving, de tekst:
"Verder is nieuw dat we in 2020 een sociale agenda vaststellen om veerkracht, inclusiviteit, participatie en acceptatie van kwetsbare groepen te versterken en eenzaamheid, discriminatie en
laaggeletterdheid te bestrijden. Nabijheid en toegankelijkheid van onderwijs en zorg zijn essentieel. In de sociale agenda maken we concreet verbinding met alle beleidsterreinen van de provincie. Voor de provincie Utrecht betekent het dat dit (nieuwe) thema expliciet wordt gemaakt.
Eind 2019 worden de contouren en de belangrijkste aandachtspunten voorgelegd en vastgesteld,
die worden gebruikt om in 2020 de sociale agenda op en vast te stellen, waarin tevens een voorstel voor eventuele financiering voor de rest van de collegeperiode is opgenomen."
wordt verplaatst naar het programma 7. Bestuur en middelen.
Toelichting
Gezien het feit dat de sociale agenda een breed en portefeuille overkoepelend karakter heeft, is de sociale agenda beter op
zijn plaats onder een breed en portefeuille overkoepelend programma als 7. Bestuur en middelen. Dit om een goede start te
maken met de sociale agenda en verwarring over het karakter te voorkomen.

De VOORZITTER: Het amendement wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van
de beraadslaging.
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! Vorig jaar is Utrecht regenboogprovincie geworden en komend jaar krijgt dit een plek in de sociale agenda. Twee weken geleden
kwam de regenboogmonitor uit en er blijkt nog veel te doen. Voorbeeldgemeenten kunnen omliggende
gemeenten helpen om hoger te scoren. In de regio Amersfoort is hiervoor een mooi plan uitgewerkt.
GroenLinks is van mening dat dit provinciale steun verdient en opgepakt kan worden voor het geheel.
Is gedeputeerde het daarmee eens?
Sport is een sociaal-maatschappelijk thema. De waarde daarvan is voor GroenLinks belangrijker dan
de economische waarde, los van dat sporten en bewegen goed en gezond is. Voorzieningen willen wij
goed bereikbaar en dichtbij huis. Daaronder vallen eveneens sportparken, wandel- en fietsroutes. Sport
verbindt, verbroedert en verzustert. Dat betekent dat er geen discriminatie mag plaatsvinden op of
rondom de sportvelden. Sportiviteit en respect is de basis, wat natuurlijk overal het geval zou moeten
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zijn, ook hier. GroenLinks popelt om ideeën te leveren voor een provinciaal sport akkoord en actieplan
sport. Waar en wanneer kunnen we uit de startblokken komen?
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Ik zie mogelijkheden. Het is fijn als je elkaar
kunt vinden in deze Staten. Ik begrijp dat mevrouw Boelhouwer sportvelden dichtbij belangrijk vindt,
net als de VVD. Zouden wij de sportaccommodaties kunnen gebruiken in de schuifruimte? Als wij de
sportvelden buiten de rode contour schuiven, dan komt er binnenstedelijk wat extra ruimte om betaalbare woningen te bouwen.
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! Ik vind het heel goed dat u dit
voorlegt. Ik stel voor dat wij dit meenemen in het herijkingskader waarover wij spreken. Ik neem aan
dat het daarin een plek kan krijgen, want ik vind het een goed idee. Ik begrijp dat GS niet gaat zeggen
dat het een goede uitruil is, maar het moet in hetzelfde kader meegenomen worden. Ik zie dat u dat een
goed idee vindt.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Laten wij de reactie van de gedeputeerde afwachten.
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! Erfgoed en cultuuronderwijs wordt
voor iedereen bereikbaar. Komend jaar verbreden wij cultuureducatie naar het voortgezet onderwijs en
daarbuiten. GroenLinks is blij met de extra steun voor festivals. Hoe gaan wij die inzetten en hoe
wordt PS bij het nieuwe cultuurbeleid betrokken?
Het proces naar deze begroting was intensief. Er is realistisch begroot, zoals de opdracht was. Reserves zijn onder de loep genomen, met als uitgangspunt "een pot voor een plan", de opcenten worden geindexeerd en er is gekeken wat de organisatie aankan. Hiermee doet dit college iets nieuws, iets wat
anders en hoognodig is voor al onze grote taken en uitdagingen. GroenLinks wenst GS daarbij succes
en rekent op uw energie voor de toekomst.
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! Je krijgt nooit een tweede kans voor een eerste indruk. Dat geldt tevens voor onze fractie die voor het eerst geconfronteerd werd met een programmabegroting en alles wat daarbij hoort. Deze begroting en de beleidskeuzes is het eerste moment van de
waarheid sinds deze nieuwe links afgebogen coalitie is aangetreden. Wij moeten echter bekennen dat
het voor het FvD weleens moeilijk is om achter de waarheid te komen. Wat een vaag doolhof van
woorden en cijfers is dit naslagwerk van 340 bladzijdes. Klaas Vaak slaat toe, of beter gezegd: Klaas
Vaag. Ik heb Klaas Vaak opgezocht op Wikipedia. Daar wordt gezegd dat Klaas Vaak een fictieve kabouter is die zou komen om kinderen enkele korrels slaapzand in de ogen te strooien zodat zij mooie
dromen krijgen en zelf zou hij op de maan wonen. De begroting is het slaapzand, de mooie dromen
zijn gevuld met energielandschappen en de kinderen zijn de Statenleden. Alleen de fictieve kabouters
wonen helaas niet op de maan, maar die zullen vandaag uitgebreid aan het woord komen.
In de FvD-fractie zitten drie mensen met een stevige economische achtergrond. Voorafgaand aan dit
debat hebben wij honderden technische vragen gezien en honderden verzoeken om tekstverduidelijking: "Wat bedoelt u daarmee?" "Klopt het dat dit naar dat verwijst?" Ik zal een voorbeeld geven. Als
wij vragen: denkt u dat er door het organiseren van kennis, expertise, agendering en het verbinden van
partijen een versnelling in de woningbouwproductie optreedt? Daarop was het antwoord: "Ja hoor,
want wanneer partijen elkaar kennen en respect hebben voor elkaars belangen en motieven, is het voeren van onderhandelingen eenvoudiger. Ook worden knelpunten besproken waarmee een versnelling
mogelijk wordt gemaakt." Laten wij altijd gedacht hebben dat bouwen iets met geld en ruimte te maken heeft. Wij leren iedere dag wat bij, dus wij hebben dit tot ons genomen.
Dit beleidsprogramma lezend vraag ik mij af of het echt de bedoeling is om de volksvertegenwoordiging de waakhond van de kiezers te laten zijn. Voordat je een debat over politieke verschillen van inzicht begint, moet er een optimaal inzicht zijn. Wij vinden dit een slechte proloog van het nieuwe be-
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stuur. Volgens het FvD moet dit debat kraakhelder gevoerd worden. Wat geef je uit? Hoe is dat gedekt? Waar zitten de verschillen met het vorige begrotingsjaar en met de vorige coalitie?
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! Wij herkennen wat de heer Weijers zegt. In de
D66-fractie zitten eveneens een aantal nieuwe mensen en zij delen het beeld dat u schetst. Ik herinner
mij van de vorige periode ook dat wij zo stonden te kijken. Inmiddels weet ik dat wij een stap vooruit
zijn. In de commissie hebben wij een behoorlijke discussie gevoerd over hoe wij dit verder gaan concretiseren. Heeft u er wel vertrouwen in dat wij de komende tijd samen met dit college gaan werken
aan de concretisering waar u om vraagt? Dat is wel iets waarnaar wij streven.
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! Dat vertrouwen hebben wij nog niet volledig. Ik
hoop dat het vertrouwen wel gaat toenemen, omdat de reden waarom deze zaal en deze functies bestaan wat vager wordt.
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! Kunt u met ons samenwerken om te kijken waar
wij dat concreet kunnen maken? Wij moeten met elkaar gaan kijken hoe wij het programma zo kunnen
maken dat wij aan het eind van volgend jaar zeggen dat wij het mooi voor elkaar hebben gekregen.
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! Als het gaat over de inzichtelijkheid en de doorgrondelijkheid van de programmabegroting, dan zijn wij een voorstander van het aanbrengen van een
tussenversie. Enerzijds hebben wij het begrotingsoverzicht in het kort en anderzijds de statenbijbel van
340 pagina"s. Er kan tevens een tussenvariant gemaakt worden. Het FvD zal een motie van deze strekking indienen. Wat mij betreft kunnen wij de invulling daarvan nader bespreken. Dat is op zijn minst
een eerste poging om dat te doen. Wellicht dat u zich daarin kunt vinden.
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Ik herken dat het een taai document is en dat het
enorm veel lezen, zoeken en vragen is om sommige punten helder te krijgen. Tegelijkertijd heeft het
CDA meer geschiedenis en weten wij dat er al grote stappen zijn gezet de afgelopen jaren. Natuurlijk
kan het beter en daaraan wordt gewerkt. Tegelijkertijd hoor ik dat u blij bent dat dit college alle vage
bestemmingspotjes gaat aanpakken.
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! Als de vage bestemmingspotjes concreet aangepakt
kunnen worden, dan heeft u ons aan uw kant.
Een debat over de beleidslijn van het komende jaar moet kraakhelder gevoerd kunnen worden. Dan
kun je politiek bedrijven en debatteren over keuzes. Moeilijker is het niet, maar de uitdaging is hoe je
tot dat punt komt. Wij stellen voor om volgend jaar een vereenvoudigde versie van deze programmabegroting uit te brengen, die het midden houdt tussen een graphic van 1 pagina en het naslagwerk van
340 pagina"s. Dat is niet de achterflap of het boek zelf, maar iets ertussenin zodat je voor 90% begrijpt
en weet wat erin staat.
Motie M77 (FvD): vereenvoudigde versie Programmabegroting 2021
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 30 oktober 2019;
constaterende dat:
•
er structureel te weinig (lees)tijd is tussen vrijgave en indiening van technische vragen inzake de
jaarlijkse programmabegroting;
•
er kennelijk in alle beleidsdomeinen honderden vragen ter verduidelijking moeten worden gesteld
hetgeen veel tijd vergt van bestuur, ambtelijk apparaat en Statenleden;
overwegende:
•
dat voor het plenaire politieke debat over de programmabegroting een verkorte versie van de
programmabegroting voor velen volstaat;
•
dat het voor de transparantie van beleid en de werking van de provinciale democratie volstaat
om snel 95% van begroting en beleid te kunnen doorgronden;
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verzoeken de verantwoordelijk bestuurder:
•
ervoor zorg te dragen dat volgend jaar de programmabegroting van 2021 behalve een korte
graphic (1 pagina) en de volledige versie (+ 300 pagina"s) óók een helder document (ca. 25 pagina"s) krijgt waarin beleid en begroting verkort en in 1 uur leestijd worden verwoord;
•
en in welk stuk voorgaande begrotingen en toekomstige begrotingen op hoofdlijnen in een heldere tabel eveneens staan vermeld.
En gaat over tot de orde van dag.
De VOORZITTER: De motie wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van de beraadslaging. De heer Boswijk heeft een vraag voor u.
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Het is goed dat er infographics en tabellen bijkomen, maar bent u het met ons eens dat een vereenvoudigde versie zorgt voor 50 extra pagina"s? Wij
zien liever dat de 340 pagina"s worden teruggebracht naar 100/150 pagina"s. U pleit ervoor om nog
meer te lezen.
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! Ik zou bij wijze van spreken in anderhalf uur geconcentreerd lezen met een kopje koffie onder de schemerlamp een goede indruk willen krijgen van de
grote lijnen van de programmabegroting. Het is goed als daarvoor 100 pagina"s of 40 pagina"s met
een digitale verdieping nodig zijn. Daarvoor moet de balans gezocht worden. Ik hoop dat daarmee de
honderden verduidelijkingsvragen voor een groot gedeelte achterwege kunnen blijven, omdat daarin
veel tijd en geld gaat zitten.
De VOORZITTER: Ik stel vast dat dit punt voldoende besproken is. Mevrouw d"Hondt heeft een
vraag voor u.
Mevrouw d"HONDT (PvdA): Mijnheer de voorzitter! Hoor ik het FvD zeggen dat zij de versie van
300 pagina"s niet meer gaat lezen en zich beperkt tot een uurtje scrollen door de hoofdlijnen van de
begroting als de managementsamenvatting er komt?
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! Dat hoort u ons niet zeggen. De vereenvoudigde
versie zou geschikt moeten zijn voor ieder Statenlid om een eerste indruk te krijgen die goed genoeg is
om een politiek debat daarover te voeren van een uur. Vervolgens zullen de fractiespecialisten per onderwerp het naslagwerk bestuderen. Het FvD pleit niet voor de afschaffing van het naslagwerk, want
je moet diep kunnen graven om een aantal dingen boven water te kunnen krijgen. Het FvD pleit voor
een begrijpelijke tussenvorm.
De VOORZITTER: Ik vraag u om de discussie over de vorm te beëindigen en verder te gaan met de
inhoud van de programmabegroting 2020.
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! Er staan drie belangrijke constateringen in deze
programmabegroting. De eerste constatering is dat over de hele linie alle uitgaven omhoog gaan, behalve in de thema"s economie en bereikbaarheid. Bij linkse mensen is geld "renewable", zoals de zon
of de wind. Dat de provincie de afgelopen jaren teveel heeft opgepot is ons duidelijk, maar dat betekent niet dat de sluizen helemaal open zouden moeten. Als deze coalitie alles uitgeeft, wat zij verwacht volgens deze programmabegroting, dan gaat de solvabiliteit onder de 30% en dan gaat er geld
bij voor € 148.000.000 aan ongedekte ambities. Het gevolg daarvan is dat de solvabiliteit daalt onder
de10%. Dat is bijna een bancair percentage. Dat is gevaarlijk laag en kan niets anders betekenen dan
dat er voor de volgende coalitie maar een optie resteert, namelijk bezuinigen of de opcenten fors verhogen voor mensen zonder elektrisch vervoer. Daarom gaan wij een motie indienen waarmee wij het
college oproepen dat de solvabiliteit van deze provincie minimaal 30% moet zijn. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag daarvan worden afgeweken. Een uitzonderlijk geval is bijvoorbeeld een tegenslag
waaraan je niks kunt doen.
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Motie M78 (FvD): solvabiliteit
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 30 oktober 2019;
constaterende:
•
dat het college volgens de programmabegroting 2020 inteert op de bestaande reserves om de
ambities uit het coalitieakkoord te realiseren;
•
dat volgens de eigen berekeningen van dit college de solvabiliteit in 2023 daalt tot onder de
30%;
•
dat als dit college de ambities ter waarde € 158 miljoen waar nu nog geen geld voor is ook uitvoert, de solvabiliteit daalt tot nog lagere waarden van rond de 10% aan het einde van deze coalitieperiode;
•
dat volgens artikel 10 van de financiële verordening van deze provincie indien de solvabiliteit
onder de 30% daalt, GS een nota over schuldbeheersing aan Provinciale Staten moet aanbieden;
overwegende:
•
dat elk college in welke samenstelling dan ook een financieel beleid dient te voeren waardoor de
provincie ook op de lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen;
•
dat elk college in welke samenstelling dan ook geen beleid zou moeten voeren waardoor toekomstige coalities in de financiële problemen komen;
•
dat elk college in welke samenstelling dan ook een solvabiliteit moet hebben die voldoende is om
toekomstige onverwachte risico"s te kunnen dragen;
dragen Gedeputeerde Staten op:
de solvabiliteit niet onder de 30% te laten komen alleen in bijzondere gevallen die buiten het bereik van deze provincie liggen;
•
artikel 10 van de financiële verordening aan te passen conform deze motie.

•

En gaat over tot de orde van de dag.
De VOORZITTER: De motie wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van de beraadslaging.
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! Het FvD maakt zich grote zorgen over mobiliteit.
Er wordt in de komende jaren € 79.000.000 uit de mobiliteitsreserve gehaald voor andere plannen dan
mobiliteit, zo lijkt het. Wij weten echter nog steeds niet of dit geld wel beschikbaar is. Op onze technische vragen bleven de antwoorden vaag. In de commissie moesten wij de gedeputeerde mobiliteit geloven op zijn woord. De memo over dit onderwerp, die wij pas gisteren mochten ontvangen, maakt het
voor ons nog steeds niet duidelijk. Schijnbaar heeft iemand daar een jaar op gezeten en daarvan vinden
wij het resultaat mager. Onze fractie vindt dat de Staten daardoor niet goed hun controlerende rol kunnen uitvoeren. Daarom roepen wij GS nogmaals op om een uitputtende lijst te geven van de projecten
die uit deze mobiliteitsreserve gefinancierd gaan worden, hoeveel deze gaan kosten, welke projecten
uit deze reserve gefinancierd hadden moeten worden en niet meer doorgaan en hoeveel er overblijft
voor andere projecten. Hiervoor dienen wij een motie in.
Motie M79 (FvD): mobiliteitsreserve
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 30 oktober 2019;
constaterende:
dat volgens de programmabegroting Gedeputeerde Staten in de komende vier jaar constateren
dat € 69 miljoen vrij beschikbaar komt uit de mobiliteitsreserve omdat hier tegenover geen projecten staan waar financiering voor nodig is of dat projecten minder kosten;

•
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•
•
•

dat in antwoord op technische vragen over welke projecten nu precies niet doorgaan en de behandeling van de begroting in de commissie BEM de gedeputeerde mobiliteit niet kon aangeven
om welke projecten het ging;
de gedeputeerde daarnaast aangaf nog met verschillende partijen overleg te moeten plegen cq te
moeten inlichten dat hun plannen niet doorgingen;
dat op 29 oktober 2019 een memo is ontvangen die nog steeds geen inzicht geeft in welke projecten niet doorgaan;

overwegende:
dat geld uit reserves alleen maar als vrij mag worden aangemerkt als er op geen enkele manier
een claim op ligt of op enige manier voor toekomstige plannen is bestemd;
•
dat als er nog overleg nodig is met partijen die verwachten dat er geld beschikbaar komt uit de
mobiliteitsreserves of dat partijen nog geïnformeerd moeten worden over het feit dat hun plannen
niet doorgaan dit geld niet als vrij bestempeld mag worden;
•
dat de technische vragen gesteld door verschillende fracties ook na behandeling in de commissie
BEM niet naar behoren zijn beantwoord, waardoor de Staten hun controlerende rol niet goed
kunnen uitoefenen;

•

dragen Gedeputeerde Staten op:
de Staten voor het einde van 2019 een uitgebreide lijst te doen toekomen van alle mobiliteitsprojecten die uit de mobiliteitsreserve gefinancierd worden of gefinancierd gaan worden tijdens de
komende vier jaar, inclusief de verwachte kosten;
•
de Staten voor het einde van 2019 een lijst te doen toekomen van alle mobiliteitsprojecten die niet
meer gefinancierd gaan worden, inclusief projecten waar eerst nog overleg met partijen, zoals
gemeenten, voor nodig is;
•
de vrijval vanuit de mobiliteitsreserve op deze manier te herberekenen en te delen met de Staten.

•

En gaan over tot de orde van de dag.
De VOORZITTER: De motie wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van de beraadslaging.
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! Ik zal de eerste constatering van de programmabegroting over de verhoogde uitgaven afronden. Het college verwacht volgend jaar in totaal
€ 424.000.000 uit te geven. Dit jaar gaat deze provincie € 440.000.000 uitgeven. Dat is 10% meer. Zij
moet 100 fte extra aannemen, inwerken en het beleid laten uitvoeren. Wat mijn fractie betreft is dit een
onmogelijke taak. Wij roepen het college op om voor de begroting 2021 de najaarsrapportage 2020 als
uitgangspunt te nemen en het bedrag niet te overschrijden.
Mevrouw RIKKOERT (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! De heer Weijers noemde het aanstellen
van 100 fte. Bent u voor of tegen het aannemen van deze mensen?
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! Dat is een goede vraag. Ik beginsel zijn wij voor het
aannemen van 100 fte. In aanloop naar het toetreden van onze fractie in deze Staten hebben wij de externe inhuurpercentagelijst vergeleken met andere provincies. Daarop stond deze provincie fier bovenaan met 33% externe inhuur. Uit mijn eigen praktijk ken ik het gevaar van teveel externe inhuur. In
beginsel zijn wij daarom voor een formatie die zo vast is als mogelijk.
Mevrouw RIKKOERT (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! Ik ben blij om dat te horen.
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! De tweede constatering uit de begroting gaat over
de provinciale financiën. Deze raken uit balans doordat de provincie buiten de oevers van haar wettelijke taken treedt. Wij hebben een mooi criterium te pakken om de boel weer in het gareel te krijgen,
namelijk: je bent er van of je bent er niet van. Deze coalitie doet veel dingen waar zij niet van is of die
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zij niet kan sturen, zoals het klimaat beteugelen, mensenrechten corrigeren en identiteiten subsidiëren.
In deze begroting en dit beleid zit veel machtsfrustratie, omdat een provincie niet mag wat het Rijk en
de Europese Unie wel is toegestaan. Ik hoor dat vaak in de wandelgangen. Net doen alsof je niet onderdoet voor Mark Rutte of Frans Timmermans is niet hetzelfde als het compenseren van te weinig invloed. Dat vinden wij potsierlijke "Wichtigmacherei". Dit leidt tot emotiemoties en hoge uitgaven die
tot niks gaan leiden op enig moment. Het doel wordt niet verwezenlijkt, omdat het niet de juiste schaal
is.
De derde constatering die wij aantroffen in dit lijvige document is een enorme fixatie op de energietransitie. Je ziet dat daarin veel ambtelijke energie is gaan zitten en nog gaat zitten. Uit andere provincies krijgen wij berichten van veel verstopte en gecamoufleerde klimaathobby"s in diverse deelbegrotingen. Mijn collega Bauduin zal hier nader op ingaan in het klimaatdebat. Ik ga wel inzoomen op de
IPO-brief "Instemming klimaatakkoord", want daarin staan voorwaarden van het IPO die ongewis zijn
op grond waarvan dit huis nooit zou moeten instemmen. Ik noem bijvoorbeeld de eis van woonlastenneutraliteit: de woonlasten mogen niet stijgen.
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! Ik ben blij met de scherpte van de heer Weijers
over de prioriteitstelling. De energietransitie is een enorm thema waarvoor wij de komende jaren
staan. U wijst terecht op het punt dat daar veel aandacht naartoe gaat.
De heer WEIJERS (FvD):! Er moet veel aandacht naar de energietransitie om er dingen vanaf te halen
die volgens onze partij niet nodig zijn. Ik deel uw constatering.
Terugkomend op de eis van woonlastenneutraliteit: als je maatregelen neemt om van het gas af te gaan
en bewoners moeten lenen of meer belasting betalen, dan vraag ik mij af hoe het principe van woonlastenneutraliteit blijft bestaan. Een andere wens van het IPO om 50% aan hernieuwbare productie op
land in eigendom te laten komen van de lokale omgeving. Als je uitrekent hoeveel miljarden euro"s de
energietransitie in relatie tot de doelen gaat kosten, dan vraag ik mij af hoeveel miljarden euro"s de lokale omgeving kan ophoesten om 50% hernieuwbare energie gestand te doen. Het voorbehoud van de
volledige doorrekening komt pas in 2020 in de klimaat- en energieverkenning (KEV). Daar moeten
wij al wel mee instemmen. Dat is een rare volgorde.
Uitstijgend boven alles in de opgave van de energietransitie in de provincie, is de onzekerheid over
voldoende netcapaciteit. Daarvoor is nog geen begin van een oplossing. Het FvD vindt dit de moeder
aller randvoorwaarden voor het doorvoeren van een energietransitie.
De VOORZITTER: De heer Weijers heeft aangegeven dat de heer Bauduin bij het agendapunt over
het klimaatakkoord hier verder op ingaat. Ik wil voorkomen dat wij bij dit agendapunt over het klimaatakkoord gaan spreken.
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! Het FvD wil geen energietransitie, maar wel alles
naar kernenergie. Dat mag u in het debat over het klimaatakkoord verder verduidelijken.
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! Dat gaan wij doen.
Dit college gaat nogal goedgelovig op transitiereis. Ik heb hier al vaker geroepen dat links specialist is
in het alvast klein beginnen met zaken die later groots en volledig uit de hand gaan lopen: de euro, migratie en hedendaags het klimaat. Wat dat betreft is deze coalitie een goede leerling en voegt zij zich in
deze traditie. Dat terwijl een provincie met haar bevoegdheden en middelen wel degelijk en zichtbaar
verschil kan maken. Laten wij vanuit het boerenverstand redeneren. Dat zie je immers de laatste tijd
wel vaker in en rondom dit provinciehuis. Laten wij ons op grote en kleine dingen concentreren waarbij inwoners, bezoekers en bedrijven wel merkbaar baat hebben.
Dit is de Forum top vijf. Als eerste is er bij mobiliteit geen serieuze aandacht voor ondergrondse oplossingen, zoals deze in het deltaplan mobiliteit worden aangereikt. De Uithoflijn is een financieel fiasco geworden en dreigt tevens een rijdend fiasco te worden, omdat op diverse plekken noodmaatregelen genomen moeten worden om de veiligheid van verkeersdeelnemers te waarborgen. Waren wij destijds maar geheel of gedeeltelijk ondergronds gegaan, dan konden wij reeds van de Uithoflijn gebruik
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maken. Laten wij die fout niet nog een keer maken en zo snel mogelijk beginnen met het onderzoeken
van de mogelijkheden in macro-economisch verband. Er moeten ondergrondse oplossingen gevonden
worden voor de structurele mobiliteitsproblemen in Utrecht. Dat geldt tevens voor de fiets. Samen met
de PvdA en 50Plus dienen wij een motie in die deze verkenning moet opstarten.
Motie M80 (FvD, PvdA, 50Plus): ondergrondse mobiliteitsoplossingen
Provinciale Staten van Utrecht, bijeen in vergadering op woensdag 30 oktober 2019;
constaterende:
•
dat in het coalitieakkoord staat dat de negatieve effecten van mobiliteit op de kwaliteit van de
leefomgeving verminderd en voorkomen moeten worden;
•
dat de provincie Utrecht voorop wil lopen met de toepassing van innovaties die bijdragen aan
verbetering van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid nu en in de toekomst;
•
dat de provincie Utrecht voor grote ruimtelijke keuzes staat, waarbij het programma U Ned en
het Toekomstbeeld OV leidend zijn en dat daar vooralsnog geen ondergrondse mobiliteitsoplossingen worden aangedragen;
overwegende:
•
dat het inwonertal van Utrecht de komende jaren alleen maar toe zal nemen;
•
dat de huidige en geplande maatregelen niet voldoende zijn om het toenemend aantal reizigers in
Utrecht te vervoeren;
•
dat ondergrondse mobiliteit een waardevolle bijdrage kan leveren aan de verbetering van de bereikbaarheid, leefbaarheid en de verkeersveiligheid;
dragen Gedeputeerde Staten op:
om een gedegen onderzoek te (laten) doen naar de mogelijkheden, effecten en kosten van ondergrondse mobiliteitsoplossingen in de provincie Utrecht;
•
voor dit onderzoek de benodigde middelen te reserveren in de Kadernota 2020;

•

En gaan over tot de orde van de dag.
De VOORZITTER: De motie wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van de beraadslaging.
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! Het tweede punt waarop wij ons moeten concentreren is dat het cement in gezinnen, families, buurten, dorpen, steden en de natie niet verder verkruimeld
en verkorreld. Dit vindt het FvD essentieel als liberaal conservatieve partij. Dat begint bij lage levenslasten in een goede woonomgeving. Het te eenzijdige perspectief van een klimaatneutraal microappartement -tig hoog naast een treinstation of de bushalte, los van de natuur en elkaar zal daaraan niet bijdragen. Voor de sociale en economische vitaliteit van onze provincie en haar bewoners is spreiding en
variatie van de woningvoorraad een veel betere keuze.
Het derde punt is dat er volgens het FvD meer recreatieve natuur moet komen in onze provincie. Hierbij kunnen boeren en jagers tegen een vergoeding ingeschakeld worden als landschapsbeheerder en
fietspaden en haagrechten moeten verpacht worden aan de provincie, zodat over agrarische percelen
gepedaleerd kan worden en niet naast gemotoriseerd verkeer. Het valt ons op dat een nieuw fietspad
meestal naast een provinciale weg wordt aangelegd. Zo recreatief is dat niet. Het FvD heeft niet veel
met de natuurdoelen die in de kern neerkomen op een soort geïdealiseerde tekentafel natuur waarbinnen exotische dieren geïntroduceerd en later begeleid moeten worden. Dat is niet natuurlijk. Natuurbeleid betekent in de essentie het wegnemen van menselijke bemoeienis en gronden wat laten verwilderen. Dan neemt de natuur haar eigen beslissingen. Dat kan zij best en met een klein beetje hulp in het
begin. Overigens moet dit niet verward worden met de groene cultuurhistorische landschappen. Deze
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provincie zal veel van haar charme verliezen als esthetisch behoud het voorrecht wordt van de binnenstad en de buitengebieden vogelvrij worden verklaard.
Het vierde punt uit de top vijf is dat de komende jaren wordt ingeschat dat circa 25% van de stoppende
agrariërs geen opvolging heeft. Als de vrijkomende hectares intelligent worden herbestemd voor andere agrariërs, meer natuur en wat woningbouw buiten de rode contour, dan kan iedereen wat meer
ademhalen. Als het aan het FvD ligt, dan pakken wij de woningbulk in Rijnenburg.
Ten slotte willen wij via de uitgaven de balans in aandacht tussen stad en onderlanden herstellen en
niet te veel meegaan met de focus op de grote steden Utrecht en Amersfoort. Twee derde van de provinciale bevolking woont daar namelijk niet.
In een economisch stimuleringsbeleid is het faciliteren van MKB-bedrijven belangrijker dan allerlei
met subsidiegeld gecreëerde procesorganisatie op te richten. In het culturele stimuleringsbeleid lijkt
het alsof voor de provincie cultuur alleen in de steden Utrecht en Amersfoort bestaat. Vandaar dat het
FvD met een motie komt om festivalsubsidies zodanig te herschikken dat de organisatoren buiten de
steden Utrecht en Amersfoort gaan meedelen in dat budget, bijvoorbeeld door de helft van de beschikbare middelen hiervoor te oormerken.
Het college heeft aangegeven de komende vier jaar € 230.000.000 uit te trekken voor nieuw beleid. In
de Forum top vijf van zojuist ga je dan wat zien. In 2023 is er letterlijk een zichtbaar verschil met
2019. Er wordt dan zichtbaar geleverd. De inwoners van deze provincie merken dan wel waar de motorrijtuigenbelasting naartoe gaat en de provincie komt niet financieel te wankelen als het eens tegenzit. Het FvD zal menen dat daarvoor onderhand genoeg leergeld is betaald. In de huidige voorstellen
gaat veel geld naar allerlei processen, werkateliers, de externe inhuur, dialoogsessies, bewustwordingscoaches en kennisinstituten met wiens kennis wij niks kunnen omdat daarvoor geen geld is. Bij
de uitbreiding van de ambtelijke formatie zien wij dat de categorie energietransitie de meeste banen
opslokt. Teveel geld wordt gestoken in uren, facturen, rapportages en het coördineren van de coördinatoren. Dat is niet onze keuze. Wij willen meer geld uitgeven aan investeringen in fysieke zaken, zoals
tunnels, overkluizingen, bomen, woningen, monumenten en infrastructuur. Eigenlijk wil het FvD een
goede inkoper zijn van nuttige zaken voor onze eigen begroting, zodat Klaas Vaag op de maan van
zijn pensioen kan genieten. Het FvD is bereid speciaal voor hem de pensioenleeftijd drastisch te verlagen. Een motie met die strekking zullen wij op een gepast moment indienen.
De VOORZITTER: Ik geef het woord aan de heer Boswijk van het CDA.
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! "En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een
gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden." Met deze woorden begint het Evangelie over de geboorte van Jezus 2000 jaar geleden. Toen deze volkstelling van
keizer Augustus plaatsvond leefden er op deze aarde ongeveer 200.000.000 mensen. Dit aantal zou
traag en langzaam groeien of zelfs dalen, zoals in 1346 en 1351 toen de pestepidemie circa 75.000.000
mensen het leven kostte. Hierdoor zou pas rond 1800 de wereldbevolking 1.000.000.000 mensen tellen.
De industriële revolutie, waarbij machines de spierkracht van mensen overnamen en de toename van
de medische wetenschap, zorgde ervoor dat het aantal inwoners op aarde hard toenam waardoor in
1960 de wereldbevolking 3.000.000.000 mensen telde. Daarbij komt dat de toenemende levensverwachting ervoor zorgt dat wij naar verwachting in 2025 met 8.000.000.000 mensen zullen leven op
deze aarde. Staat u eens een moment stil bij deze adembenemende waarheid. Ik zeg niet dat wij honger, oorlogen en ziektes hebben overwonnen, maar nog nooit was de mens zo in staat om zijn eigen lot
in handen te hebben.
Dat is gelijk de keerzijde. Wij willen alle 8.000.000.000 eten, ons verplaatsen, dingen bezitten en ons
voortplanten. Daarbij willen 7.500.000.000 wereldburgers net zo welvarend zijn als wij 500.000.000
Europeanen. Dan gaat het knellen. Het lijkt alsof wij vandaag de dag terecht zijn gekomken in de perfecte storm. Meer welvaart in ontwikkelingslanden gaat vaak ten koste van welvaar in het westen,
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meer onzekerheid en meer uitputting van deze aarde. Deze perfecte storm herkennen wij aan bijvoorbeeld de Brexit, onrust in het Midden-Oosten, uitputting van onze grondstoffen en dichterbij huis: de
stikstofcrisis.
Na deze korte geschiedenis van de mensheid, brengt ons dat bij de begroting van de provincie Utrecht
waar we het met 1.300.000 inwoners moeten doen. Deze uitzonderlijke tijd vraagt om uitzonderlijke
maatregelen. Dat is precies wat wij hier vandaag zien. Wij staan in onze provincie voor uitdagingen,
namelijk het tekort aan betaalbare woningen voor jongeren en senioren, de energietransitie haalbaar en
betaalbaar voor iedereen maken, het MKB en familiebedrijven helpen bij de bedrijfsoverdracht met
behoud van werkgelegenheid, onze boeren helpen naar een nog duurzamere landbouw, deze organisatie flink verbeteren en versterken, bereikbaarheid met auto, OV en fiets ook in de kleine kernen te verbeteren. Deze acties die onze provincie naar een nieuwe gouden eeuw moeten leiden kosten geld. Dat
begrijpt iedereen. Miljoenen euro"s liggen hier al jaren op de plank te verstoffen terwijl de samenleving schreeuwt om actie. Daarom is het onze verantwoordelijkheid om op een verantwoorde manier
een deel van deze reserves te gebruiken. Dat is exact wat we met deze begroting gaan doen.
De rode draad in ons verkiezingsprogramma is dat het CDA vindt dat deze uitdagingen zoveel mogelijk worden aangepakt van onderaf en samen met de samenleving. De provincie schept zoveel mogelijk de voorwaarden zodat de samenleving, inwoners en gemeenten zelf soms met onze hulp deze uitdagingen kunnen aanpakken. Dus niet vanuit deze ivoren toren alles bepalen, maar zoveel mogelijk
met elkaar.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! De heer Boswijk refereert aan het inzetten van
reserves. De VVD is daar niet tegen, want reserves zijn gemaakt om iets mee te doen. U zegt er alleen
niet bij dat er al een enorme verschuiving plaatsvindt in die reserves. Er waren namelijk veel reserves
mobiliteit en die zijn er straks niet meer, terwijl er wel veel uitdagingen liggen voor mobiliteit die verder reiken dan uitdagingen voor de fiets en het OV. Wat gaan wij doen als de projecten die in de pijplijn zitten zijn uitgevoerd om de autobereikbaarheid van onze provincie op pijl te houden met de
groeiende mobiliteitsbehoefte?
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Het is waar dat in deze coalitieperiode de focus
meer zal liggen op fietsen en het openbaar vervoer. Dat hoeft niet ten koste te gaan van de auto. Sterker nog, ik heb een aantal moties gezien die de VVD heeft ingediend, onder andere over OV in Leusden. Ik kan mij herinneren dat hierover al jaren wordt gepraat. Vroeger was dat allemaal niet mogelijk,
omdat daarvoor geen geld was. Het CDA heeft de gedeputeerde mobiliteit twee jaar geleden gevraagd
om een overzicht waarvoor de reserves bestemd zijn. Dat overzicht kwam er nooit.
U spreekt over piraterij en een plunderbegroting. Ik zie het meer als een huis met vijf kamers, waarbij
er het afgelopen jaar vier bewoners waren en een van de bewoners twee kamers betrok. De huisregel
was dat deze vier mensen gezamenlijk het huishouden deden, maar wij merkten dat als wij aanklopten
bij de VVD-bewoner er gezegd werd dat het niet mogelijk was om binnen te treden. Dit college heeft
vijf gedeputeerden en vijf kamers; elke gedeputeerde heeft een kamer. Wij hebben afgesproken dat de
gedeputeerden de kamers met elkaar opruimen. De eerste actie van dit college is dat wij tegen de gedeputeerde hebben gezegd om naar de rommelzolder van de vorige bewoner te gaan en te kijken wat
daar ligt. Het CDA is niet vrij van schuld tot twee jaar geleden toen wij hierover zijn begonnen, maar
toen bleek het niet mogelijk te zijn. Wij hebben de gedeputeerden de trap op gestuurd en troffen daar
dozen aan met vaasjes, reserves en plannen die al niet meer relevant waren.
De VOORZITTER: Wij zitten ademloos te luisteren naar deze vergelijking, maar u was de vraag van
de heer Van Schie aan het beantwoorden. Ik kijk naar de heer Van Schie of hij zijn antwoord heeft gekregen.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Het is een mooie beeldspraak, maar in het huis
met 5 kamers wonen 49 mensen. Deze 49 mensen hebben de afgelopen jaren bepaald wat er gebeurde
met de reserves van onze provincie. Zij hebben met elkaar gezegd dat zij mobiliteit heel belangrijk
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vinden. Zij wilden graag voorzieningen in de garage, zodat zij ergens naartoe konden gaan als zij de
deur uitliepen. De reserves die bestemd waren voor mobiliteit waren niet geoormerkt, maar ik kan mij
een debat herinneren waarin werd gezegd dat dit vastgehouden kan worden voor toekomstig beleid.
Wij weten allemaal dat de mobiliteitsvraagstukken ontzettend duur zijn. Ik kan mij een debat herinneren over de N201 waarbij de PVV voorstelde om € 2.000.000.000 uit te geven voor het verbreden van
die weg.
De VOORZITTER: Heeft u een slotvraag?
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Mijn slotvraag is: wat gaat het CDA doen als
iedereen in onze provincie over tweeënhalf jaar vaststaat en er geen plannen meer liggen voor het verbeteren van de automobiliteit van onze provincie? Daarvoor zijn geen middelen meer beschikbaar die
ooit keurig in de huishoudportemonnee zaten, maar inmiddels worden uitgegeven aan andere zaken.
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! In het coalitieakkoord staat heel duidelijk dat wij
nieuw asfalt zeker niet uitsluiten. Sterker nog, deze maand staan er bijeenkomsten gepland over de
N201. Dat is voor het CDA een heel belangrijk knelpunt dat wij destijds op de agenda hebben gezet.
Wat het CDA en dit college betreft gaan wij daarmee verder. De dozen die wij van zolder hebben gehaald zijn plannen geweest waarvan niemand wat gaat merken buiten dit provinciehuis. Er wordt geen
vierkante meter minder asfalt aangelegd dan waarover de afgelopen jaren besloten is. Laat dat helder
zijn. De gedeputeerde zal daarop ingaan.
Er zijn inderdaad 49 mensen in dit huis aanwezig. Dit college opent de gordijnen van dit huis, zodat
iedereen naar binnen kan kijken. Dat heeft zich de afgelopen week geuit. De coalitiepartijen konden
bepaalde cijfers de afgelopen periode moeilijk boven water krijgen en dat een oppositiepartij kon vragen om het bij de accountant te controleren. Daar werd niet moeilijk over gedaan en de gedeputeerde
heeft gelijk gehandeld. Wij hebben een memo gezien van de gedeputeerde mobiliteit. Dat is een cultuurverandering. Ik zie applaus bij de VVD.
De VOORZITTER: Ik onderbreek u, want ik stel vast dat de gedachtewisseling met de heer Van Schie
hiermee beëindigd is.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Ik heb nog een vraag.
De VOORZITTER: Die gelegenheid krijgt u niet, want eerst mag mevrouw Hoek een vraag stellen en
daarna mevrouw d"Hondt.
Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de voorzitter! Ik hoop dat ik het niet goed gehoord hebt, maar u
zei dat meer welvaart in arme landen ten koste gaat van onze welvaart. Heb ik als kind voor niks zilverpapier gespaard?
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Dat heb ik gezegd en dat is waar. In Amerika zijn
veel staalfabrieken vertrokken naar China, omdat het daar goedkoper is. Hele groepen mensen die zich
daar in de middenklasse bevonden zitten inmiddels in de onderklasse, met alle gevolgen van dien. De
welvaart die toeneemt in China gaat ten koste van in dit geval welvaart in Amerika. Hetzelfde zien wij
gebeuren bij de Brexit, waarbij autofabrieken sluiten vanwege onzekerheid. Daar zal de welvaart gaan
afnemen.
Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de voorzitter! Daar heb ik moeite mee, want u bent van de partij
dat wij alles gezamenlijk moeten delen. Het CDA heeft in het vorige college gezeten. Het vorige college wilde met het grootste gemak € 14.000.000 van het BRU gelden gebruiken voor het tekort op de
Uithoflijn. Als er zoveel dozen gevonden zijn op zolder met zoveel geld, waarom wordt dat dan niet
teruggegeven naar de BRU-gemeenten om alsnog zaken te realiseren die de omgeving daar kunnen
verbeteren in het kader van veiligheid. Waarom is daar niet aan gedacht met het samenstellen van de
begroting?
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De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Ik zal er later op terugkomen hoe het destijds met
het BRU is gegaan, maar op het gebied van het OV zal een duidelijke verschuiving plaatsvinden. Daar
zult u ook blij mee zijn.
Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de voorzitter! 50Plus is niet blij met de plannen die ingaan in
september in Stichtse Vecht. Er zijn meer gemeenten waar men niet blij is met de nieuwe OV-plannen.
De VOORZITTER: Dit is een ander zijpaadje. Ik geef mevrouw d"Hondt het woord.
Mevrouw d"HONDT (PvdA): Mijnheer de voorzitter! Ik heb een vraag aan de heer Van Schie over de
rommelzolder van de VVD. Als hij daar goed kijkt, dan ziet hij daar een motie liggen van de PvdA
over buslijn 150. Ik heb mij de blaren op de tong gepraat om daarvoor € 150.000 te krijgen. Dat is afgewezen door de toenmalige VVD-gedeputeerde die zei dat daarvoor geen cent beschikbaar was. Mag
ik de motie van de VVD noteren als voortschrijdend inzicht daarover?
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Dat mag. Dit soort dingen zijn altijd democratisch besloten. Alle voorgaande gedeputeerden die ik ken sinds 1983 waren allemaal democraten. Het
is een mooi verhaal dat de rommelzolder van de VVD wordt opgeruimd, maar het gaat over provinciale begrotingen met provinciale reserves die in deze Staten zijn vastgesteld. De VVD neemt veel verantwoordelijkheid op zich, maar je kunt het hele beleid van de afgelopen vijftig jaar niet aan de VVD
toeschrijven. Daar waren wij met zijn allen bij. De motie kunt u voortschrijdend inzicht noemen, maar
dit hebben onze leden vastgesteld na input bij alle gemeenten en staat in ons verkiezingsprogramma.
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! De bewoners van het huis met de
rommelzolder hadden een mooi plan om een weg aan te leggen. Dat kostte minimaal € 200.000.000 en
maximaal € 1.5000.000.000. Daarvoor stonden nog wat dozen op zolder. Hoe gaat u de buren de garantie geven dat daar een mooie weg wordt aangelegd, want dat heeft u beloofd in uw coalitieprogramma?
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Over welke weg heeft u het?
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! Voor de N201 hebben wij een
dekking nodig van ongeveer € 1.000.000.000.
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Dat klopt. Wij hebben destijds gepleit voor de
N201. Wat deze coalitie betreft blijft de N201 bestaan. Er vinden ontwerpsessies plaats samen met inwoners en maatschappelijke partijen. Voor de komende maand zijn vier van deze sessies gepland. Dit
proces duurt vrij lang, net als bij andere mobiliteitsprojecten, maar wij zetten door. U kunt ons daarop
afrekenen als dat niet zo is.
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! Ik kijk naar het duurzaam omgaan
met ons huishoudboekje. In het meerjarenperspectief zie ik dat het eigen vermogen van de provincie
afneemt en dat de mobiliteitsreserves fors verminderen. Dat halen wij naar voren en geven wij uit aan
andere dingen. Kunt u de garantie geven aan de buren die u de belofte hebt gedaan dat de weg er komt
en dat daarvoor dekking gevonden wordt in het mobiliteitsprogramma?
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Die garantie zou ik graag geven. Dat kan echter
niet, omdat wij het definitieve ontwerp van die weg nog niet kennen. Pakken wij alleen de bocht bij
Mijdrecht aan? Hoe gaan de situaties bij Vinkeveen en Loenersloot eruit zien? Het kan zijn dat uit de
ontwerpsessies een gesprek met de omgeving komt waaruit blijkt dat Loenersloot niet wordt meegenomen omdat de bewoners dat niet willen of omdat het effect minimaal is en de investering groot. U
begrijpt dat elk knelpunt dat wij toevoegen of weghalen uiteindelijk invloed heeft op het financiële resultaat. Zolang dat nog niet duidelijk is kan ik geen garantie geven. De enige garantie die ik kan geven,
is dat dit college zeker niet uit principe tegen asfalt is. Sterker nog, ik denk dat de kans van slagen dat
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wij het knelpunt bij de bocht bij Mijdrecht aanpakken groot is met dit college, omdat dit zowel de
doorstroming als de leefbaarheid en de leefkwaliteit van de mensen verbetert. Dat is een rode draad in
dit college. Nogmaals, ik kan geen garantie geven dat wij het hele pakket gaan uitvoeren, omdat het
hele pakket nog niet bekend is. Ik kan u alleen de garantie geven dat het CDA de N201 een warm hart
toedraagt en dat wij ervoor zullen staan. Mocht dat anders blijken, dan weet u mij te vinden.
De VOORZITTER: Mijnheer Van Schie, u staat hier weer. Ik neem aan dat u een vraag heeft over een
ander punt, want ik wil u niet meer horen over de rommelzolder.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Ik ben blij met de bijdrage van de heer Boswijk,
want het is fijn dat hij met ons van mening is dat er in de toekomst middelen moeten zijn om dit soort
knelpunten op te lossen. Wij zijn benieuwd naar de beantwoording van de gedeputeerde waar het budget hiervoor vandaan gaat komen. In het meerjarenperspectief hebben wij dit niet zien staan. Wij zijn
blij dat het CDA aan onze kant staat om dat soort oplossingen mogelijk te maken, al was het maar omdat de bus over de N201 moet rijden. Het blijkt dat de coalitie aan onze kant staat om de N201 goed te
realiseren.
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Ik was in mijn betoog gebleven bij de perfecte
storm waarin wij ons bevinden. Waar de ene na de andere uitdaging op ons afkomt, waar het lijkt alsof
iedereen op elk gebied specialist is en waar wij telkens meer praten en minder luisteren. Deze samenleving smacht naar een provincie die niet alleen lef toont, maar ook meer poldert en minder polariseert. Een eerste voorbeeld zagen wij begin deze maand toen honderden boeren hier in dit provinciehuis werden verwelkomd. Dit voltallige college heeft onze boeren ontvangen en ging het gesprek aan.
De boeren gingen redelijk tevreden terug naar hun bedrijven en gezinnen. Wij zijn er nog lang niet,
maar het CDA spreekt vanaf deze plaats haar waardering en bewondering uit voor het hele college
over de manier waarop u heeft gehandeld.
Geen enkele crisis, ook niet de stikstofcrisis, is gebaat bij "one-liners" of intimidaties. Iedereen, inclusief de boeren, weet dat er stappen gezet moeten worden, maar iedereen vergeet, behalve de boeren,
dat er al enorme stappen zijn gezet. Rond 1900 waren er in Nederland 2.500.000 koeien. Inmiddels
zijn dat er nog maar 1.600.000. Terwijl de CO2-uitstoot van elektriciteitsproductie sinds 1990 met 54%
is gestegen, is die van de agrarische sector afgenomen. Deze sector is het hardst op weg om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Wij moeten ook niet vergeten dat elke aardappel, elke liter melk en elk
pakje boter dat niet in Nederland wordt geproduceerd altijd slechter zal zijn voor dier en milieu. Voor
elke koe die uit Nederland zal verdwijnen zullen er twee tot drie in het buitenland terug moeten komen
om dezelfde hoeveelheid melkproductie te halen. Daarbij is het natuurlijk gek dat de agrarische sector
bij deze stikstofcrisis onder de loep ligt, terwijl de stikstofuitstoot van bijvoorbeeld vliegverkeer boven
de 900 meter niet wordt meegenomen.
Natuurlijk zal de agrarische sector stappen moeten zetten, zoals ze al decennia doet. Dat moet altijd in
overleg met de boeren en hun gezinnen, want daar hebben zij recht op. Uiteindelijk zijn boeren namelijk gewoon mensen zoals u en ik. Daarom dienen wij samen met de SGP een motie in die oproept om
de uitstoot van stikstof, methaan en CO2 van het boeren aan te pakken samen met gebiedscommissies
en daarbij niet te kiezen voor de makkelijke "one-liners", maar te kiezen voor bewezen methoden, zoals wij begin deze maand zagen van de Wageningen Universiteit. Er is gebleken dat de uitstoot van
ammoniak met vrij gemakkelijke maatregelen kan worden aangepakt. Maak gebruik van kennis en ervaring die er al is
Motie M81 (CDA, SGP): maak gebruik van regionale kennis en organisaties bij reductie stikstof-, methaan- en CO2-uitstoot
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 30 oktober 2019;
constaterende dat:
•
de provincie Utrecht, samen met de andere Nederlandse provincies, voor de opgave staat de stikstofuitstoot rond Natura2000 gebieden aan te pakken;
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•

deze aanpak grote consequenties zal hebben voor burgers en ondernemingen;

overwegende dat:
•
de aanpak slechts succes kan hebben wanneer alle partijen hieraan meewerken;
•
zowel in het oosten als in het westen van de provincie regiodeals zijn afgesproken waarvan natuurbeheer en -ontwikkeling deel uitmaken;
•
de aanpak van stikstofuitstoot een gebiedsgerichte aanpak is;
dragen het college van GS op om:
op korte termijn te komen tot een aanpak, in samenwerking met regionale partijen, die direct resultaat heeft en leidt tot terugdringing van de stikstofuitstoot;
•
aansluitend pilots op te starten, met gebruikmaking van de afgesloten regiodeals, waarbij de terugdringing van stikstof-, CO2- en methaanuitstoot centraal staat;
•
voor de uitvoering hiervan gebruik te maken van de aanwezige kennis en organisaties (zoals de
gebiedscommissie West en O-gen).

•

En gaan over tot de orde van de dag.
De VOORZITTER: De motie wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van de beraadslaging.
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Samen met de PvdD gaat het CDA een motie indienen over een autoloze zondag. Deze zal later door de PvdD worden ingediend.
Misschien is mijn bijdrage een beetje somber, maar ik ben dat niet. In tegendeel. Ik geloof niet in de
maakbaarheid van onze samenleving en ik geloof niet dat deze aarde een thermostaatknop heeft
waarmee wij de temperatuur kunnen terugdraaien. Ik geloof wel dat de mensheid nog nooit zo in staat
was om invloed te hebben op de gevolgen van haar eigen handelen.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Zei u echt dat u een motie gaat indienen om een
autoloze zondag in te voeren?
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Het is officieel een onderzoek naar een autoloze
dag en de zondag lijkt mij de mooiste dag om dat te doen.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! De zondag is voor u de mooiste dag om een autoloze zondag in te stellen. Wij willen wel wat doen op zondag.
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Op zondag kun je prachtig wandelen en fietsen.
Een vrije dag waarop ik niks hoef te doen ervaar ik als buitengewoon heerlijk. Dat wens ik iedereen
toe. Uw reactie kon ik verwachten.
Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de voorzitter! Bent u zich ervan bewust dat ouderen op zondag
vaak bezoek krijgen van hun familieleden uit het hele land en dat heel veel openbaar vervoer op zondag niet of nauwelijks rijdt? Als uitje gaat men op zondag vaak een stukje rijden. Bent u zich daarvan
bewust als u een autoloze zondag instelt?
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! U maakt een terechte opmerking. De PvdD zal
hier verder op ingaan, maar ik meen dat er voor een aantal gevallen een uitzondering wordt gemaakt,
zoals voor de nooddienst. U maakt daarop een goede aanvulling.
De VOORZITTER: Het is nogal rumoerig in de zaal. Dat zal met het onderwerp te maken kunnen
hebben, maar ik verzoek u naar elkaar te luisteren. Wij maken dit debat af over de autoloze zondag,
wetende dat de PvdD daarover nog wat gaat zeggen. Mevrouw Hoek krijgt de gelegenheid voor een
laatste opmerking.
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Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de voorzitter! Wij leven tegenwoordig in een 24-uurs economie
en veel mensen werken op zondag. Helaas is dat noodzakelijk. Het openbaar vervoer rijdt vaak op
zondag niet en mensen moeten toch op hun werk en weer thuis kunnen komen. Er moet zorgvuldig
omgegaan worden met een eventuele autoloze zondag, al is het er maar een.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! De heer Boswijk kondigt aan dat het CDA instemt met een autoloze zondag. Dat verbaast mij zeer. De VVD vindt keuzevrijheid heel belangrijk en
ik vond het CDA altijd aan onze kant in dat principe. Hoe ziet het CDA een autoloze zondag voor zich
in het kader van verantwoordelijkheden die mensen zelf nemen voor hun leven?
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! De PvdD gaat deze motie indienen met een verdere toevoeging. Ik stel voor dat wij dit punt dan verder behandelen.
De VOORZITTER: Ik kijk naar mevrouw Keller, want ik wil u de gelegenheid bieden om dit debat af
te maken.
Mevrouw KELLER (PvdD): Mijnheer de voorzitter! Het lijkt mij een goed plan dat ik daarover het
woord voer. Ik heb nog een opmerking voor de heer Van Schie: ik ben een kind van de autoloze zondag. In de jaren zeventig hadden wij geen keuze en het was een mooie tijd.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Ik kan mij voorstellen dat je op een autoloze
zondag andere dingen gaat doen en dat mevrouw Keller daar dan uitkomt. (Hilariteit)
De VOORZITTER: Ik stel voor dat wij verder ingaan op de autoloze zondag als mevrouw Keller aan
het woord is.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Dat is prima als de heer Boswijk zijn visie op
dat moment in het debat naar voren brengt. Zo makkelijk komt hij er niet mee weg.
De VOORZITTER: De heer Boswijk vervolgt zijn betoog.
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Ik begon mijn bijdrage met de toename van de bevolkingsgroei. Blijkbaar ga ik daaraan bijdragen met de autoloze zondag.
Ik sprak zojuist over de uitdagingen waarvoor wij staan en dat ik wellicht somber overkom. Integendeel, het CDA wordt daardoor heel enthousiast en uitgedaagd. De geschiedenis is de leermeester van
het leven. Er zijn vaker momenten geweest op deze wereld dat het leek alsof wij op achterstand stonden en dit uiteindelijk konden bijtrekken. In 1962 stond de Verenigde Staten ver achter op de SovjetUnie in de zogenoemde "race for space". Toen die achterstand niet meer leek te kunnen worden
ingehaald, sprak president John F. Kennedy de volgende befaamde woorden: "We choose to go to the
moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard; because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills."
Deze "Can-do" mentaliteit heb ik al gezien bij dit college en zien wij vandaag bij deze begroting. Laten wij deze manier van werken doorzetten zodat wij op korte termijn successen kunnen boeken op het
gebied van de rode contour, die voor het CDA heel belangrijk is, en op het gebied van de energietransitie die voor veel andere partijen belangrijk is. Een goed coalitieakkoord is een akkoord waarin meerdere partijen zich kunnen vinden. Het CDA, D66 en GroenLinks voegen daar nog een uitdaging aan
toe. Wij moeten alle zeilen bijzetten om de CO2 terug te dringen en veel maatregelen stuiten op weerstand. Niemand kan tegen het planten van bomen zijn om CO2 op te nemen, het landschap te verfraaien en tegelijk de samenleving actief te betrekken. Daarom dienen wij een motie in om gezamenlijk
met maatschappelijke partijen en inwoners tot een actieplan te komen voor het planten van 600.000
bomen. Dit aantal is gelijk aan het aantal mensen dat begin dit jaar bij de provinciale statenverkiezingen heeft gestemd.
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Motie M82 (CDA, D66,GroenLinks): het bomenactieplan
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019;
gehoord de beraadslaging;
constaterende dat:
•
veel onderzoek aantoont dat vergroening van stad en platteland bijdraagt aan verbetering van
het klimaat en leefbaarheid en verfraaiing van het landschap;
•
de provincie Utrecht haar kenmerkende landschap als unieke woon-, werk- en recreatieomgeving
positioneert;
•
bij planten van bomen en struiken een belangrijke bijdrage levert aan CO2-reductie en deel uitmaakt van bespreking aan de klimaattafels;
•
mede vanuit Natuurnetwerk Nederland er een opgave bij de provincie ligt om samen met partners
de natuur de versterken;
•
het natuurbeleid ook accenten legt op vergroening en verduurzaming in de bebouwde omgeving;
•
bij het congres klimaatadaptatie en natuurbeleid een van de oplossingsrichtingen was het bij
planten van bomen;
•
de natuur- en milieufederaties recent een schenking van € 2.25 miljoen hebben ontvangen voor
de aanplant van 10 miljoen bomen en bij de uitvoering de provincies een belangrijke rol zullen
vervullen;
•
Agroforestry de nieuwe standaard wordt voor duurzame landbouw;
•
bij de laatste provinciale statenverkiezingen ca. 600.000 inwoners van de provincie Utrecht hun
stem uitbrachten;
verzoeken GS:
om maatschappelijke organisaties zoals de NMU, Utrechts Landschap, LTO en Natuurmonumenten te vragen om tot een gezamenlijk actieplan te komen dat leidt tot de realisatie van de extra bij
planting van in ieder geval 600.000 bomen in de provincie Utrecht tot 2023 of zoveel eerder als
mogelijk;
•
voor het totstandkomen van dit actieplan de benodigde financiële middelen ter beschikking te
stellen;
•
bij het vormgeven en uitvoeren van dit actieplan inwoners, onderwijsinstellingen en o.a. collectieven actief te betrekken en te faciliteren door bijvoorbeeld een digitaal platform "waar plant jij
jouw boom" in te richten waardoor bewustwording versterkt wordt en monitoring mogelijk is;
•
bij de officiële start van de uitvoering van het actieplan samen met inwoners, gemeenten, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke partners een "Utrechtse Boomplantdag" te
organiseren;
•
bij de kadernota 2021 een voorstel te doen om dit actieplan te financieren.

•

En gaan over tot de orde van de dag.
De VOORZITTER: De motie wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van de beraadslaging.
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Verder zien wij dat veel maatregelen in de energietransitie op weerstand stuiten, terwijl de maatregelen blijven liggen waarover consensus is, zoals
het planten van bomen. Zo is in de provincie Utrecht nog maar 14% van de beschikbare platte daken
benut. Daarom hebben wij een motie daarover.
Motie M84 (CDA, SGP, GroenLinks): verzilver uw dak
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019;
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de Staten, gehoord de beraadslaging;
constaterende dat:
•
in de provincie Utrecht slecht 7,1% van de beschikbare daken benut is voor het opwekken van
zonne-energie;
•
het ten volle benutten van daken voor zonne-energie op weinig weerstand stuit en past bij de ambitie van meervoudig ruimtegebruik;
•
eigenaren van beschikbare daken vaak door gebrek aan kennis en onafhankelijk advies terughoudend zijn bij het benutten van hun daken voor zonne-energie;
•
andere provincies, bijvoorbeeld de provincie Gelderland, versnellingsteams zon op dak hebben
aangesteld om eigenaren van daken te begeleiden en te voorzien van onafhankelijk advies en deze aanpak succesvol is;
verzoeken GS:
om een voorstel uit te werken voor het gebruik van versnellingsteams zon op dak bij het benutten
van platte daken in lijn met de aanpak van de provincie Gelderland'.
•
aan PS voor de zomer van 2020 dit voorstel aan te bieden.

•

En gaan over tot orde van de dag.
De VOORZITTER: De motie wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van de beraadslaging.
Mevrouw POPPE (SP): Mijnheer de voorzitter! Was het niet handiger geweest om alle bomen bij de
bij de rondweg Amersfoort niet te kappen om twee minuten sneller Amersfoort in te komen? Dan was
je al voor de helft op weg geweest met het planten van bomen.
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Bij de rondweg Amersfoort zijn geen 300.000
bomen gekapt. Dat besluit is al een tijd geleden genomen, maar ik snap de beeldvorming. Ik snap dat
de heer Dercksen een opmerking gaat maken over de bomen die zijn gekapt tussen 2004 en 2014 om
meer hei te creëren. Met de huidige kennis zouden deze besluiten volgens het CDA niet moeten worden genomen.
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! Ik heb het voorstel gelezen en daarin staat dat de
nieuwe natuurstandaard voor agrariërs "agroforestry" wordt. Kunt u dat toelichten? Betekent dit dat er
standaard bomen geplant worden als een agrarisch bedrijf iets met de natuur moet doen?
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Wij zien dat steeds meer boeren kiezen voor schapen in een boomgaard. Daar wordt een combinatie van gewassen in de vorm van bomen gebruikt. Dat
wordt telkens gebruikelijker, omdat het een businessmodel is. Het LTO is daar actief mee bezig en de
provincie kan hieraan een steentje bijdragen. Wij kunnen boeren daarbij actief betrekken.
De VOORZITTER: Wij kunnen opnieuw een klas mbo-studenten verwelkomen. Van harte welkom.
Wij zijn bezig met de statenvergadering. Kijk rustig mee.
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Ik heb vijftien jaar geleden op het mbo gezeten. Je
kunt hier terechtkomen. Doe het niet. (Hilariteit)
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Dat geldt waarschijnlijk alleen voor het CDA.
De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Van den Dikkenberg.
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! Zojuist zei de heer Boswijk dat
wij deze plannen met de huidige kennis niet meer moeten aangaan om hei te creëren in plaats van bos.
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In verschillende onderhoudsplannen voor natuurgebieden lees ik dat wij alvast gaan kappen, bijvoorbeeld in natuurgebied De Blauwe Hel bij Veenendaal en bij de inrichting van Gelders Benedeneind.
Dit zijn allerlei kapprojecten waarbij eerst begonnen wordt met kappen en dan natuur wordt ingericht.
Vind ik het CDA aan mijn zijde als ik constateer dat dit een vreemde beweging is als je ziet dat grote
bomen die CO2 vastleggen gekapt worden voor de realisatie van natuur?
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Dat zijn plannen die al jaren lopen. Wij zijn een
betrouwbare overheid, dus ik ga deze plannen niet terugdraaien. In de toekomst moeten wij daar wel
veel kritischer naar kijken.
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! Ik maak het heel concreet. Vanaf
nu wordt er dus geen natuurbeheerplan meer geïmplementeerd waar bomen gekapt worden voor doelsoorten.
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Dat kan ik niet toezeggen, maar het is een interessant punt om te horen hoe de gedeputeerde daarover denkt.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Ik kom terug op de 350 hectare die de provincie
Utrecht heeft gekapt. Wij hebben het de hele tijd over de VVD-dozen, maar dit is een CDA-doos. In
die doos zit 350 hectare gekapt bos, omdat CDA-gedeputeerde Krol hier een hele tijd heeft huisgehouden om dat bos te kappen. Dat is uw rommel in dit geval. U kunt zeggen dat u daar anders over denkt,
maar dat is te gemakkelijk. Het heeft veel geld gekost. U heeft een partij bomen weggehaald en daarvoor in de plaats wat exotische grassen geplant. Dat is uw rommel. Ik vind het prettig als u daarvan
grover en duidelijker afstand neemt. Ik sluit mij aan bij het verzoek van de heer Van den Dikkenberg:
laten wij ophouden met de tekentafelnatuur. Dat was tevens een idee van de heer Krol, want hij wilde
de exotische diersoorten niet in stand houden. Ik wil u duidelijker horen uitspreken wat er gaat gebeuren volgens het CDA.
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Ik ben blij met de laatste opmerking van de heer
Dercksen over de CDA-gedeputeerde Bart Krol. Uiteindelijk is beleid een product van meerdere partijen, want een goed coalitieakkoord is een akkoord waarin iedereen zich kan vinden. Gedeputeerde
Krol is er destijds in geslaagd om samen met natuurorganisaties, maatschappelijke partijen en boeren
een energieopgave te realiseren die veel kleiner was dan die oorspronkelijk was en waarvan de kwaliteit hoger was. Hij heeft het voor elkaar gekregen dat wij niet alle exotische planten en dieren hier
krijgen. Ik snap dat het rommelig overkomt, maar ik ben er trots op dat gedeputeerde Krol dat er destijds uit heeft kunnen slepen in de politieke realiteit van toen.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Hij moest dat net zo hard inleveren toen de wet
natuurbescherming werd aangenomen, want toen moesten alle exotische dieren weer geïntroduceerd
worden. Ik hoor graag het standpunt van het CDA. Gaan wij daarmee door of laten wij de natuur haar
gang gaan?
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Wij zijn een betrouwbare overheid. De plannen
waarover wij jaren geleden al een besluit hebben genomen, moeten wij netjes nakomen. Gezien de
bomenkap moeten wij daar in de toekomst kritischer naar kijken en waar mogelijk meer bomen realiseren.
Mevrouw VAN ULZEN (VVD): Mijnheer de voorzitter! Gisteren ben ik bij de informatiesessie geweest over de Omgevingsvisie. Dat ging over 600.000 bomen, veel windmolens, 276 hectare bedrijventerreinen en woningen. Heeft u al een doorrekening gemaakt of dit fysiek nog past in onze provincie? Dit is tevens een vraag aan GS.
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! De gedeputeerde kan daarover inhoudelijk wat
zeggen. Ik begrijp dat wij voor veel verschillende functies ruimte moeten vinden, maar wij kunnen
veel functies combineren. Vroeger hebben wij bedacht waar bedrijventerreinen komen en waar wonin71

gen. Dat ligt achter ons en wij moeten veel meer integraal kijken. Het bedrijventerrein Papendorp is
bijvoorbeeld een groene woestijn met een paar grote bakstenen gebouwen. Daar kun je meer groen in
kwijt. Volgende week ga ik vier bomen in mijn eigen tuin planten. Als wij dat allemaal gaan doen, dan
kunnen wij de aanplant van miljoenen bomen realiseren. Het CDA is meer van de "Can-do" mentaliteit dan dat wij overal problemen zien, net zoals ik hoopvol ben over de rode contour voor het realiseren van woningen.
Mevrouw RIKKOERT (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! De ChristenUnie is voor het realiseren
van meer natuur, maar wij hebben een behoorlijke achterstand in het beheer daarvan. Hoe ziet u dat
voor u met deze motie?
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! De motie is een oproep voor een actieplan. Tegenwoordig is iedereen specialist en weet er iets over. Daarin wil ik niet verzanden. Daarom roepen
wij dit college op om met een actieplan te komen samen met maatschappelijke organisaties, zoals het
LTO, het Utrechts Landschap, natuurorganisaties, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Het is
een opgave die niet alleen het CDA, D66 en GroenLinks willen, maar die breed maatschappelijk leeft.
Veel mensen in mijn omgeving die voor het FvD stemmen vinden dit een goed plan.
Mevrouw RIKKOERT (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! U bevestigt dat het een goed idee is
om meer natuur aan te leggen. Bij dat actieplan vindt de ChristenUnie het belangrijk dat het beheer
wordt meegenomen. Vergeet dat niet.
De VOORZITTER: Dat is duidelijk. De heer Boswijk vervolgt zijn betoog.
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Als wij klimaatverandering echt serieus nemen,
dan moeten wij geen enkele optie uitsluiten. Thorium is een van de energiebronnen die geen CO2 uitstoot en betrouwbaar is. Thorium geeft energie wanneer de wind niet waait en de zon niet schijnt. Dit
is een energiebron waarbij sinds Tsjernobyl en Fukushima de veiligheid enorm is toegenomen en die
in tegenstelling tot kernenergie op basis van uranium geen langlevend radioactief afval achterlaat.
Thorium is een energiebron waarbij de TU Delft voorop loopt in onderzoek. Daarom zullen wij later
vandaag een motie indienen samen met het FvD om thorium actief te volgen.
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! Thorium is een interessante ontwikkeling. Nederland heeft een aantal locaties aangewezen waar potentiele kerncentrales gebouwd kunnen worden.
Geen van die locaties ligt in de provincie Utrecht. Waarom zouden wij dat dan gaan volgen?
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Wij leven in een dynamische en vrolijke tijd. Op
basis van de huidige kennis zien wij wellicht geen locatie voor een kerncentrale in de provincie
Utrecht. Tegelijkertijd moeten wij ons realiseren dat er een moment komt dat wij breder moeten gaan
kijken naar zon en wind. Wij hebben gecommitteerd aan dit coalitieakkoord en daarmee zullen wij instemmen. Dat betekent dat de windmolens en de zonneweides er komen. Ben je echter echt serieus,
dan moet je breder kijken. Het kan zijn dat de politieke realiteit verandert en wij in Utrecht, mogelijk
in Wijk bij Duurstede, een kerncentrale plaatsen.
De VOORZITTER: De heer Boswijk heeft een motie aangekondigd die straks opnieuw ter discussie
kan komen. Wat mij betreft kunnen wij op dit moment hierover discussiëren of doen wij dat straks.
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! Wij dreigen een discussie in te gaan over thorium, terwijl wij in deze provincie nog geen zicht hebben op waar een kerncentrale kan komen. Dit is
wel bekend voor andere plekken en landelijke speelt het ook. Laat de specialisten die daarvan op de
hoogte zijn daarnaar kijken. Wij hebben het al over het spaarzaam omgaan met de ambtenaren. Waarom zouden wij hen extra tijd laten besteden aan thorium? Komt u eerst met een voorstel waar wij in de
provincie een centrale willen hebben. Dan gaan wij daarna kijken of wij dat kunnen monitoren.
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De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Het CDA is wat proactiever. Als je kijkt naar de
opgaven waarvoor wij staan, dan moeten wij geen optie uitsluiten. Ik zie een van de honderd nieuwe
ambtenaren dit niet de hele dag bestuderen. Dit is een kwestie van eens in de maand bellen naar een
aantal specialisten om te vragen hoe het ermee staat, een keer naar een lezing en een congres gaan en
jaarlijks een kort verslag schrijven van de bevindingen. De conclusie kan zijn dat het niks is, maar het
is te interessant om het links te laten liggen. Nogmaals, wij hebben niet de luxe om zaken uit te sluiten,
omdat het hier niet zou passen.
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! Wij hebben een enorme woningbouwopgave in
deze provincie. In de Verenigde Staten schijnen er behoorlijke wolkenkrabbers te zijn. Eigenlijk moet
u een motie indienen om alle ontwikkelingen op het gebied van enorme wolkenkrabbers door onze
woningbouwafdeling te laten monitoren zodat wij daarover geïnformeerd kunnen blijven de komende
jaren.
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Ik stel voor dat D66 een motie indient.
De VOORZITTER: Ik stel voor dat wij ons tot de hoofdzaken van dit agendapunt beperken.
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter!Het CDA maakt zich al sinds jaar en dag hard voor
het MKB en het mbo. Deze onderwerpen gaan mij als ondernemer en mbo'er persoonlijk aan het hart.
Het is ons bekend dat Lage Weide graag een mbo-campus wil realiseren. Dat lijkt ons heel belangrijk
gezien het tekort aan technisch personeel en de mismatch die er vaak in het mbo is. Echter, het succes
van een mbo-campus is afhankelijk van de bereikbaarheid van deze locatie met het openbaar vervoer
en de fiets. Helaas moeten wij constateren dat de bereikbaarheid van Lage Weide vanuit omliggende
gemeenten bijzonder slecht is. Daarom roepen wij dit college op om in overleg met de initiatiefnemers
van deze campus, de omliggende gemeenten en de vervoersmaatschappij zo snel mogelijk tot een passend aanbod te komen en deze aan ons voor te leggen. Het CDA dient hierover een motie in, samen
met GroenLinks.
Motie M83 (CDA, GroenLinks): bereikbaarheid mbo Campus Lageweide
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019;
de Staten, gehoord de beraadslaging;
constaterende dat:
•
bedrijventerrein Lage Weide een van de grootste industrieterreinen van Midden-Nederland is en
goed is voor duizenden banen;
•
bedrijventerrein Lage Weide de mbo-campus van de provincie Utrecht wil worden;
•
de bereikbaarheid met het OV en de fiets een belangrijke factor is voor het succes van deze mbocampus;
•
de bereikbaarheid met het OV en de fiets1 van het bedrijventerrein Lage Weide momenteel niet
voldoende is;
verzoeken GS:
om in overleg te treden met vertegenwoordigers van het bedrijventerrein Lage Weide, de initiatiefnemers van de mbo-campus, Platform Bedrijven Utrecht-West, de omliggende gemeenten en
de aanbieder van het OV om te zoeken naar een passende maatwerkoplossing;
•
in deze gesprekken ook de fietsverbinding Demkabrug mee te nemen als verbeterpunt voor de
huidige bereikbaarheid per fiets;
•
PS voor de zomer van 2020 te informeren over de uitkomsten van dit gesprek.

•

En gaan over tot de orde van de dag.
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De VOORZITTER: De motie wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van de beraadslaging.
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Verder hebben de signalen het CDA bereikt dat
het initiatiefvoorstel familiebedrijven dat vorig jaar door een brede coalitie is ingediend een succes is
gebleken. Er waren meer aanmeldingen dan dat er plaatsen waren in de pilot. Wij zijn benieuwd wanneer wij de definitieve rapportage van deze pilot kunnen ontvangen en wanneer de nieuwe pilot begint.
Deze tweede pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met de Hogeschool Utrecht en de Kamer van
Koophandel. Het is mooi om te zien dat dit een succes is en zich uitbreidt. Het is ook mooi om te zien
dat in deze begroting wordt gesproken om dit beleid drie jaar mogelijk structureel te krijgen. Het CDA
juicht dat toe.
Dan nog een aantal vragen over mobiliteit. Veel van de streefwaarden bij mobiliteit zijn voor 2020
nog niet beschikbaar. Dat zal later dit jaar ingevoegd worden. Hoe gaan de Staten sturen en bijsturen
als wij de streefwaarden pas later krijgen? Welk proces heeft de gedeputeerde daarbij voor ogen?
Hoewel de focus bij dit college duidelijk is verschoven naar de fiets en het openbaar vervoer betekent
dat niet dat projecten als de N201 op de lange baan worden geschoven. Wij kijken daarom uit naar de
bijeenkomsten van de komende maand in Mijdrecht, Vinkeveen, Loenersloot en Vreeland.
In het commissieadvies van RGW bij dit begrotingsvoorstel lazen wij dat de gedeputeerde niet op de
hoogte is dat een aantal gemeenten, in dit geval De Ronde Venen, Rhenen en Lopik, dolgraag aan de
slag wil met de woningbouw aldaar. Dit bevreemdt ons, aangezien het CDA hierop continu wordt
aangesproken. Sterker nog, wij hebben een brief die vorig jaar door de gemeente De Ronde Venen is
verstuurd aan de provincie met een specifieke locatie, namelijk Abcoude. Dit is een locatie tegen de
snelweg aan en aansluitend op bestaande woningbouw. Deze locatie is landschappelijk en stedenbouwkundig heel logisch en daarbij nog eens perfect ontsloten door de A2. Een perfecte kans om een
energieopwekkende wijk met betaalbare woningen te realiseren. Als de gedeputeerde hier niet van op
de hoogte is, dan maakt het CDA zich toch wel zorgen. Ik krijg graag uw reactie hierop.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Ik onderschrijf het pleidooi van de heer Boswijk van harte. Wij hebben deze passage gelezen en ik heb deze op de volgende wijze geïnterpreteerd:
sinds de invoering van de nieuwe beleidsregels is er nog geen contact gelegd over de noodzaak en de
wens van deze woningbouwlocatie. Kan de gedeputeerde dat bevestigen en snel de telefoon pakken?
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Dat is exact wat wij graag zien gebeuren.
Wat betreft de woningbouw zullen wij samen met GroenLinks een motie indienen om de plannen te
concretiseren. Het mag duidelijk zijn dat het voor ons heel erg belangrijk is dat er deze periode meters
worden gemaakt en dat wij weten op welke manieren en welke momenten wij hierop kunnen sturen.
Motie M85 (CDA, GroenLinks): geef starters en senioren weer een kans op de woningmarkt
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019;
constaterende dat:
de woningmarkt inmiddels oververhit is en de druk toeneemt;
er vooral te weinig betaalbare woningen gebouwd worden voor starters en senioren;
doorstroming wordt belemmerd, omdat er nog steeds te weinig aanbod is in het zogenaamde
middensegment (koop en huur);
•
de inzet van het college is de productie van woningen te laten stijgen naar 10.000 woningen per
jaar;
•
de focus daarbij ligt op binnenstedelijk en binnendorps bouwen, waarvan 50% in het lage en
middensegment (huur en koop).

•
•
•

overwegende dat:
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•
•

de provincie een regierol heeft in dit dossier;
in de begroting 2020 budget is opgenomen voor het ondersteunen en versnellen van binnenstedelijke en binnendorpse woonprojecten.

dragen het college van GS op:
het huidige beleidskader binnenstedelijke vernieuwing 2017 en 2020 vervroegd te evalueren en
conform de nieuwe ambities aan te passen;
•
versneld concrete regionale programmering op te stellen, waarbij gestimuleerd wordt om betaalbare woningen voor met name starters en senioren te bouwen;
•
de doorstroming vanuit de bestaande woningvoorraad actief op de provinciale en regionale
bouwagenda in te zetten;
•
de Staten structureel en regelmatig te informeren over de aard, omvang en planning van bouwprojecten, waarbij procesgeld en eventuele andere (investerings)middelen vanuit de provincie
worden ingezet.

•

En gaan over tot de orde van de dag.
De VOORZITTER: De motie wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van de beraadslaging.
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Ten slotte wil het CDA dit college wijsheid en
Gods zegen toewensen. Er ligt een pittige uitdaging voor u, een tijd waarin u soms moet kiezen voor
het publieke belang in plaats van de publieke opinie. Er zullen vast momenten komen waarop er dingen misgaan, maar denk dan aan wat Theodore Roosevelt zei: "The only man who never makes a mistake is the man who does nothing."
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Laat ik positief beginnen. Het is goed dat de
nieuwe coalitie een einde maakt aan wat wij al jaren "balletje-balletje" noemde, namelijk het geschuif
met potjes waarvan blijkt dat daarop geen etiketten zaten. Dit zijn bestemmingsreserves zonder bestemming. Het is goed dat het college daaraan een einde maakt en ontluisterend dat wij dat decennialang goed vonden in de Staten, temeer daar alle coalitiepartijen jarenlang riepen dat de begroting
steeds leesbaarder werd, maar wij wisten niet wat er in de bestemmingsreserves zat. Dat is een goede
beweging. Een andere goede beweging is dat er eerst een plan moet zijn voordat er geld komt. Nu
moeten er nog plannen komen die ons aanspreken.
Dit college gaat € 210.000.000 aan belastinggeld over de balk gooien. Reserves smelten zelfs zonder
de opwarming van de aarde als sneeuw voor de zon. Het budget gaat van € 470.000.000 naar
€ 230.000.000 in 2023. Dat is potverteren 2.0 en dat in tijden waarin de collectieve lasten in dit land,
met name door het VVD-beleid, tot de hoogste zijn gestegen in de geschiedenis. Het verhogen van de
lasten op provinciaal niveau is wat ons betreft onbegrijpelijk en asociaal. Dit bewijst onze stelling dat
lagere overheden zouden moeten toedoen met lagere reserves. Het dwingt zich te beperken tot de taken waarvoor wij zijn, maar dit college gaat zich met allerlei taken bemoeien waarvan wij geen verstand hebben. Dat betekent dat wij per definitie inefficiënt beleid gaan voeren. Wij krijgen landbouwcoaches, afvalcoaches, erfcoaches, culturele coaches en verduurzamingscoaches. De staat zal en moet
de burger opvoeden.
In de begroting staat zes keer "inclusiviteit", 44 keer "biodiversiteit" en 100 keer "duurzaamheid". De
belangrijkste oorzaak van veel provinciale problemen heb ik echter niet gehoord en niet in een interruptie naar voren gebracht. In de begroting wordt "immigratie" niet genoemd, laat staan "massaimmigratie". In de begroting staat dat er meer mensen naar de provincie Utrecht komen, maar niet wat
de oorzaak is. Dat is slechts immigratie. "Overbevolking" wordt tevens niet benoemd. Het wegkijken
van veel problemen in dit huis wordt geïnstitutionaliseerd. Een stad als Leiden met 120.000 inwoners
er bij in Nederland. Wat doet de overheid in dit land? Die zit boeren en automobilisten op de huid,
terwijl een immigrant simpelweg door vanuit Afrika naar Nederland te verhuizen zijn "carbon foot-
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print" vertwintigvoudigd. Waarom horen wij daar niks over? Elke immigrant geeft meer druk op de
woningmarkt, de mobiliteit, onze natuur, parken en recreatie. Veel van de immigranten leggen druk op
de westerse waarden, want zij nemen een westers vijandige cultuur met zich mee die de leefbaarheid
aantast. Alle onderzoeken bewijzen dat een land met een bepaalde cohesie het uiteindelijk economische slechter gaat doen.
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! De PVV houdt een bekend verhaal,
maar ik laat het niet passeren om daarover een opmerking te maken en een vraag te stellen. Uit veel
onderzoeken blijkt dat de Europese cultuur ontstaat door invloeden vanuit de hele wereld. Dat maakt
ons tot de mensen die wij zijn. Waar haalt u het vandaan dat onze cultuur verprutst wordt? Waarop baseert u dat?
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Komt u weleens buiten?
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! Ik kom vaak buiten en maak veel
gebruik van het openbaar vervoer. Ik zit elke dag in de bus en in de trein en ik loop veel. Ik kom heel
veel mensen tegen, maar ik zie geen dingen die door migranten of immigranten hier verpest worden,
zoals u suggereert. Onze cultuur ontstaat mede door deze mensen. Zij hebben invloed op ons dagelijks
leven en die cultuur maken wij samen. Als u ermee zou stoppen om mensen en groepen tegen elkaar
op te zetten, dan wordt het beter in dit land.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Er zijn veel immigranten die het prima doen in
Nederland. Hier staat er een, of in ieder geval uw voorouders. Ik weet niet waar u geboren bent.
De VOORZITTER: Mijnheer Dercksen, ik vraag u op uw woorden te letten.
Mevrouw BITTICH (DENK): Mijnheer de voorzitter! Ik ben in Utrecht immigrant, want ik kom uit
Kesteren.
De VOORZITTER: Mijnheer Dercksen, ik begrijp dat u uw opmerking terugneemt. Deze opmerking
lijkt mij niet gepast in deze zaal naar een collega.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Mevrouw Bittich is een buitengewoon goed geintegreerde dame. Ik ga zelf over wat ik terugneem of niet.
De VOORZITTER: Dat vraag ik u toch te doen.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! U kunt vragen wat u wil, maar ik zeg wat ik wil.
De VOORZITTER: Mijnheer Dercksen, ik heb u een vraag gesteld. Ik stel vast dat u uw opmerking
niet terugneemt.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Ik ga over mijn eigen tekst.
De VOORZITTER: Dan staat dat vast. Ik geef het woord aan mevrouw Bittich.
Mevrouw BITTICH (DENK): Mijnheer de voorzitter! Ik hoef mij niet te verantwoorden waar ik vandaan kom en hoe goed ik het wel of niet doe. Ik wil alleen een opmerking maken over het aantal mensen zo groot als de stad Leiden. Daarmee doelt u volgens mij op de vluchtelingen. Dat zijn vluchtelingen uit een land waar oorlog woedt. Ik weet niet of wij dat verhuizen kunnen noemen.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Ik heb het woord verhuizen niet genoemd. Een
belangrijk deel van de 120.000 migranten die wij dit jaar krijgen is westers en verhuist binnen de EU.
Daarnaast is er een flink deel van 40.000 mensen dat uit culturen komt die haaks staat op veel thema"s
uit de westerse cultuur. Dat geeft spanningen in de samenleving. U kunt boos worden op mij en doen
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alsof het niet zo is, maar de problemen zijn er. Die problemen overvallen ons bijna elke dag in het
nieuws. Dat moeten wij adresseren. Daarom zou het goed zijn dat wij ons realiseren dat alle problemen in dit provinciale land door druk van buiten komt, omdat er veel meer mensen naar de provincie
komen.
Mevrouw BITTICH (DENK): Mijnheer de voorzitter! Wij doen niet alsof het niet zo is. Wij zijn het
oneens met u. Dat mag in Nederland.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Natuurlijk mag u het met mij oneens zijn, maar
wij hebben een groot probleem. De meerderheid van de gevangenen is van allochtone afkomst en de
meerderheid van de mensen in de bijstand zijn allochtone Nederlanders. Doe niet alsof er geen probleem is.
De begroting staat vol met biotopen, aandachtsoorten, habitatten en biodiversiteit. Waar staat de westerse samenleving in deze begroting en waar gaan wij achter deze aandachtsoort staan? Aandachtsoorten en habitatten zijn heel belangrijk voor dit college, behalve als er een ander dogma om de hoek
komt zeilen, namelijk de groene religie. Dan doen aandachtsoorten en habitatten er niet meer toe. Verboden uit de wet natuurbescherming worden genegeerd als biotopen en habitatten moeten plaatsmaken
voor subsidiemolens en subsidiepanelen. Soorten van de rode lijst worden in de pan gehakt door de
wieken van windmolens en insectenpopulaties worden weggevaagd. Alles moet dan wijken: mens en
dier. Leefbaarheid, landschap en aandachtsoorten maken dan niet meer uit. Alles wordt vermalen in de
blinde ideologie van de klimaatdrammers die zich niets aan de feiten gelegen laten liggen. Kernenergie
is op dit moment de enige beschikbare vorm van energie zonder uitstoot. Echter, als je daarover begint, dan ontneem je de klimaatdrammers hun morele verhevenheid. Gaat het u wel om klimaat of over
het milieu of wilt u controle over het leven van gewone mensen? De luchtkwaliteit is wel belangrijk,
maar als er vanwege het klimaat een biomassacentrale midden in de stad geplaatst moet worden dan
wordt dat gedaan. Zelfs in China worden er geen kolencentrales meer in de stad gezet, maar hier gebeurt dat wel. Niet denken, maar doen.
Het jongste voorbeeld is E10-benzine, benzine met 10% bio-ethanol dat voor driekwart buiten Europa
geproduceerd wordt, waarvan een belangrijk deel in Brazilië. Als in het nieuws over het Amazonegebied gesproken wordt, wijs dan vooral naar Brussel. Het landschap in Brazilië wordt aangetast door de
productie van brandstof in plaats van voedsel. Vervolgens moet het verscheept worden naar Europa.
Kan het nog achterlijker? De uitstoot is dan 2% lager en een auto verbruikt 10% meer, zodat onder de
streep veel meer uitstoot staat. Zelfs zonder de uitstoot mee te rekenen van de productie en het vervoer
van de bio-ethanol.
In de provincie Utrecht gebeurt tevens het een en ander waarvan ik mij afvraag of daarover nagedacht
is. Wij gaan geluidsoverlast van verkeer bestrijden, maar wij zetten wel windmolens neer. Wij gaan
nieuwe kleine landschapselementen introduceren, maar deze staan in de schaduw van de windmolens.
Wij kappen 350 hectare bos, maar als het thema klimaat wordt besproken gaan wij bos aanplanten.
Wij onteigenen boeren en verzinnen natuurparken die weinig stikstof nodig hebben. Vervolgens geven
wij naastgelegen boeren of automobilisten de schuld dat het niet werkt, terwijl de stikstofemissies gehalveerd zijn. U ziet in dit schema dat de luchtkwaliteit in Nederland nog nooit zo schoon is geweest
als tegenwoordig. De Dikke Van Dale zegt over natuur: "Dat wat de mens om zich heen ziet als niet
door hen gewijzigd." In die zin hebben wij in Nederland geen natuur. Wellicht de Wadden, maar het
Nationaal Park De Hoge Veluwe heet niet voor niks een park. Dit is bedacht, aangelegd en wordt onderhouden. Alle bossen tussen Utrecht en Amersfoort zijn geplant door mensen. Dit is de piramide van
Austerlitz in 1807. Willen wij terug naar deze biodiversiteit of prikken wij een willekeurig ander moment dat wij idealiseren? Ik ga een motie indienen waarin verzoek staat om een park in te richten op
de manier waarop de natuur dat hier aankon: stikstofbestendig.
Motie M86 (PVV): stikstofbestendig groen
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019, ter bespreking van de begroting 2020"
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overwegende:
•
dat er veel te doen is over stikstofdrempels;
•
dat een deel van het tot op heden aangelegde groen een stikstofarme omgeving lijkt te vragen;
•
dat anderen dan de degenen die dit groen bedachten en aanlegden op stikstofemissies worden
aangekeken;
•
dat dit een onwenselijke situatie is;
dragen GS op om:
daar waar het zegt "natuur te gaan aanleggen" alleen te kiezen voor flora die past de binnen bestaande lucht- en bodemkwaliteit.
En gaan over tot de orde van de dag.
De VOORZITTER: De motie wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van de beraadslaging.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Dat gedoe over stikstof is het net zoals PFAS:
een fictief zelfbedacht en zelfgecreëerd probleem. Ik hoorde de heer Boswijk zeggen dat het vliegverkeer niet meetelt, maar ganzen tellen eveneens niet mee. Ik maak mij sterk dat wat zij deponeren er
zeker toe doet in een natuurgebied. 0,05 mol per hectare per jaar is 6 gram kunstmest per hectare natuur. Waar hebben wij het over? Deze zogenaamde crisis wordt veroorzaakt door ministeries en onderwijsinstellingen die bezet zijn door linkse activisten. Zij melden massaal Natura 2000-gebied aan,
vaak op oneigenlijke gronden. Daar waar andere landen binnen de Europese Unie dit soort dwingelandij negeren doen wij dat niet. Wij richten onze economie liever te gronde en laten duizenden mensen
ontslaan. Terwijl onze boeren duurzaam en circulair moeten werken en het vooral lokaal moeten afzetten, gaat dit college elders in de wereld acquireren. De "frequent flyers" van GS gaan naar NoordAmerika, Taiwan, India, China en Japan. Kortom: "doe wat ik zeg, doe niet wat ik doe".
Dan kom ik bij mobiliteit. Ik geloof dat ik reeds zes moties heb ingediend om het probleem op de
N201 op te lossen, maar deze werden allemaal weggestemd. Ik hoop dat er inmiddels vaart wordt gemaakt op dat knooppunt.
De fiets wordt aanbeden als Boeddha zelf. Laat ik beginnen met te zeggen dat er niks mis is met fietsen, want ik fiets zelf ook weleens. Laten wij echter niet doen alsof de fiets de heilige graal is van de
mobiliteitsproblematiek, want dat is onzin. Het aantal mensen dat met een snelfiets van Woerden naar
Veenendaal zal gaan lijkt mij niet erg groot. Ik ben nagegaan wanneer wij in de provincie zijn begonnen met het fietsbeleid en ik kwam tot 2003. Toen werd het project "Op de fiets" herstart. Het fietsbeleid is dus nog ouder. In de verkiezingscampagne zei ik een keer dat het fietsbeleid niet werkt en hoon
was mijn deel. Ik had het echter toen uitgezocht en ik heb het inmiddels opnieuw uitgezocht. Vandaar
dit plaatje. U ziet het aantal fietsverplaatsingen en het aantal gereden kilometers. Daarin zit helaas
geen trend. De kleine opleving van de afstand in 2012, 2013 en 2014 heeft te maken met de crisis. Intussen zitten wij weer op het oude niveau van het afgelegde aantal kilometers. Kortom: fietsbeleid
werkt niet. Ik kan geen andere conclusie trekken. Dat betekent niet dat de PVV tegen fietspaden of ondertunneling van fietspaden is, want daarbij hebben automobilisten tevens baat. Ik zie echter graag dat
het ideologische gedram minder wordt.
Over ideologisch gedram gesproken: er komt weer een proef met zonnepanelen op fietspaden die op
de weg waren mislukt. Ik heb "zonnepanelen fietspaden" gegoogeld en kreeg als resultaat tientallen
proeven in Nederland. Zou het niet handig zijn om deze mensen te bellen en te vragen hoe die proeven
zijn verlopen? Dan hoeven wij zelf geen proef uit te voeren.
Een automobilist betaalt € 128.000.000 aan de provincie, terwijl er slechts € 62.000.000 terugvloeit
naar de automobilist, inclusief al het fietsbeleid. De automobilist is en blijft de melkkoe van de overheid. Als je echter niet in automobiliteit investeert, hoe gaat dit college dan de doelstelling om het aantal voertuigverliesuren te reduceren realiseren?
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De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! Ik heb een vraag aan de heer Dercksen. Deelt u met
mij de mening dat het wellicht handig is om in de hele fietsdiscussie een onderscheid te maken tussen
zakelijk fietsverkeer en recreatief fietsverkeer? Dan is uw tabel in de periode van de crisis prima te
verklaren, want huizenprijzen werden hoger en men moest verder weg gaan wonen van het werk. Het
zakelijk fietsverkeer stagneert daardoor of neemt af. Als wij een onderscheid maken tussen zakelijk en
recreatief fietsverkeer, dan kunnen wij tot betere beslissingen komen.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Dat lijkt mij een prima idee.
In de begroting wordt wel uitgelegd hoe men het aantal voertuigverliesuren gaat meten, maar hoeveel
gaat men realiseren?
In het collegeakkoord wordt gesproken over het tegengaan van verdozing. Ik lees echter niks over de
verdozing van het landschap in de begroting. Is dat intussen een geschrapt ideaal of hoe moet ik deze
plannen zien? Daarop krijg ik graag een reactie van GS. Daarnaast lees ik dat er een proef komt met
gratis openbaar vervoer voor ouderen. Daar staat de PVV sympathiek tegenover, maar het vorige college heeft gezegd dat het € 15.000.000 kost als wij dat standaard invoeren in een concessie. Ik hoor
graag van de gedeputeerde hoe dat gefinancierd gaat worden?
Mevrouw d"HONDT (PvdA): Mijnheer de voorzitter! Ik kan de heer Dercksen geruststellen op dit
punt, want wij hebben een onderzoek laten uitvoeren. Daaruit is gebleken dat het € 1.000.000 per jaar
kost met onze voorwaarden. De vorige gedeputeerde heeft zich bang laten maken door zijn eigen angst
voor dit onderwerp. Daarom heeft hij destijds het astronomische bedrag van € 15.000.000 genoemd.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Dat is verbazingwekkend. Kan het college dit
bevestigen? De heer Straat heeft hier gestaan met de mededeling dat het onbetaalbaar is, toen ik enthousiast reageerde op dit soort voorstellen. Het schijnt echter een fractie van het bedrag te zijn. Mag
ik daarover uitleg?
Voor de woningbouwopgave zie ik geen urgentie in de begroting, behalve het binnenstedelijk bouwen.
Daaraan komt een keer een grens, zoals in De Bilt op een gegeven moment onder het VVD en GroenLinks-bestuur. De D66-wethouder ter plaatsen noemt dat overigens "goed voor het klimaat". De mensen daar stemden vooral op deze partijen en dachten wellicht dat zij de gevolgen van de massaimmigratie in de grote steden konden kwijtraken. Dat blijkt niet het geval.
Terug naar de woningbouwopgave. Ik krijg graag een toelichting van de gedeputeerde wanneer de
gemeenten de ruimte krijgen om buiten de rode contour te mogen bouwen.
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! De opmerking over massa-immigratie werp ik
ver van ons. Het is een enorm "frame" waarin wij meegesleurd worden. Ik deel het idee van de heer
Dercksen dat de groei van een bevolking problemen en vragen met zich meebrengt hoe wij daarmee
om moeten gaan. Die groei kent echter vele verschillende oorzaken en het is onverantwoord om daarvoor een specifieke groep aan te wijzen.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Dan bent u slecht geïnformeerd. De groei van de
bevolking is een op een het gevolg van immigratie. Ik heb een stuk bij mij over het Keerpunt "72 in
1972. Deze informatie heb ik van de website van Hans van Mierlo zijn gedachtenis. Daar staat dat D66
zich in 1972 al zorgen maakte over de overbevolking in Nederland en dat er qua immigratie bevolkingspolitiek gevoerd moet worden. Ik heb simpelweg de feiten weergegeven dat er 120.000 mensen
bijkomen en dat nagenoeg volledig afhankelijk is van immigratie. Dat zijn niet allemaal niet-westerse
immigranten, maar ook mensen binnen de EU, India en Polen. Dat geeft wel druk op het vraagstuk dat
in deze provincie ligt.
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! De heer Dercksen pakt een deel van de verzameling om zijn argumenten op te baseren. Per saldo worden er veel mensen geboren in dit land die er ook
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bijkomen. U kiest er echter voor om een specifiek deel van de bevolking als aanwas aan te wijzen en
daarover conclusies te trekken. Dat kan niet.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Dat is niet waar. Ik zeg dat er in Utrecht een
probleem is op het gebied van de woningmarkt, de mobiliteit enzovoorts. Het staat vast dat de autonome groei van de Nederlandse bevolking nul is. De groei van 120.000 mensen per jaar komt door
immigratie. De vorige jaren was dat aantal 80.000 en 70.000. U moet zich realiseren dat dit land uit
zijn voegen barst, ondanks dat u deze mensen welkom heet of niet.
De VOORZITTER: Ik stel vast dat dit punt voldoende bediscussieerd is.
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! Het geboortecijfer in heel Europa ligt op 2.0 en in
Nederland op 1.6. Als de Nederlandse bevolking groeit, kan dit nooit via autonome geboorte gebeuren.
Het is een andere discussie of dit een probleem is, maar het klopt wel.
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! Zonder geboorte geen groei.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Er overlijden ook mensen.
De VOORZITTER: De heer Dercksen is klaar met zijn betoog. Ik geef het woord aan de heer De
Droog.
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! Als kleine jongen was ik onder de indruk van de
grote demonstraties. Deze riepen mij op om samen betekenis te hebben voor de wereld: voor vrede,
tegen kernwapens, voor het milieu en tegen de honger. Tegelijk zakte de moed me in de schoenen,
want wat leverde al dat protest nou helemaal op? De tijden van demonstreren zijn terug. Toch is er
veel veranderd. D66 is ervan overtuigd dat wij over 10 jaar naar deze jaren kijken als de periode dat
het tij keerde. Niet persé omdat de politiek die grote stap maakte of omdat er vele demonstraties waren, maar omdat mensen zelf in beweging kwamen. Wij kunnen doemdenken en spreken over de laatste generatie die het beter had dan de generatie ervoor. Wij kunnen spreken over de laatste generatie
die nog iets kan doen aan de problemen. Wij zien dat echter anders. Die discussie die vorige eeuw begon heeft de basis gelegd voor de brede beweging die vandaag in actie is. D66 ziet de hoop en ambitie
bij veel inwoners en bedrijven. Wij zien de eerste generatie die alles in handen heeft om de problemen
aan te pakken.
Over tien jaar vragen mijn kinderen "Papa, wat deden jullie toen wij de omslag maakten?". Dan vertel
ik hen eerst over wat ons gezin bijdroeg, zoals zonnecellen op het dak, minder vlees eten, twee keer
nadenken voordat wij iets kopen, wij gaan liever met de trein of de fiets dan met de auto of het vliegtuig of simpelweg samen de rommel op straat opruimen. Maar ook het samen bedenken van nieuwe
verdienmodellen die de wereld een beetje mooier kunnen maken. Daarna vertel ik dat wij in Utrecht
besloten te investeren in de toekomst: in landbouwinnovatie in Food Valley, in een regionale ontwikkelingsmaatschappij die onze economie gaat versterken met groene, gezonde en slimme "scale ups", in
een groot aantal hectaren nieuw groen waarmee wij CO2 afvangen, de gezondheid versterken en de
provincie mooier en leefbaarder maken voor mens en dier, in ruimte voor nieuwe en duurzame woningen, in gezonde mobiliteit met hoogwaardig openbaar vervoer en snelfietspaden, in het versnellen van
de energietransitie en in het uitvoeren van het historische klimaatakkoord.
De echte helden voor D66 zijn al die mensen die zelf in beweging komen om onze wereld mooier te
maken. Mensen die willen, doen en hun huis verduurzamen. Mensen die samen de stenen uit de straten
trekken voor meer groen. Mensen die investeren in een elektrische auto en deze delen met de buren.
Mensen die samenwerken aan een goed plan voor woningbouw of samen nieuwe natuur willen maken.
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! Rekent de heer De Droog bij de mensen die zelf in
beweging komen voor goede en mooie dingen en in zijn ode aan de demonstranten ook de boeren op

80

de tractoren en de bouwers die op het Malieveld demonstreren? Ik geloof dat deze mensen in een andere richting in beweging komen dan de beweging waaraan de heer De Droog refereert.
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! Dat herken ik. Daarom breng ik een ode aan de
mensen die zelf in beweging komen. Ik herken tevens dat zij zich gefrustreerd voelen door dat wat er
gaande is en waarin wij hen proberen te ondersteunen. Mijn ode gaat uit naar de mensen die het zelf
aanpakken: de boer die zelf zegt dat hij het herkent en aan de slag gaat met kringlooplandbouw.
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! En de boer die het niet herkent?
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! De boer die het niet herkent zal ook moeten kijken hoe hij zich gaat aanpassen aan de toekomst. Dat is waar wij naartoe moeten met elkaar.
Ik ga verder. Mensen die ons cultureel erfgoed levend houden of onze bossen onderhouden en al die
ondernemende mensen die onze maatschappelijke opgaven om weten te zetten in banen; in economie.
Wat D66 betreft is met deze begroting de tijd van oppotten, afwachten, stilzitten en uitstellen voorbij.
Er is in de stukken nog wel een hoop aan scherpte te winnen. Het lukt natuurlijk nooit allemaal in een
keer. Wij kijken uit naar de invulling van de toezegging van GS in de commissie om samen te werken
aan doelstellingen, resultaten en indicatoren. Om de duidelijkheid en robuustheid van de begroting te
verbeteren zullen wij twee moties indienen. Een motie met het CDA en het FvD om onze activa beter
te waarderen en een motie met GroenLinks en de VVD om de begroting aan een stresstest te onderwerpen.
Motie M94 (D66, CDA, Fvd): actief is gezond
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019, voor de behandeling van de
begroting 2020;
constaterende dat:
•
in de begroting 2020 het meerjareninvesteringsplan (MIP) en meerjarenonderhoudsplan (MOP)
voor activa is opgenomen;
•
volledige toepassing van MIP/MOP met een waardering naar de waarde die investeringen nu
hebben een beter inzicht geeft in de activa en het vermogen van de provincie Utrecht (in het verleden zijn deze met een waarde nihil gewaardeerd in verband met het ineens ten laste van de begroting brengen van deze posten);
•
bij de introductie van asset management besloten is om investeringen in een bepaalde periode af
te schrijven, de kapitaallast te laten groeien naarmate de vervangingsinvesteringen zich voordoen en vrij te laten vallen naarmate van dergelijke investeringen geen sprake is;
•
dit betekent dat er twee verschillende waarderingsgrondslagen van activa gehanteerd worden;
•
dit gedurende een geruime tijd effect heeft op het niveau van de balans en de kapitaallasten in de
begroting;
•
een dergelijke handelwijze de transparantie en de begrijpelijkheid van de P&C stukken niet vergroot;
•
dit een negatief gevolg heeft voor de kwaliteit van het budgetrecht van de Staten;
overwegende dat:
integraal overgaan op kapitaallasten impliceert dat alle activa op een uniforme wijze gewaardeerd en verder afgeschreven moeten worden;
•
als gevolg hiervan een groot effect kan ontstaan met betrekking tot de posten in de balans en het
exploitatiebudget;

•

dragen Gedeputeerde Staten daarom op om:
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•
•

een doorrekening te (laten) maken, ervan uitgaande dat alle activa op een uniforme wijze als investering gewaardeerd worden en het gevolg daarvan op de balans en de kapitaallasten (exploitatiebudget) te verwerken;
en de implicaties van een volledige verwerking daarvan voor te leggen aan de Staten (in eerste
instantie in de FAC) en de accountant.

En gaan over tot de orde van de dag.
Motie M95 (D66, GroenLinks, VVD): stresstest begroting
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019, voor de behandeling van de
begroting 2020;
constaterende dat:
•
er met ingang van 2020 een meer realistische begrotingsmethodiek geldt;
•
de begroting opgesteld wordt onder bepaalde veronderstellingen en er daarna nog van alles kan
gebeuren;
•
we nu, los van de risico"s in het weerstandsvermogen, geen beeld hebben van de robuustheid van
de begroting in wisselende omstandigheden;
overwegende dat:
•
de begroting bij verschillende scenario"s robuust moet zijn (vb: plotselinge stijging rente, prijzen
op de inkoopmarkt, economische recessie etc);
•
de huidige prioriteit van de financiële organisatie ligt in het op het op orde brengen van de P&C
cyclus en een stresstest voor 2020 bij de besluitvorming geen toegevoegde waarde meer zal hebben;
dragen Gedeputeerde Staten daarom op om:
met ingang van de begroting 2021 een stresstest uit te voeren op de begroting en deze test bij de begroting aan te bieden aan PS;
En gaan weer verder met de vergadering.
De VOORZITTER: De moties worden toegevoegd aan het statensysteem en maken deel uit van de beraadslaging.
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! De komende tijd staan wij voor belangrijke keuzes; keuzes hoe wij om willen gaan met onze ruimte. Dit college is voelbaar begonnen aan grote veranderingen in dit provinciehuis vanuit nieuwe waarden. Op de begroting zien wij dat de provincie investeert in woningbouw, klimaatadaptatie, biodiversiteit, openbaar vervoer, meer fiets, een duurzame
economie, cultureel erfgoed en het tegengaan van de bodemdaling. Het vergt politieke moed om keuzes te maken. Het vergt voor PS tijd en de juiste informatie. U heeft dit zojuist van andere partijen gehoord dat het veel tijd kost om hieraan te werken. De Omgevingswet kan ons daarbij helpen. Mooie,
maar vage woorden, zoals "integraal" en "inclusief" moeten vanaf volgend jaar echt betekenis krijgen.
Wij moeten wel oppassen dat wij niet te lang aan de tekentafel blijven en er dan weer een rem van
maken. Wij moeten niet verwachten dat wij de oplossing op de ruimtevraag kunnen programmeren.
De Omgevingsvisie biedt ons een andere enorme kans, namelijk om het debat weer daar te laten
plaatsvinden waar het thuishoort. Niet aan de bestuurstafel of diep in het provinciehuis, maar hier in
PS, daar in de gemeenteraden en bij alle participerende Utrechters. De bouwstenen moeten ervoor zorgen dat alle dilemma"s scherp op tafel komen, zodat wij het debat kunnen voeren.
Ik ga daarom een punt van orde maken. Wij moeten met elkaar het debat aangaan over de toekomst,
maar in plaats daarvan voeren wij monologen. Vandaag ook weer. Dertien in totaal. Ik ben blij te zien
dat het vandaag wat geanimeerder is dan andere keren. Wij spelen een vraag en antwoord spel tussen
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GS en PS. Dat is ergens zinloze tijd. Dat terwijl ik de passie bij alle Statenleden voel en de wil om het
beste te doen voor onze provincie.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Wij hebben allemaal baat bij een goede blik op
de toekomst en een fijne leefomgeving, ook over twee generaties. Wij hebben een leuk debat gehad
met het CDA over de toekomst van de mobiliteit in onze provincie. Hoe wil D66 de groei van mobiliteit in alle modaliteiten realiseren als er geen middelen beschikbaar zijn om knelpunten voor de automobiliteit op te lossen?
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! Dat ziet u wellicht anders dan D66. Mobiliteit
krijgt zeker de aandacht die het verdient in de fiets en het openbaar vervoer. Daarnaast zetten wij de
mobiliteitsknelpunten door waar wij mee bezig waren. Wij zeggen alleen dat wij zien dat een enorme
pot gereserveerd is voor zaken waarvoor op dit moment geen plannen zijn en wij zien ruimte om aan
de slag te gaan met de knelpunten die er komen. Wij herkennen het vraagstuk dat er in de toekomst
aandacht moet zijn voor alle modaliteiten, maar wij leggen de focus primair op de andere twee modaliteiten dan de auto.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Ik snap goed dat de andere modaliteiten ruimte
krijgen en ik ben blij te horen dat D66 aan onze kant staat om de aandienende knelpunten ruimte te
geven in de mobiliteitsprogramma's die nog komen. Ik ben benieuwd naar het antwoord van de gedeputeerde hoe wij dat financieel gaan vertalen. Wij zijn blij te horen dat D66 en het CDA bereid zijn de
komende jaren te investeren in automobiliteit, waarover het coalitieakkoord anders denkt.
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! Ik maak me zorgen of die passie van de Statenleden er blijft als wij zo door blijven gaan. Zo zou het niet moeten zijn. Een gezonde provinciale democratie verdient een open en doorlopend debat waarbij wij inwoners, bedrijven en gemeenten betrekken.
Een volksvertegenwoordiging die met elkaar van gedachten wisselt, discussieert en zo tot de beste oplossingen voor de provincie komt, beschouwd vanuit het algemeen belang. Niet het partijbelang of
particulier belang. Dat is hoe het hoort te zijn. Daarom pleit D66 ervoor dat wij onze vergaderorde radicaal omgooien. Dat wij durven te experimenteren en inspireren met visie en actie. Wij willen meer
open creatieve sessies, benen op tafel sessies, experts erbij en samen creëren. Wij willen scherpte creeren op onze prioriteiten voor maximaal maatschappelijk rendement. Wij willen buiten meer naar binnen halen. Wij halen de energie en de toekomst naar binnen, bijvoorbeeld door jongeren te betrekken
bij ons beleid. Daarvoor zullen wij samen met GroenLinks een motie indienen.
Motie M96 (D66, GroenLinks): consequente jongeren participizza
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019, voor de behandeling van de
begroting 2020;
constaterende dat:
•
er momenteel grote besluiten worden genomen waarbij de huidige Staten ver over hun eigen graf
regeren, zoals de omgevingsvisie en de energietransitie;
•
het van belang is dat de mensen die in de toekomst aan zet zijn, de jongeren van nu, gehoord
worden;
overwegen dat:
uit initiatieven als Coalitie Y blijkt dat er een groeiende behoefte onder jongeren is om mee te
praten;
•
wij nu kaders in de provincie vastleggen in bijvoorbeeld de omgevingsvisie, waarmee wij het leven in de provincie Utrecht voor een langere periode vastleggen;
•
op 19 september een zeer succesvolle jongerenavond in het kader van de omgevingsvisie in onze
provincie is gehouden, waar veel interessante input uit is opgehaald;
•
jongeren een stem verdienen als het gaat over zaken waar zij het meeste de effecten van ervaren;

•
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verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:
•
een proces in te richten om Utrechtse jongeren consequent te betrekken bij de totstandkoming
van langdurig beleid;
•
daarbij te streven naar een afspiegeling van de provincie Utrecht in leeftijd (tot 25 jaar oud), regio en opleidingsniveau.
En gaan over tot de orde van de dag.
De VOORZITTER: De motie wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van de beraadslaging.
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! Laten wij vooral het debat met elkaar voeren.
Laat ik daar zelf mee beginnen. Ik zou hier urenlang kunnen praten over al het moois en goede dat wij
doen en alle fantastische plannen waarmee wij komen. Zo veel zeggen dat het debat doodslaat of niet
gevoerd wordt. Ik doe dat daarom niet. Ik wil kort inzoomen op drie belangrijke punten voor D66 en
onze provincie: ruimte om te bouwen, de natuur beschermen en het versnellen van de energietransitie.
Ik ben ervan overtuigd dat de rest van onze belangrijke inbreng zijn weg zal vinden in het debat door
interrupties op mijn bijdrage of door mijn interrupties op de bijdragen van mijn collega"s.
Ten eerste de woningbouw. Veel gemeenten in onze provincie worstelen met een enorme opgave. Wij
hoeven maar naar De Bilt te kijken hoezeer het water aan de lippen staat en hoe pijnlijk de dilemma's
kunnen zijn. Het getuigt daar van moed om met voorstellen te komen en het debat aan te gaan.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! De reden waarom De Bilt binnenstedelijk moet
bouwen is dat zij van de provincie niet de ruimte heeft gekregen om buiten de rode contour te bouwen,
bijvoorbeeld bij Maartensdijk. Er zijn veel plekken binnen de gemeente die geschikt zijn, maar die
aanlopen tegen provinciale regels. Als u toezegt dat wij veel ruimte gaan geven buiten de rode contour, dan hoeft de maatschappelijke onrust zich daar niet voor te zetten. Daarvoor is geen moed nodig,
maar ruimte van de provincie.
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! Luistert u naar mijn betoog. Daarna ga ik daarover graag met u in gesprek.
Teveel mensen moeten wachten op een woning en voor teveel mensen zijn betaalbare woningen een
probleem. Wij zien de urgentie die GS op dit thema heeft. Wij willen snel een duidelijk afwegingskader voor de rode contouren en een besluit op duidelijke woningbouwlocaties rondom, eventueel nieuwe, mobiliteitsknooppunten. D66 verwacht daarin creativiteit en praktische wenken. Als het betekent
dat wij soms aan koehandel moeten doen – denk aan meer groen voor meer gebouwen, woningen als
wisselgeld voor windmolens of belonen van binnenstedelijk bouwen – staat D66 daarvoor open. Als
het per saldo maar bijdraagt aan een mooiere, groenere en bedrijvige provincie.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Dat is geen antwoord op mijn vraag hoe wij de
ruimte bij De Bilt concreet kunnen realiseren zodat zij de natuur binnenstedelijk kan behouden en kan
bouwen voor de betaalbare woningen waarvan D66 en de VVD een groot fan zijn. Ik ben blij dat D66
aan onze kant staat. Wij verwachten steun voor de voorstellen die wij gedaan hebben en de urgentie bij
het college om het op te lossen, tevens bij de gemeente De Bilt.
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! Het spanningsveld hierbij komt te zitten in de
vraag hoe wij dit in de hele provincie gaan toepassen. Als wij op een locatie iets gaan doen, dan heeft
dat doorwerking op allerlei andere locaties. Wij begrijpen de zorgvuldige afweging die GS hierin wil
maken. Dat neemt niet weg dat de urgentie enorm hoog is en dat wij de druk er graag op houden om
zo snel mogelijk met antwoorden te komen, zodat wij aan de slag kunnen. Dit kan niet lang meer
wachten. Wij moeten duidelijkheid krijgen.
Daarnaast vragen wij aandacht voor de kwaliteit van de natuur en het milieu in de provincie Utrecht.
Onze inwoners willen meer natuur en een mooi landschap. Een landschap om te recreëren, voor kin84

deren om te spelen of om van te genieten op je oude dag. Dit college wil de groene contour afmaken
en het Ringpark-concept verder uitwerken. Wij lezen echter dat er onvoldoende middelen zijn om de
400 hectare rond te krijgen. Daarom dienen we een motie in om onze natuurambitie mede te financieren door groencertificaten te verkopen aan iedereen die zijn CO2 opgeslagen wil zien worden. Daarnaast gaan wij samen met het CDA en GroenLinks een motie indienen om het planten van bomen en
struiken kracht bij te zetten.
Motie M97 (D66): financieren met CO2
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019, voor de behandeling van de
begroting 2020;
constateren de dat:
•
de provincie de ambitie heeft om de Groene Contour af te maken;
•
de provincie volgens de toelichting in de begroting EUR 32 mio financiering tekortkomt om de
ambitie van 400 ha Groene Contour te realiseren;
•
er in totaal nog een opgave ligt van 2580 ha Groene Contour;
•
de natuuropgave van de provincie niet alleen een investering in ons landschap, de biodiversiteit
en gezondheid is, maar ook een vorm is van CO2-opslag;
overwegende dat:
•
in de provincie Utrecht veel bedrijven en inwoners bezig zijn hun CO2-uitstoot te verlagen;
•
de handel in CO2-emissierechten (ETS) alleen is voorbehouden aan multinationals en MKB en
particulieren hier geen gebruik van kunnen maken;
•
bedrijven en inwoners hun CO2 kunnen compenseren door middel van de aanleg van natuur;
dragen Gedeputeerde Staten daarom op om:
•
te onderzoeken in hoeverre de aanleg van nieuwe natuur gefinancierd kan worden door de verkoop van groencertificaten aan bedrijven en inwoners die hun CO2-voetafdruk willen verlagen;
•
Provinciale Staten over de resultaten hiervan te informeren.
En gaan over tot de orde van de dag.
De VOORZITTER: De motie wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van de beraadslaging.
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! De natuur wordt al jaren hard geraakt. Ik volgde
een paar weken terug de groene masterclass van onze groene partners. Het zien hoe de stikstofdepositie doorwerkt op de biodiversiteit sloeg bij mij in als een bom. Hoe hebben wij zo"n sluipmoordenaar
zo lang door laten gaan? Ik ben verbaasd dat de betekenis van dit vraagstuk zich aan het grotere debat
heeft onttrokken en dat wij ons met kunstmatige oplossingen in slaap susten.
Wij moeten keuzen maken. De provincie Utrecht is een welvarende en heel slimme regio. Laten wij al
die slimheid benutten en innovatiekracht inzetten. Als dat betekent dat wij sneller naar kringlooplandbouw over moeten of in moeten zetten op minder uitstoot van auto's, dan is dat zo. Dan hebben wij het
nog niet over de vragen rondom PFAS, geluid en fijnstof.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Ik heb u een plaatje laten zien over de stikstofen ammoniakdeposities. Hoe heeft de biodiversiteit dat overleeft sinds 1980?
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! Ik dacht ook dat ik mij in slaap had laten sussen
door mooie plaatjes, maar het werd mij duidelijk dat de stikstofdepositie cumulatief is. Uiteindelijk zal
de emmer een keer overlopen. Je ziet dat het onze natuur raakt.
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De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! U zegt dat alles wat op het land komt daarop
blijft liggen.
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! Dat klopt.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Gaat die ammoniak niet weg?
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! Nee.
D66 wil geen smoesjes meer. Het is tijd om de lelijke werkelijkheid die wij hebben veroorzaakt en nog
veroorzaken recht in de ogen te kijken en de bezem te pakken. Het is tijd om op te ruimen. Het is tijd
voor een schoon huis, zodat wij weer met frisse creativiteit aan de slag kunnen, of het nu gaat om stikstof, geluid, fijnstof, lood, CO2, bodem, water en lucht. D66 wil graag komend jaar samenwerken aan
een totaaloverzicht met bijbehorend prijskaartje van alles wat nog opgeruimd moet worden. Wij begrijpen dat het een enorme klus is, maar met een totaalplaatje in handen kunnen wij prioriteiten stellen,
partners zoeken, innovatie aanjagen en de samenleving uitdagen creatieve oplossingen te verzinnen
voor dat wat hier niet meteen prioriteit krijgt. D66 wil eerlijkheid over onze keuzes voorop en niet
langer de beweging uitstellen met vage beloften of mooie woorden. De tijd is nu.
Naast opruimen moeten wij bouwen. Wij moeten bouwen aan duurzame woningen en aan een provincie die haar eigen energie opwekt voor de vele woningen en bedrijven die onze provincie rijk is. Wij
moeten bouwen aan de circulaire economie. D66 kijkt uit naar de invulling van dat programma in
2020. Daar liggen volop kansen vanuit onze sterke regionale positie in het onderwijs die leidt tot 'start
ups'. Wij hebben een regionale ontwikkelingsmaatschappij die straks ondersteunt bij het opschalen van
die bedrijven die passen bij onze ambities. De energietransitie krijgt een serieus budget in deze periode, maar wij gaan dat natuurlijk nooit alleen realiseren. Wij zien graag dat GS de middelen inzet als
hefboom om de beweging in de samenleving te ondersteunen. Hoe halen wij zoveel mogelijk rendement uit deze middelen?
Dit college wil doen. Doen betekent bewegen. Er zijn ook partijen die liever niet bewegen. Tegen hen
zeggen wij: bij stilstand valt er niet bij te sturen. D66 wil wendbaarheid, beweging. Daarbij mogen
foutjes gemaakt worden, zolang dat open, transparant en adaptief gebeurt. Laten wij met deze provincie vooroplopen met ons resultaat op de grote maatschappelijke vraagstukken. D66 wil aan de slag.
Mensen willen wonen en natuur en willen echt iets doen voor het klimaat. Daarom moeten er geen
smoesjes gemaakt worden over later. Wij moeten niet vooruitschuiven, maar vooruitstuiven: groen,
gezond en slim. D66 kijkt uit naar de toekomst.
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! Op de bladzijde 'begrotingsoverzicht in kort' staat
onder het kopje energietransitie iets van € 6.500.000. Vindt de heer De Droog dat € 6.500.000 een relatie heeft met het grote beeld dat hij daarvoor schetst? Is dit een serieus budget in relatie tot de grote
verandering?
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! In relatie tot de grote verandering is € 6.500.000
een druppel op de gloeiende plaat.
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! Waar komen dan de andere druppels vandaan?
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! De andere druppels komen van ons, van de samenleving en de dingen die wij in werking zetten. Ik zie in Nederland een beweging die geholpen
moet worden. Om een voorbeeld te geven: ik heb mijn eigen zonnepanelen vorig jaar pas gelegd. Zeven jaar geleden was er een buurtproject, maar daarvoor was ik te laat. Ik ben zonnepanelen pas een
jaar later gaan verkennen. Op internet heb ik gekeken wat voor mij het goede moment was om te investeren. Ik werd gek van de hoeveelheid informatie. Daarom vind ik het fijn om te zien dat wij deze
informatie samen willen brengen en mensen willen helpen om hen de goede kant uit te wijzen. De
mensen die willen kunnen daardoor makkelijker de stap maken.
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De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! Onderschrijft de heer De Droog het IPO-principe
van woonlastenneutraliteit?
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! Dat moet u mij meer uitleggen.
De VOORZITTER: Wij gaan daarover spreken tijdens de bespreking van het klimaatakkoord. Bent u
klaar met uw betoog?
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! Als de anderen geen interrupties meer willen plegen, dan ben ik klaar.
De VOORZITTER: Ik stel voor om de vergadering tot 16.20 uur te schorsen om even de benen te
strekken. Ik schors de vergadering.
Schorsing van 16.09 uur tot 16.21 uur.
De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Wij zijn halverwege de eerste termijn in de beraadslaging over de begroting 2020. Ik stel voor om te kijken of het lukt om de inbreng in de eerste termijn
van de Staten voor de dinerpauze af te maken. Vlak voordat ik de dinerpauze aankondig vraag ik de
fractievoorzitters bij mij om te kijken hoe wij de vergadering voortzetten: al dan niet na het diner en
op welke wijze, inclusief het verzoek van de VVD voor een tussentijdse stemming. Dat biedt de ideale
gelegenheid voor het college om zich tijdens de dinerpauze voor te bereiden op de beantwoording op
uw eerste termijn. Ik geef het woord aan mevrouw Keller.
Mevrouw KELLER (PvdD): Mijnheer de voorzitter! "In een eindige wereld is het niet mogelijk om
eindeloos te groeien." Met deze tekst sloeg de Utrechtse hoogleraar milieukunde Klaas van Egmond
afgelopen maandag in de Volkskrant de spijker op de kop. Dat economische groei niet oneindig mogelijk is op een eindige planeet is al langer bekend. Zo kwam de Club van Rome in de jaren '70 met
grenzen aan de groei. Onlangs werden wij eraan herinnerd uit onverwachte hoek: het rapport van oud
VVD-minister Remkes "Niet alles kan".
De PvdD ziet in deze begroting mooie ambities opgenomen: een gezonde leefomgeving, mooie natuur,
duurzame landbouw en energie en schoon water. Het is een eerste uitwerking van het coalitieakkoord
en wij herkennen hierin een groene lijn. Dat is een goed begin. Echter zoals wij aangaven bij de bespreking van het coalitieakkoord: het kan en het moet groener. Aan de hand van een donut zal ik uitleggen waarom. Econome Kate Raworth gebruikt namelijk een donut om ons economisch systeem te
duiden. Zij gaat uit van een economie gericht op bestaanszekerheid binnen de ecologische grenzen. De
binnenste ring van de donut staat voor die bestaanszekerheid en geeft een sociale ondergrens aan: wat
minimaal nodig is voor ons welzijn. Dan gaat het niet alleen om het inkomen of het BNP, maar om
een breed welvaartsbegrip, zoals voldoende voedsel, gezondheid, democratie en onderwijs. Uit de brede welvaartsmonitor van de Universiteit Utrecht en de Rabobank blijkt dat de provincie Utrecht relatief goed scoort op onderwijs, inkomen en sociale contacten, maar minder goed op bijvoorbeeld milieu.
Het streven naar een brede welvaart komt terug in deze begroting. Daar is mijn partij blij mee, want
het geeft uitvoering aan onze motie brede welvaart die in november 2017 verworpen is. Dat vinden wij
positief, maar tegelijkertijd zien wij dat er door het college geen ambitie aan de brede welvaart gekoppeld wordt. Het is wellicht lastig om een eenduidige ambitie te formuleren voor een breed welvaartsbegrip in de provincie, maar wij horen graag van het college of en hoe dit wordt gemonitord en of
hiervoor indicatoren zijn opgenomen of worden ontwikkeld. Anders lijkt het benoemen van een brede
welvaart voor iedereen onder het mom van gezonde economie toch een beetje een wassen neus.
De buitenste ring van de donut geeft ons ecologisch plafond aan, ofwel de grenzen van de draagkracht
van onze aarde. Voor de PvdD is een gezonde economie een economie die binnen de grenzen van de
planeet blijft. De constatering dat dit op dit moment niet het geval is, is een understatement. Niet voor
niets vroegen we vorig jaar daarom om de Utrechtse 'overshoot day' inzichtelijk te maken voor de be87

wustwording dat er drie aardes per jaar verbruikt worden. Deze motie is vorig jaar door de gedeputeerde overgenomen. Klopt het dat deze motie niet wordt uitgevoerd vanwege de kosten die er aan
verbonden zijn? De noodzaak van het inzichtelijk maken lijkt echter alleen nog maar urgenter te worden. Kan de gedeputeerde aangeven of er een alternatief kan worden ingezet voor het zichtbaar maken
van de Utrechtse 'overshoot day', bijvoorbeeld als item op het televisiescherm bij de ingang van het
provinciehuis? Het gaat daarbij vooral om bewustwording.
De klimaatverandering die wij met z'n allen veroorzaken is een voorbeeld waarmee wij door het ecologisch plafond schieten. Natuurlijk staat dit benoemd in de begroting als een van de grote opgaven
waarvoor wij staan, maar met de maatregelen die wij nemen mogen wij al in onze handjes knijpen als
wij de opwarming kunnen beperken tot 2 graden. De gevolgen daarvan zijn al desastreus. Bij de bespreking van het klimaatakkoord zullen wij daar verder op ingaan. Op dit moment stevenen wij rustig
af op een opwarming van 3 graden. Duidelijk is dat wij in Utrecht keihard aan de slag moeten. Wordt
hiervoor wel voldoende budget vrijgemaakt? Voor de energietransitie is € 1.500.000 begroot. Dit is de
kleinste post op het begrotingsoverzicht 2019 in het kort. Om het in perspectief te plaatsen:
€ 1.500.000 euro is goed voor 23 meter Uithoflijn.
Om aandacht te vragen voor luchtvervuiling en de gevolgen van klimaatverandering is in september in
onder andere Parijs, Brussel en Londen een autoloze zondag gehouden. In de commissievergadering
begrepen wij dat het college positief staat tegenover een Utrechtse autoloze dag, maar dat het lastig is
gezien de aansluiting van provinciale wegen op rijks- en gemeentewegen. Wij verzoeken het college te
inventariseren welke Utrechtse gemeenten open staan voor een jaarlijkse of eenmalige autoloze dag en
te faciliteren bij de uitvoering hiervan. Daarom dienen wij een motie in, mede ondertekend door
GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, CDA, DENK, SGP en SP.
Motie M87 (PvdD, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, CDA, DENK, SGP en SP): autoloze dag
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019, ter behandeling van Statenvoorstel Programmabegroting 2020 (PS2019PS23);
overwegende dat:
•
een autoloze dag kan bijdragen aan de bewustwording van luchtvervuiling en de gevolgen van
klimaatverandering;
•
een autoloze dag ervoor kan zorgen dat meer mensen kiezen voor alternatieve middelen van vervoer in plaats van de auto;
verzoeken het college van GS:
om de autoloze dag actief onder de aandacht van de Utrechtse gemeenten te brengen;
te inventariseren welke Utrechtse gemeenten open staan voor een jaarlijkse of eenmalige autoloze dag;
•
waar hiervoor behoefte is deelnemende gemeenten te faciliteren bij de uitvoering hiervan.

•
•

En gaan over tot de orde van de dag.
De VOORZITTER: De motie wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van de beraadslaging.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Ons was een debatje over de autoloze zondag
beloofd. Dat hebben wij nog tegoed. Ik begrijp het betoog vanuit het perspectief van mevrouw Keller
en dat zij graag mensen dwingt in haar eigen perspectief. De VVD staat keuzevrijheid hoger in het
vaandel. Ik vraag mij af hoe dat zit bij de PvdD en alle andere fracties die deze moties mede ondertekend hebben. Het lijkt erop dat u de bal bij de gemeenten legt, alsof gemeenten een autoloze zondag
willen. Zij kunnen dat goed zelf beslissen. De gemeenteraden kunnen die verantwoordelijkheid het
beste bij hun inwoners laten. Ik heb vandaag een autoloze woensdag. Iedereen staat het vrij om op elk
moment dat hij of zij daarvoor kiest een autoloze dag te kiezen. Veel mensen hebben niet de vrijheid
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om hier een dag met elkaar te debatteren en moeten met de auto naar hun werk. Mijn vraag aan mevrouw Keller en alle andere ondertekenaars van deze motie is: waarom laat u het initiatief om iets
goeds te doen voor de planeet niet bij de mensen zelf?
Mevrouw KELLER (PvdD): Mijnheer de voorzitter! Het gaat vooral om het creëren van bewustwording bij mensen. De provincie kan daaraan weinig doen. Het is besproken in de commissie en daarbij
is gezegd dat er problemen ontstaan bij de aansluiting op de rijkswegen en provinciale wegen. Ik zal
ons verzoek aan GS voorlezen, zodat u weet waarover het gaat. Wij verzoeken het college van GS:
•
om de autoloze dag actief onder de aandacht van de Utrechtse gemeenten te brengen;
•
te inventariseren welke Utrechtse gemeenten open staan voor een jaarlijkse of eenmalige autoloze
dag;
•
waar hiervoor behoefte is deelnemende gemeenten te faciliteren bij de uitvoering hiervan.
Het gaat over bewustwording en de autoloze zondag is een mooi middel om dit onder de aandacht te
brengen bij autogebruikers.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Wat wilt u precies onder de aandacht brengen?
De meeste automobilisten zijn zich ervan bewust dat zij minder geld uitgeven aan benzine of diesel als
zij de auto laten staan en daarmee minder uitstoot veroorzaken. Die bewustwording is er wel, maar
mensen kiezen ervoor om gebruik te maken van het vervoermiddel van hun keus. Waarom beperkt u
zich tot de auto en niet tot de bromfiets en mogen elektrische auto's dan wel rijden? Er zit een moraliteit achter alsof de automobilist slecht is en wij hem dat willen laten weten. Dit is wat de VVD niet
voorstaat. De meeste mensen in onze samenleving zijn zich bewust van hun invloed op de omgeving.
Daarvoor hebben zij geen autoloze dag nodig.
Mevrouw KELLER (PvdD): Mijnheer de voorzitter! Daarover zijn de meningen verdeeld. De VVD en
de PvdD liggen vrij ver uit elkaar qua inzichten.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Wij horen graag van het CDA hoe zij daarover
denkt.
De VOORZITTER: De voorzitter bepaalt de orde en de heer Weijers is eerst aan het woord.
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! Mevrouw Keller zegt dat het over bewustwording
gaat. Ik heb ongeveer acht jaar gewerkt voor het Nederlands bureau voor toerisme. Daardoor weten
wij dat veel Duitsers zich verplaatsen als het mooi weer is. Van Noordrijn-Westfalen rijden zij naar het
Noordzeestrand toe, graven een kuil en gaan vaak op zondag weer terug. Als je van Düsseldorf naar
Zandvoort aan Zee of een andere plek aan de Noordzee gaat rij je al snel door Utrecht. Wordt de bewustwordingscampagne dan ook uitgestrekt naar de Duitsers die hier naartoe komen? Heeft u daarmee
rekening gehouden? Anders gaan wij veel buitenlandse kentekenplaten zien op de Utrechtse wegen.
Dat wordt een rare vertoning.
Mevrouw KELLER (PvdD): Mijnheer de voorzitter! Ik neem aan dat de Duitse buren niet door alle 26
Utrechtse gemeenten gaan rijden, maar via de rijkswegen naar het strand trekken.
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! Zij zullen waarschijnlijk wel door een aantal gemeenten rijden.
De VOORZITTER: Ik stel vast dat wij op dit punt niet verder komen. Ik geef het woord aan de heer
Boswijk om te reageren op de vraag van de heer Van Schie.
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! In reactie op de heer Weijers: misschien dat wij
jullie een keer tegemoet kunnen komen door de grenzen van de provincie dicht te doen. Het stukje
bewustwording is heel belangrijk. Een autoloze zondag kan daaraan zeker bijdragen. Tegelijkertijd
moet het nog blijken hoe de uiteindelijke uitvoering gaat plaatsvinden. Er zijn eerder autoloze zonda-
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gen geweest en deze hebben toen aan de bewustwording bijgedragen. Waarom zou dat niet nog een
keer kunnen werken als het toen functioneerde?
Ik ben een verstokte automobilist. Ik heb een hekel aan het openbaar vervoer, maar soms is het goed
om een pas op de plaats te maken.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Ik begrijp dat mensen soms bewust hun auto laten staan. Dat heb ik vandaag ook gedaan. Waarom zou je dat institutionaliseren in een dag die al dan
niet in sommige gemeenten of meer gemeenten tegelijktijdig wordt gehouden als je daarmee veel
mensen beperkt in hun keuzevrijheid om die dag wel bewust voor de auto te kiezen. Wellicht zijn er
mensen die 300 dagen per jaar met het openbaar vervoer en de fiets gaan, maar toevallig die ene autoloze zondag de auto nodig hebben. Er zijn allerlei omstandigheden in de persoonlijke leefomgeving
van mensen waarmee u zich wilt bemoeien en waarvan de VVD zegt dat wij daarvan af moeten blijven. Het is de keuzevrijheid van mensen zelf om te bepalen hoe zij zich in ons land verplaatsen. Ik
verbaas mij erover dat het CDA die moraliteit omarmt door iedereen te laten zien hoe slecht hij is als
hij met de auto gaat. Mensen maken die keuze zelfstandig.
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! Is het echt vrijwillig of is het verplicht?
De VOORZITTER: Die vraag mag mevrouw Keller beantwoorden, maar ik kijk eerst of de heer Boswijk nog wil reageren op de heer Van Schie.
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Wat het CDA betreft gebeurt dit in overleg met
gemeenten en gaat de provincie dit niet verplichten. Als blijkt dat 25 gemeenten dit niet wensen, dan
gebeurt het niet. Wij vinden het wel een heel sympathiek initiatief en wij staan open voor nieuwe initiatieven die kunnen bijdragen aan de bewustwording. Het klopt dat wij daarmee invloed hebben op
het leven van mensen, maar wij hebben een andere politieke filosofie dan de VVD.
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! Het gaat over een dag per jaar, terwijl mensen 364 dagen per jaar kunnen kiezen. Neemt de provincie beslissingen die invloed hebben op
het leven van mensen? Ja, heel veel. Dit is er daar een van. Ik snap niet dat het zo'n ophef bij u heeft.
Alle andere vervoermiddelen kunt u gebruiken op een autoloze zondag. Dit gezegd hebbende lijkt het
mij verstandig om het met gemeenten samen te doen en de uitvoering verder te bekijken. GroenLinks
ondersteunt dit initiatief van harte.
De VOORZITTER: U mag alleen nog nieuwe gezichtspunten aan dit debat toevoegen, want bij de
stemverklaring kan uw standpunt definitief worden.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Laten wij ervan uitgaan dat de mobiliteitbehoefte op deze zondag niet anders is dan op andere zondagen. Als de auto dan geen optie is in een of meer
gemeenten en de provincie faciliteert dat, dan neem ik aan dat er enorm ingezet moet worden op openbaar vervoer. Wij weten precies hoeveel verplaatsingen er zijn op een normale dag op de provinciale
wegen. Mijn vraag aan het college is: hoeveel bussen hebben wij ervoor nodig om de complete autobehoefte van onze provincie te faciliteren met openbaar vervoer en waar gaan wij deze vandaan trekken om de behoefte van de gemeenten die ingaan op ons verzoek te faciliteren?
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! Ik heb een gezichtspunt en een aanvulling. Ik
herken mij zeer in de keuzevrijheid die mijn collega van de VVD heeft verwoord. Het zal u niet verbazen dat ik niet voor deze motie ben. Ik zou graag wel de andere partijen uitdagen. D66 gelooft in de
eigen kracht van mensen. Wij zien dat er af en toe problemen zijn. Oktober is bijvoorbeeld de drukste
maand qua automobiliteit en dan staan er veel files. Kunnen wij met de gedeputeerde een dag kiezen
waarop wij een 'filechallenge' aangaan? Een dag waarop wij alle automobilisten uitdagen om de fiets
of het openbaar vervoer te pakken om te kijken of de automobilisten het fileprobleem voor een dag
kunnen oplossen. Dat is een positief 'frame' en ben je samen bezig om te laten zien dat je dingen kunt
aanpakken. Daarmee geef je mensen de keuze om de auto te laten staan.
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De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! De heer Van Schie vroeg om een
reactie van de mede-indieners. De SGP ondersteunt deze motie van harte, omdat wij voor een 24/6economie zijn. Wat ons betreft is een dag rust voor iedereen goed. Je kunt wandelend of fietsend naar
de kerk. Dit is een mooie dagbesteding in plaats van een rondje rijden. Dat is de legitimatie waarom
wij mede-indiener zijn van deze motie.
De VOORZITTER: Ik geef het woord aan de heer Boswijk en daarna aan mevrouw Keller, want het
meeste is hierover gewisseld.
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Het is meer een gezichtspunt. De heer Van Schie
vindt dit negatief en ik zie het heel positief, want het kan een kans zijn voor de heer Van Schie om op
een ligfiets over de N201 te scheuren.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Ik kan anekdotisch uitgebreid verhalen over de
aanleg van de A27, maar dat zal ik bewaren voor na de vergadering.
De VOORZITTER: De heer Eggermont en de heer Dercksen mogen nog reageren.
De heer EGGERMONT (SP): Mijnheer de voorzitter! De heer Van Schie spreekt over keuzevrijheid.
Volgend jaar hebben wij een autoloze vrijdag op 14 augustus als wij een evenement in de stad organiseren waarbij in een groot gedeelte van de stad niet met de auto gereden kan worden. Volgens mij
heeft de VVD niet veel problemen bij het organiseren van het beperken van die keuzevrijheid. Dat onderdeel valt nog best mee.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Ik heb mij verdiept in het verkeersplan rond de
Vuelta en op sommige plekken is de weg maar 20 minuten dicht. Dat is wat anders dan een hele zondag.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Wij kunnen hier heel luchtig over doen, maar
het is een hele serieuze zaak. Dit is een stapje in wat wij moeten eten, doen en laten. Nou mogen wij
ook al geen auto meer rijden op een dag. Er is geen reden om daarover luchtig te doen. U grijpt diep in
het functioneren van mensen. Mevrouw Hoek gaf daarvan een aantal prima voorbeelden. Zou het voor
de bewustwording niet veel beter zijn als mevrouw Thieme afziet van vliegreizen?
De VOORZITTER: Ik stel voor dat mevrouw Keller haar betoog vervolgt.
Mevrouw KELLER (PvdD): Mijnheer de voorzitter! De aanjaagfunctie is het mooie van de PvdD. Ik
hoef niks te zeggen en iedereen is erover aan het woord. Ik dank u hartelijk.
Een ander voorbeeld waaruit de overstijging van ons ecologisch plafond blijkt, is onze almaar dalende
biodiversiteit, waarvan het stikstofoverschot slechts een van de belangrijke oorzaken is. De aanpak
daarvan is exemplarisch voor ons natuur- en milieubeleid: wij komen niet verder dan pappen en nathouden. Zelfs als de Raad van State eraan te pas moet komen om de overheid erop te wijzen dat zij
zich niet aan de eigen afspraken houdt, gaat men niet op zoek naar een oplossing voor het verlagen van
de stikstofdepositie en herstellen van de natuur. In plaats daarvan wordt er gezocht naar manieren om
de vergunningverlening weer zo snel mogelijk op gang te brengen. Oneindige groei blijft het credo. U
begrijpt dat de PvdD groei niet als de oplossing ziet, maar als het probleem.
Echter, de groei van het aantal bomen in de provincie ziet de PvdD wel als onderdeel van de oplossing. Het planten van bomen kan namelijk een bijdrage leveren aan het herstel van biodiversiteit en
bomen leggen CO2 vast. We zijn daarom aangenaam verrast door het voorstel voor het planten van
meer bomen en struiken. Daarbij willen wij wel het belang van het behoud van bestaande bomen meegeven. Het kan niet de bedoeling zijn dat de provincie aan de ene kant vrolijk bomen plant, terwijl aan
de andere kant duizenden bomen sneuvelen voor onzinnig asfalt, zoals bij de westelijke ontsluiting in
Amersfoort of niet-duurzame biomassa. Helaas is dit nog steeds het geval. Met kappen gaan wij inzet91

ten op een Carbon Capture and Storage (CCS), die vooral door ExxonMobil wordt gepromoot. Dit is
een methode die zich nog niet bewezen heeft om CO2 vast te leggen, terwijl wij bomen hebben om
CO2 op te slaan. Is het niet veel makkelijker om onze bomen te laten staan? De extra aanplant daarbovenop steunen wij van harte.
Tot slot ga ik het hebben over de motie structurele financiering opvang en vervoer natuurdieren, die
wij hebben aangehouden bij de bespreking van de kadernota afgelopen juli. Wij zien dat dit is opgenomen in de begroting, waarvoor dank aan het college. Wij hebben wel een vraag. Hoe ziet de gedeputeerde de verdeling van de € 50.000 voor zich? Als daar nog geen duidelijk beeld van is, kan er dan
een terugkoppeling plaatsvinden in de commissie RGW? Wij trekken overigens onze aangehouden
motie bij dezen in. De PvdD ziet uit naar een meer diervriendelijk beleid van dit college en zal de komende jaren daarbij de vinger aan de pols houden.
Mevrouw d"HONDT (PvdA): "Als ik de baas zou zijn van het journaal, dan werd meteen het nieuws
een heel stuk positiever." Kinderen voor Kinderen bestaat 40 jaar en heeft ons in al die jaren pareltjes
van uitdrukkingen gegeven. Deze begroting is bijvoorbeeld fijn nieuws. Onze ambitie om de hele wereld een beetje liever te maken, is een van de achterliggende redenen van de PvdA om deel te nemen
aan deze coalitie. Wij vinden dat wij daar in een aantal opzichten goed in geslaagd zijn.
Er komt meer geld voor openbaar vervoer in de komende vier jaar. Niet alleen voor de dienstregelingen van U-OV en Syntus, maar ook voor een proef voor gratis OV voor ouderen met een krappe beurs.
Hopelijk kan deze proef volgend jaar van start gaan. Er wordt geïnvesteerd in een gezonde leefomgeving, om asbest van de daken te verwijderen en om de bebouwde omgeving hittestressbestendig te
maken. Op het vlak van cultuur en erfgoed gaan wij eveneens veel doen, met name om de jeugd in
aanraking te brengen met kunst en cultuur. Dit aloude ideaal van verheffing klinkt sommigen van u
wellicht wat betuttelend of ouderwets in de oren, maar is naar onze mening een van de manieren om
mensen dichter bij elkaar te brengen en kloven in de samenleving te overbruggen. Kortom, de begroting van dit nieuwe college is niet alleen ambitieus, maar ook erg sociaal. Wij juichen deze koerswijziging van harte toe.
De begroting is echter niet alleen goed nieuws. Wij leven bepaald niet op een onbewoond eiland, maar
wij leven in een van de drukstbevolkte en doorkruiste gebieden van Nederland. Er moeten woningen
bijgebouwd worden en op initiatief van de PvdA moet dat op zijn minst 50% sociaal en middensegmentwoningen zijn. Helaas zien wij op dit punt nog geen indicatoren in de begroting. Kan het college
toezeggen dat deze indicatoren er wel komen, ook in de zin van absolute aantallen, zodat PS dit goed
kan volgen? Het valt ons op dat deze indicatoren al jaren hetzelfde zijn, terwijl dit college duidelijk
een hogere ambitie heeft dan voorheen. Graag zouden wij deze ambitie in indicatoren weerspiegeld
zien.
Met de huidige impasse rond de stikstofuitstoot schieten wij niet op met het versnellen van de woningbouw. Vergunningen dreigen op te drogen en de bouwsector ligt bijna op zijn haidewiets. Wij
vinden dat de provincie alle zeilen bij moet zetten om de woningbouw weer vlot te trekken. Een belangrijk hulpmiddel hiervoor is dat het helder is waar de stikstofneerslag het grootst is en de problematiek het ernstigst, zodat er maatregelen op maat genomen kunnen worden. Wij vinden dat het college
dit zo snel mogelijk in kaart moet brengen. Wij begrijpen dat gemeenten vaak onzeker zijn over vergunningen, omdat zij niet het risico willen lopen het verkeerd te doen en in de juridische problemen te
komen. Kunnen wij geen expertise uitlenen aan gemeenten om hen wat comfort te bieden in de vergunningverlening? Voor deze beide zaken dienen wij een motie in.
Motie M88 (PvdA, 50Plus): concentratie stikstof over de provincie
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019, ter bespreking van het Statenvoorstel Programmabegroting 2020;
constaterende dat:
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•
•
•
•

de provincie Utrecht de opgave heeft om de stikstofproblematiek aan te pakken;
door uitspraken van RvS vergunningen voor nieuwe bouwprojecten zo goed als stil zijn komen te
liggen;
er grote tekorten zijn op de woningmarkt, zeker als het gaat om betaalbare woningen;
het college jaarlijks 10.000 woningen wil realiseren in de provincie Utrecht;

overwegende dat:
•
de huidige onduidelijkheid de woningmarkt ernstig raakt;
•
het noodzakelijk is om te weten hoe groot (en waar) het stikstofgehalte hoog is, zodat daarop ingespeeld kan worden;
•
de economie binnen de provincie wordt geraakt en mensen ontslagen worden, met name in de
bouwsector;
•
de gemeenten ondersteuning nodig hebben op het gebied van aanpak van de stikstofproblematiek,
waarbij de provincie een rol kan spelen, bijvoorbeeld door het leveren van expertise;
•
veel te veel inwoners van onze provincie jaren op een woning wachten, waardoor jongeren niet
het huis uit kunnen, mensen gedwongen door de woningnood te hoge huur betalen voor zeer kleine woonruimte en dat daardoor bovendien het aantal daklozen blijft toenemen;
verzoeken het college om:
•
de verdeling van de stikstofconcentratie(N-uitstoot) binnen onze provincie (bij diverse Natura
2000 gebieden) inzichtelijk te maken;
•
in het eerste kwartaal van 2020 met voorstellen te komen waarin staat op welke wijze de gemeenten hulp en expertise geboden kunnen worden bij de benodigde vergunningaanvragen en verlening.
En gaan over tot de orde van de dag.
De VOORZITTER: De motie wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van de beraadslaging.
Mevrouw d"HONDT (PvdA): Mijnheer de voorzitter! De manier waarop wij in Nederland zijn omgegaan met de stikstofproblematiek doet mij denken aan mijn omgang met halvajam. Daarin zit de helft
minder suiker waardoor het beter is voor de lijn. Ik heb de neiging om de halvajam twee keer zo dik
op mijn brood te smeren, omdat het dan minder calorieën oplevert dan normale jam. Voor een echt effect moet je natuurlijk de halvajam dun op je boterham smeren en het liefst een boterham minder eten.
Zo gaat het ook met de stikstofmaatregelen. Wij, met name onze boeren, zijn super goed in het bedenken van allerlei innovaties op het gebied van stikstofreductie. Als je die vervolgens inzet om met meer
productie op nagenoeg hetzelfde totale uitstootniveau te blijven hangen, kun je op je vingers natellen
dat de natuur daarvan niet veel beter wordt.
De enige oplossing is de overgang naar kringlooplandbouw. Dit is een koers die door zowel het Rijk
als de provincie in de Landbouwvisie is ingezet. Wat ons betreft betekent kringlooplandbouw dat er op
termijn niet meer dieren worden gehouden dan de grond aankan. Op dit moment importeren wij het
veevoeder, exporteren wij het vlees, de zuivel en de kaas en blijven wij zitten met de mest en stikstof.
Dit is een onhoudbaar systeem. Deelt de gedeputeerde onze definitie van kringlooplandbouw? Wat is
het concrete tijdpad en de bijbehorende maatregelen om hier te geraken? Boeren die willen omschakelen of stoppen moeten daarbij geholpen worden. Dat gaat om grote bedragen die niet alleen van de
provincie kunnen komen. Schat de gedeputeerde in dat er vanuit het Rijk genoeg middelen beschikbaar komen en kunnen er potjes gebundeld worden, bijvoorbeeld uit het klimaatakkoord? Hoe kan bijvoorbeeld het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid hieraan bijdragen, dat tot nu toe vooral
schaalvergroting in de hand heeft gewerkt?
Wij delen een tunnelvisie met het FvD. Daarom hebben wij samen een motie gemaakt om een onderzoek te doen naar ondergrondse mobiliteitsoplossingen. De U-Ned stukken die wij tot nu toe hebben
gezien zijn nog betrekkelijk abstract. Als er echt een meerwaarde is voor een tunnel of een metro, dan
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moeten wij daarover het gesprek aangaan. Over de Uithoflijn is ruim twintig jaar gepraat voordat het
besluit is genomen in 2012, om nog maar niet te praten over de tijd die ervoor nodig was om de Uithoflijn daadwerkelijk aan te leggen.
De heer DE JAGER (VVD): Mijnheer de voorzitter! Ik heb een vraag aan mevrouw d"Hondt. Uw collega van het FvD sprak over tunnels. U gaat wat verder en neemt het woord metro in de mond als mogelijke optie voor de stad Utrecht. Kunt u duiden wat u precies voor ogen heeft wat wij ondergronds
kunnen doen?
Mevrouw d"HONDT (PvdA): Mijnheer de voorzitter! Op die vraag moet ik u een antwoord schuldig
blijven. Het gaat ons in de brede zin om ondergrondse mobiliteit. De motie spreekt niet specifiek over
een tunnel of een metro. Alles wat ondergronds is, is wat ons betreft bespreekbaar. Wij gaan daarover
echter geen uitspraken doen en ons daarop vastleggen.
De heer DE JAGER (VVD): Mijnheer de voorzitter! Is het autoverkeer verder ondergronds brengen
wat u betreft een optie?
Mevrouw d"HONDT (PvdA): Mijnheer de voorzitter! Dat klopt.
De heer DE JAGER (VVD): Mijnheer de voorzitter! Richt u zich met name op de stad Utrecht of mogelijk op een groter gebied?
Mevrouw d"HONDT (PvdA): Mijnheer de voorzitter! Wij houden het heel breed. Om niet in een echte
tunnelvisie terecht te komen moet je groot beginnen en dan toewerken naar een werkbare oplossing.
Als blijkt dat de kosten veel te hoog zijn of het geen problemen oplost, dan zijn wij snel uitgepraat.
Het moet wel een keer onderzocht worden en dit lijkt ons daarvoor het geschikte moment.
Ik was gebleven bij het onderwijs en de arbeidsmarkt. Het is voor onze jongeren en onze regionale
economie van groot belang dat hun opleiding goed aansluit bij de behoefte vanuit het bedrijfsleven en
dat er voldoende stageplaatsen zijn. Begin 2017 is er daarom een minisymposium geweest in het provinciehuis waar vertegenwoordigers van de onderwijswereld, brancheorganisaties van ondernemers en
politici waren. Daar waren helaas weinig bedrijven aanwezig, dus de vraag is: wanneer en op welke
manier kan er een vervolg worden gegeven aan deze belangrijke opgave?
Het valt ons op dat in de visie van het Ringpark erg geredeneerd wordt vanuit de stad, terwijl de Ringparkgedachte interessant kan zijn voor kleinere kernen. Kan dit in de uitwerking gerepareerd worden?
De ambities van dit college kosten veel geld en "wij zijn toch zeker Sinterklaar niet", verweet de oppositie ons. De oppositie vreesde dat wij onze plannen niet kunnen betalen, toen wij ons coalitieakkoord presenteerden zonder de financiële paragraaf. De financiële paragraaf is geleverd en een groot
deel van deze plannen kan worden betaald uit de miljoenen euro"s die zonder enig probleem kunnen
worden vrijgemaakt uit de reserves. Daarvan stonden wij te kijken. Ik dacht dat wij waanzinnig gedroomd hadden – om een andere Kinderen voor Kinderen klassieker erin te gooien.
De heer JANSSEN (VVD): Mijnheer de voorzitter! U zegt heel stellig dat er zonder enig probleem
geld uit de reserves gehaald kan worden. In de commissie BEM heeft de VVD tot drie keer toe gevraagd of wij de onderbouwing konden zien, maar deze hebben wij niet gekregen. Heeft u meer informatie dan wij hebben en zouden wij dit mogen ontvangen?
Mevrouw d"HONDT (PvdA): Mijnheer de voorzitter! Ik heb gisteravond een mail gekregen met de
onderbouwing van de vrijval van de reserves.
De heer JANSSEN (VVD): Mijnheer de voorzitter! Daarin staat geen antwoord op onze vraag: kunnen
wij een lijst met projecten zien die uit dat geld gedekt moeten worden en projecten die eventueel van
de lijst zouden verdwijnen?
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Mevrouw d"HONDT (PvdA): Mijnheer de voorzitter! Dat is precies het probleem met de bestemmingsreserves, want deze lijken niet te bestaan. Daarom kan er geen lijst worden geleverd waarop
staat waarvoor de plannen oorspronkelijk bedoeld waren. Om een voorbeeld te geven: in het vorige
coalitieakkoord was afgesproken dat een derde van het overschot van de jaarrekening zou worden gestort in de mobiliteitsreserve. Die pot werd steeds groter, omdat daar geen enkel plan tegenover stond.
De VOORZITTER: Mijnheer Janssen, u heeft al twee keer geïnterrumpeerd. Ik stel vast dat uw vraag
al eerder in het debat gesteld is aan GS en dat wij dat antwoord afwachten. Mevrouw d"Hondt vervolgt
haar betoog.
Mevrouw d"HONDT (PvdA): Mijnheer de voorzitter! Jarenlang zijn er miljoenen euro's aan belastinggeld opgepot voor vage plannen, met name op het gebied van mobiliteit. Het vereist moed en
daadkracht om niet krampachtig aan die potten met geld vast te blijven houden en wij feliciteren het
college met zijn dapperheid. Wij zijn blij dat er sociale keuzes gemaakt zijn.
Een compliment dat wij van veel inwoners uit Utrecht hebben ontvangen gaat over het helder en leesbare stuk dat de begroting is. Het zal wellicht een hele uitdaging zijn om dit in een swingend nummer
voor de 41e editie van Kinderen voor Kinderen te vervatten, maar wellicht is dit een mooie uitdaging.
De begintune van Kinderen voor Kinderen is in de loop der jaren een paar keer aangepast. Ik ben opgegroeid met "Een kind onder de evenaar wordt later vaak een bedelaar". Dat kon echt niet meer. Dit
is trouwens een oer-Hollandse traditie die is aangepast en waarover ik de hoeders van onze nationale
cultuur nooit meer gehoord heb; dit terzijde. Laat ik afsluiten met het motto van een herziene versie
van deze tune die ik ons allen toewens in de provinciale politiek: "Een kind heeft nog een open geest,
een kind begrijpt het allermeest, Kinderen voor Kinderen en die het zijn geweest".
Mevrouw POPPE (SP): Mijnheer de voorzitter! Wij hebben een lijvige begroting gekregen. De een
vindt de begroting helder en goed leesbaar en de SP vindt het vooral heel veel. Het voordeel als je aan
het eind aan het woord bent, is dat er al heel veel gezegd is. Ik beperk mij tot een paar dingen die ik uit
de begroting zal uitlichten, te beginnen bij de RUD. De RUD is het orgaan dat zorgt voor handhaving
en orde in de samenleving. Er moeten veel asbestdaken gesaneerd worden. Daarvoor is € 160.000 nodig, maar dat bedrag is niet vrijgemaakt in de begroting. In de begroting staat dat dit geld moet komen
uit het budget van de RUD, maar daarop is reeds beknibbeld. De SP is er voorstander van dat de
€ 160.000 geregeld wordt. Dit moet desnoods opgeplust worden met incidenteel geld. Er moet wat geregeld worden, zodat de asbestsanering doorgang kan vinden. Daarom heeft de SP een amendement
gemaakt.
Wij zouden de SP niet zijn als wij niet over het openbaar vervoer beginnen. De SP is van mening dat
er structureel geld nodig is voor een solide basis voor de kwaliteit van een goed OV-net. Dat kunnen
wij goed organiseren, zeker gezien de aankomende schaalsprong en de fiets. Daarvoor is wel geld nodig. Dat moet een structureel budget zijn. Wij zien met belangstelling de voorjaarsnota tegemoet waarin een structureel bedrag voor deze omslag is opgenomen voor een goed netwerk met een basisontsluiting voor dorpen en wijken. Naar aanleiding van onze motie kwam het college met incidenteel
geld. Wij horen graag van het college wat het gaat doen met de € 4.000.000 of de € 2.000.000 in vier
jaar. Wat gaan wij daarvan doen en komen daarvoor aparte statenvoorstellen? De SP vindt dat de Staten daarvan wat moeten vinden. Daarover dient de SP een motie in.
Motie M89 (SP): geef het OV een ruggengraat
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019, ter bespreking van de Programmabegroting 2020;
overwegende dat:
het openbaar vervoer een voorziening voor iedereen moet zijn;
er een solide basis van ontsluiting van dorpen en wijken moet zijn;
een dergelijke nutsvoorziening niet kosteloos kan zijn;

•
•
•
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constaterende dat:
er in de Programmabegroting 2020 slechts incidenteel extra geld wordt uitgetrokken voor openbaar
vervoer;
dragen het college op:
om bij de Voorjaarsnota 2020 met een voorstel te komen om structureel geld uit te trekken voor het
realiseren van een solide basisnetwerk voor het openbaar vervoer.
En gaan over tot de orde van de dag.
De VOORZITTER: De motie wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van de beraadslaging.
Mevrouw POPPE (SP): Al twaalf jaar zijn de wegenbelasting en de opcenten niet geïndexeerd. Het
Centraal Planbureau gebruikt verschillende prijsindexatiecijfers. Dat is wazig. Daarvoor moet het percentage uit de Provinciewet artikel 222 lid 2 gebruikt worden. Voor die inflatiecorrectie hebben wij
een amendement gemaakt.
Amendement A37 (SP): indexatie los van politieke besluitvorming
Provinciale staten van Utrecht, bijeen op 30 oktober 2019, ter bespreking van de begroting 2020;
constaterende dat:
•
het Centraal Bureau voor de Statistiek verschillende indexcijfers publiceert die onderling (licht)
van elkaar kunnen verschillen;
•
het prijsindexatiecijfer "Consumentenprijsindex Alle Huishoudens, afgeleid" zoals beschreven in
de Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 10, lid 2, ook wordt gebruikt in de Wet motorrijtuigenbelasting 1994 artikel 81a;
•
dit prijsindexatiecijfer ook leidend is voor de maximale opcenten zoals beschreven in de provinciewet, artikel 222 lid 2;
overwegende dat:
de provincie dit jaar een indexatiecijfer gebruikt dat hiervan afwijkt, maar volgend jaar weer hoger kan liggen dan beschreven in artikel 10 lid 1 en 2 van de Wet inkomstenbelasting 2001;
•
de lasten voor de provincie ook worden bijgesteld in verband met de inflatie;
•
de politieke discussie dient te gaan over verhogen of verlagen ten opzichte van de indexatie, niet
over welk indexcijfer wordt gebruikt;
•
structurele verhoging van het budget voor openbaar vervoer niet in de begroting 2020 is opgenomen;

•

besluit aan beslispunt 1, onderdeel k, toe te voergen:
"Het prijsindexatiecijfer "Consumentenprijsindex Alle Huishoudns, afgeleid" zoals beschreven in
de Wet inkomstenbelasting 2001, artikel 10 lid 1 en 2, leidend te laten zijn ten aanzien van de
ontwikkeling van de opcenten of andere heffingen en de begroting hierop aan te passen."
•
de hierdoor te verwachten 40.000 euro extra inkomsten in 2020 structureel ten goede te laten
komen aan de 2 OV-concessies en de begroting hierop aan te passen.

•

De VOORZITTER: Het amendement wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van
de beraadslaging.
Mevrouw POPPE (SP): Mijnheer de voorzitter! Dan de 100 fte die aangenomen moet worden. Wij
hebben het overzicht bekeken. Dit is geen onderbouwing, maar een opsomming. Op het overzicht
staan 3 fte voor de effectieve lobby in Den Haag en Brussel. De SP wil graag weten wat deze mensen
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gaan doen en over hoeveel geld dit gaat. Wat gaan deze mensen doen met dat geld en is dat geen
speelkwartiergeld? Waarom moeten er drie mensen op de lobby in Den Haag en Europa gezet worden?
Waarom is dit geld wel structureel en het geld voor het OV niet?
Tot slot wonen. Wij zijn er allemaal van overtuigd dat betaalbaar wonen belangrijk is. Daarom zijn wij
ervan overtuigd dat het CETA-verdrag niet mag worden onderschreven. Als wij ons daaraan uitleveren, dan zijn wij de controle over de betaalbaarheid van de huur en de soort huizen die gebouwd worden kwijt. Ondanks dat er in het handelsakkoord staat dat er zaken van algemeen belang kunnen worden uitgesloten, moet de arbitragecommissie dat bepalen Als je kijkt hoe groot Vancouver en Montreal
zijn en hoe groot Utrecht en Amersfoort zijn, dan begrijp je dat wij daarover niks te zeggen hebben.
Het is duidelijk dat een handelsverdrag (onverstaanbaar) van buitenlandse investeerders is. Deze investeerders gaan niet alleen over woningbouw, maar over tal van zaken. Vermilion Energy is een bedrijf dat kleine gasvelden wil ontwikkelen waarvoor het het CETA-verdrag zeker zal gebruiken. Daarnaast zijn er belangrijke zaken die in CETA niet gewaarborgd zijn, zoals arbeidsvoorwaarden, milieu
en dierenwelzijn. Wij hebben hiervoor een motie opgesteld om ons hard te maken tegen CETA.
Motie M90 (SP, GroenLinks, FvD, PvdA, PvdD): stop CETA
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019, ter bespreking van de Programmabegroting 2020"
constaterende dat:
•
de Tweede Kamer binnenkort zal besluiten over CETA, het handelsverdrag tussen de EU en Canada;
•
zonder instemming van Nederland het CETA-verdrag niet volledig kan worden ingevoerd;
overwegende dat:
•
investeringen van Canadese en veel Amerikaanse bedrijven in Nederland door CETA worden beschermd tegen overheidsbeleid dat hen benadeelt, waaronder beleggers die woningen opkopen,
investeren in de zorg;
•
olie- en gasbedrijven en eigenaren van fabrieken schadeclaims kunnen eisen;
•
CETA de lokale beleidsruimte kan beperken, omdat gemeentelijk en provinciaal beleid in strijd
kan zijn met CETA-afspraken over o.a. de rechten van buitenlandse investeerders, de verstrekking van vergunningen en de ruimte om publieke diensten te reguleren;
spreken uit:
tegen dit CETA-verdrag te zijn;
roepen het college op:
de mening van de Staten over te brengen aan de Tweede Kamer;
zich bij het ministerie van Binnenlandse Zaken te verzetten tegen CETA.

•
•

En gaan over tot de orde van de dag.
De VOORZITTER: De motie wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van de beraadslaging.
Mevrouw RIKKOERT (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! Wij kunnen op veel manieren naar deze begroting kijken, maar toen ik de begroting las kreeg ik een glimlach van oor tot oor. Ik spreek
graag van een glunderbegroting. Een begroting die ambitie toont en duidelijke keuzes maakt. Wij zijn
blij dat dit college voortvarend te werk gaat, een open houding heeft en de deuren open zet voor inwoners. Mijn vraag aan de Staten is: herkent u deze open houding of zijn er verbeteringen nodig? Wij
zien dat de ambtelijke organisatie pro-actief aan de slag gaat en wij bedanken in het bijzonder de financiële afdeling voor haar inzet de afgelopen periode.
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Laten we verder inzoomen op de begroting. Wij maken deel uit van de schepping en hebben de taak
om voor deze aarde te zorgen. Als wij kijken naar de toestand van de aarde, dan schrikken wij. Wij
putten de aarde uit en brengen schade toe aan onze gezondheid. De afgelopen tijd komen steeds meer
zaken aan het licht: PFAS in de grond, hoge stikstofuitstoot, micro plastics in het water en werken met
Chroom 6. Wij doen het ons zelf aan.
Wij hebben ons land beschadigd door slechte keuzes, beperkte informatie en ingeslopen gewoonten.
De ChristenUnie pleit voor minder, minder, minder en inzet op de bevordering van de gezonde leefomgeving en oog voor de ruimtelijke kwaliteit. Wij zijn blij dat dit goed terug te vinden is in de begroting 2020. Wij gaan voor kwaliteit, niet voor kwantiteit.
De inzet op een gezonde leefomgeving en meer oog voor ruimtelijke kwaliteit vraagt om een verandering in het denken; een transitie. Dit gaat over de manier hoe wij ons leven leiden. De ChristenUnie
gaat voor een tijd van herstellen, besparen en investeren. Wij moeten minder produceren en genieten
van genoeg. Er is een omslag nodig naar een andere manier van voedsel produceren en consumeren.
Het moet meer plantaardig, verser en onbewerkt. Productie binnen regionale kringlopen, handel in
korte voedselketens en minder verspilling. Op naar een kringlooplandbouw, waarbij voedsel uit de regio komt en boeren een eerlijke prijs ontvangen; een voedseltransitie. Om dit te bewerkstelligen willen
wij een voedselagenda maken.
Wij zetten in op een energietransitie. Een transitie die inzet op schone energie en op besparen. Wij kijken uit naar de energieplannen, waarbij wij hopen dat de verschillende puzzelstukjes daadwerkelijk op
hun plaats vallen. Het is belangrijk dat de provincie het goede voorbeeld geeft. Wij willen dat het provinciehuis voor 2023 aan de wettelijke verplichting van label C voldoet. Daarom dienen wij hiervoor
een motie in.
Motie M93 (ChristenUnie): minimaal label C provinciehuis - een wettelijke plicht
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019, voor de behandeling van de
Begroting 2020;
constaterende dat:
op 17 oktober 2018 het Bouwbesluit 2012 door het kabinet is gewijzigd (art 5.3 gewijzigd, art.
5.11 toegevoegd);
•
deze wijzigingen bepalen dat kantoren die per 01-01-2023 niet voldoen aan een geldig Energielabel met een energie-index (El) van 1,3 of beter (op dit moment gelijk aan labelklasse C) niet
meer als kantoor gebruikt mogen worden;
•
deze wijzigingen eveneens bepalen dat kantoren en/of kantoorruimtes die per 01-01-2023 niet
voldoen aan een geldig Energielabel met een energie-index van 1,3 of beter (op dit moment gelijk
aan labelklasse C) niet meer verhuurd mogen worden;
•
motie 46 "Zuiniger provinciehuis", ingediend door de ChristenUnie, samen met PvdD, SGP,
GroenLinks en D"66 ter bespreking van de Kadernota in juni 2015, en aanvaard (waarin GS
werd opgedragen zich in te spannen om het energielabel van het provinciehuis naar niveau C te
krijgen), nog altijd onderhanden is;
•
in de Begroting 2020 wel wordt gesproken over de concernopgave Verduurzaming provinciaal
vastgoed en labelverbetering, maar het kader van het gewijzigde Bouwbesluit en de urgentie die
daaruit voortvloeit in de teksten ontbreekt;

•

overwegende dat:
•
de provincie Utrecht de plicht heeft haar werknemers zekerheid te bieden inzake hun werkplek;
•
de provincie Utrecht de plicht heeft de huurders van kantoorruimten in het provinciehuis helderheid en zekerheid te verschaffen inzake gebruik van kantoorruimten;
•
het niet voldoen aan het duurzaamheidslabel C op 01-01-2023 voor de provincie Utrecht ook financiële risico"s met zich meebrengt;
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•

dat voor een adequaat en effectief strategisch en financieel beleid in een vroegtijdig stadium financiële risico"s in beeld gebracht moeten worden en indien nodig tijdig beheersmaatregelen getroffen moeten worden;

dragen Gedeputeerde Staten op:
de wettelijke verplichting tot verduurzaming van vastgoed, vastgelegd in het Bouwbesluit als kader op te nemen in de tekst van de P&C-producten;
•
verdergaande maatregelen (met terugverdientijden), effecten en kosten in beeld te brengen teneinde helderheid te kunnen verschaffen over de haalbaarheid en betaalbaarheid;
•
uiterlijk bij de Kadernota deze rapportage voor te leggen aan Provinciale Staten;
•
daarnaast Provinciale Staten halfjaarlijks te informeren over de vorderingen in de verduurzaming van het provinciaal vastgoed.

•

En gaan over tot de orde van de dag.
De VOORZITTER: De motie wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van de beraadslaging.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Dit is een mooi moment om anekdotisch mijn
liftgang naar de zeventiende verdieping te vertellen, want men was bezig met het isoleren van het dak
van het provinciehuis. Ik dacht dat de rommelzolder werd opgeruimd en gelijk geïsoleerd. De vervolgvraag aan het college is: hoe ver zijn wij al in de stappen richting een energiezuiniger provinciehuis?
De VOORZITTER: Dat is een vraag aan het college waarvoor u een interruptie gebruikt.
Mevrouw RIKKOERT (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! Ik kan mij aansluiten bij de vraag van
de heer Van Schie.
De VOORZITTER: Dat is mooi. Dan matsen wij de heer Van Schie. Mevrouw Rikkoert vervolgt.
Mevrouw RIKKOERT (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! Wij zien een kentering op mobiliteitsvlak; een mobiliteitstransitie. Het verkeer moet slimmer, schoner en zuiniger. Het is mooi dat er prioriteit wordt gegeven aan de schoonste vormen van vervoer, namelijk de fiets en het openbaar vervoer.
Door het realiseren van fietssnelwegen wordt het steeds aantrekkelijker om in ieder geval binnen vijftien kilometer de fiets te pakken. Wij zijn tevreden met meer financiële ruimte voor wijzigingen binnen de huidige concessie. We blijven aandacht vragen voor de verkeersveiligheid. Het is van groot belang dat wij onze provinciale wegen steeds veiliger proberen te maken, want op die drukke provinciale
wegen gebeuren relatief veel ongelukken.
Er is een groot woningtekort en wij zetten ons in voor de versnelling van de woningbouw. Op dit vlak
is eveneens een transitie nodig in het aanbod. Het gaat niet alleen om het bouwen van eengezinswoningen met voor- en achtertuin, maar er zijn andere typen woningen nodig, zoals starters- en seniorenwoningen en een betere mix van wonen, werken en recreëren. Wij moeten samen met gemeenten
werken aan een betere doorstroming. Hierbij moet de focus niet alleen liggen op steden, maar tevens
op het platteland.
Op de natuurtop in Groningen hoorden wij een pleidooi voor een sociale innovatie. Wij moeten niet
alleen alle urgente milieuvraagstukken integraal aanpakken, maar ervoor zorgen dat de energietransitie, de mobiliteitstransitie en de voedseltransitie niet ten koste gaan van de meest kwetsbare groepen in
de samenleving die niet of nauwelijks participeren in onze discussies over de transities. Voor deze sociale innovatie lijkt burgerparticipatie een belangrijke randvoorwaarde. In onze optiek zou burgerparticipatie moeten leiden tot betere besluiten met meer draagvlak. Er is een raamwerk voor het proces
nodig om steeds opnieuw een goede vorm te kunnen kiezen omdat er geen vaste aanpak is. Om tot dit
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raamwerk te komen roepen wij het college op samen met deze Staten, gemeenten en inwoners dit
raamwerk te ontwikkelen. Daarom gaan wij een motie indienen.
Motie M91 (ChristenUnie, D66, DENK): raamwerk burgerparticipatie
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019, ter vaststelling van de Begroting 2020;
constaterende:
dat in het coalitieakkoord is opgenomen dat de provincie meer inzet op burgerparticipatie:
"Wij willen opgavengericht werken en zullen bij elke opgave in een vroegtijdig stadium het contact en de dialoog zoeken met betrokken inwoners, gemeenten en organisaties. Afhankelijk van
het vraagstuk en de gestelde doelen spreken we een passende vorm van participatie en ieders
verantwoordelijkheid af."
overwegende:
•
dat bij diverse fracties verschillende definities van participatie bestaan en er daardoor verschillende opvattingen zijn wat de rol van de provincie hierbij is;
•
dat het goed is om aansluiting te zoeken bij gemeenten;
•
dat het belangrijk is om verschillende doelgroepen te betrekken;
•
dat het essentieel is om deze discussie samen met Provinciale Staten te voeren;
•
dat participatie zou moeten leiden tot betere besluiten met meer draagvlak en er niet een model
past;
•
dat er een raamwerk voor het proces nodig is om de goede vorm te kiezen;
roepen gedeputeerde Staten op om:
samen met Provinciale Staten, gemeenten en inwoners een raamwerk te ontwikkelen dat als uitgangspunt dient voor participatietrajecten. Provinciale Staten roepen het College op om hierin
het voortouw te nemen;
•
vanaf de begroting 2021 een indicator op te nemen in de begroting dat bij elk voorstel nagedacht
is over burgerparticipatie en hierover te rapporteren;

•

•

te onderzoeken hoe ook de besluitvorming teruggekoppeld kan worden aan de deelnemers van
participatietrajecten.

En gaan over tot de orde van de dag.
De VOORZITTER: De motie wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van de beraadslaging.
Mevrouw RIKKOERT (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! Voor de uitwerking van de sociale
agenda moeten wij de deuren van de provincie openzetten en een dialoogbijeenkomst organiseren.
Onze vraag aan de gedeputeerde is of hij dit kan toezeggen.
Naast burgerparticipatie zijn er meer randvoorwaarden noodzakelijk om de transities te kunnen bewerkstelligen. Om een vergelijking te maken: een boom moet licht en lucht hebben om vrucht te kunnen dragen. Als je een appelboom een tijd niet onderhoudt, krijg je allemaal kleine vertakkingen en
alleen maar mini appeltjes. Wanneer je de boom wel onderhoudt en meer ruimte geeft, krijg je grote en
smakelijke appels terug. Soms moet je goed onderhoud plegen, zodat de boel daarna weer beter gaat
bloeien en tot zijn recht komt.
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Wij zijn blij dat er geïnvesteerd wordt in de organisatie. Een organisatie die niet altijd goed is onderhouden en het is daarom mooi dat er honderd mensen worden aangenomen. Onze opdracht zou zijn:
geef deze nieuwe medewerkers de ruimte en een beetje lucht. Geef ruimte om op een andere manier te
denken en toe te werken naar een ander type overheid. Een overheid die luistert, die integraal en gebiedsgericht werkt en oog heeft voor stad en platteland. Een overheid die klaar is voor de Omgevingswet.
Een andere randvoorwaarde om doelen te bereiken is een goed bestuur. Wij zien steeds meer samenwerkingsverbanden en deals de revue passeren, zoals de RES-sen, U-Ned en de Woondeal. Het sluiten
van deals en het deelnemen aan samenwerkingsverbanden heeft kracht in zich en leidt tot draagvlak en
investeringskracht. Het blijft alleen een zoektocht hoe de provincie haar rol het beste kan invullen binnen de samenwerkingsverbanden en de democratische legitimatie komt onder druk te staan. Daarom
roepen wij via een motie de Randstedelijke Rekenkamer op om het onderwerp 'nieuwe vorm van samenwerkingsverbanden' op de groslijst te zetten. Daarin vragen wij te onderzoeken of een handreiking
te doen hoe de legitimiteit en effectiviteit worden geborgd en hoe wij de samenwerkingsverbanden
nog beter kunnen inrichten.
Motie M92 (ChristenUnie, D66): onderzoek Randstedelijke Rekenkamer samenwerkingsverbanden
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019, ter vaststelling van de Begroting 2020;
constaterende:
•
dat de provincie steeds meer opereert in nieuwe (regionale) samenwerkingsverbanden, zoals de
RESsen, U-NED en de Woondeal;
•
dat in het afgelopen halfjaar de Regiodeal FoodValley en de Regiodeal Bodemdaling zijn gesloten;
•
dat er een regiodeal Utrecht - Amersfoort in de maak is;
overwegende:
dat het sluiten van deals en het deelnemen aan deze nieuwe vormen van samenwerking kracht in
zich heeft vanwege het brede draagvlak en gezamenlijke investeringen;
•
dat desalniettemin de democratische legitimatie onder druk komt te staan;
•
dat het een zoektocht is, onder meer met betrekking tot strategie, governance en uitvoering hoe
de provincie het beste haar rol kan invullen binnen de samenwerkingsverbanden;
•
dat tegelijkertijd de provincie deze nieuwe vormen van samenwerkingsverbanden mogelijk zelf
ook zou kunnen en/of willen inzetten bij regionale opgaven;

•

roepen de Randstedelijke Rekenkamer op
•
het onderwerp "nieuwe vormen van samenwerkingsverbanden" toe te voegen aan de groslijst;
•
zich daarbij specifiek te richten op borging van legitimiteit en effectiviteit;
•
in een brief of rapportage verbetervoorstellen te doen hoe samenwerkingsverbanden nog beter
kunnen worden ingericht.
En gaan over tot de orde van de dag.
De VOORZITTER: De motie wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van de beraadslaging.
Mevrouw RIKKOERT (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! Een goed bestuur is gebaat bij goede
duiding, 'factcheck' en weerspraak. Wij zien het belang van regionale en lokale journalistiek en zijn
blij dat hieraan aandacht wordt besteed in de begroting. Wij kijken uit naar de verdere uitwerking en
zullen dit thema belangstellend blijven volgen.
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Ik kan niet afronden zonder nog een thema aan te stippen dat ons aan het hart gaat. Kunst en cultuur
horen bij ons menszijn en zijn waardevol voor een open en bloeiende samenleving. Bibliotheken, concertzalen, musea en theaters zijn plekken waar mensen graag zijn. Kunst kan het leven mooier maken,
mensen bij elkaar brengen en een nieuwe kijk ergens op geven. Onze cultuur kent een rijke geschiedenis en is een belangrijk onderdeel van wie wij zijn. Kunst en cultuur zijn daarmee echt van en voor de
samenleving. Een goed cultureel klimaat verhoogt de kwaliteit van de samenleving en zorgt voor een
aantrekkelijk vestigingsklimaat. We zijn erg blij dat het religieus en varend erfgoed extra aandacht
krijgt in begroting en roepen de gedeputeerde op om hiermee daadkrachtig aan de slag te gaan.
Wij zien graag de aankomende jaren een begroting tegemoet die nog beter uitgewerkt en onderbouwd
is. Daarover willen wij graag meedenken. Voor deze begroting zullen wij een amendement indienen
om een aantal verplichte indicatoren toe te voegen aan de begroting 2020.
Amendement A39 (ChristenUnie, D66): indicatoren
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 30 oktober, ter vaststelling van de
Begroting 2020;
constaterende dat:
twee verplichte indicatoren uit de Regeling beleidsindicatoren provincies niet zijn opgenomen in
de begroting;
•
indicatoren niet allemaal even helder en doelgericht zijn;
•
het begrip "brede welvaart", zoals bijvoorbeeld gedefinieerd in het CPB-rapport van mei 2017,
niet vertaald is in een set provinciale indicatoren;

•

overwegende:
•
dat indicatoren een belangrijke richtinggevende functie hebben;
•
de literatuur ons overtuigend leert dat het stellen van juiste indicatoren substantieel bijdraagt
aan het bereiken van doelen1;
•
indicatoren daarom bij uitstek een sturingsmechanisme van Provinciale Staten zijn dat wettelijke
normen nu moeten worden overgenomen, maar dat inhoudelijke verbeteringen en keuze van indicatoren meer discussie en voorbereiding vergen;
voorts overwegende:
•
dat een dergelijke discussie uitgebreid gevoerd moet worden tussen Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en ambtelijke ondersteuning;
•
de discussie over een indicatorenraamwerk te diep voert voor dit begrotingsdebat en daarom ter
voorbereiding van een nieuwe kadernota en begroting gehouden moet worden;
voegt nu als indicator aan de begroting toe:
de indicator "Emissie van broeikasgassen" op pagina 69 bij indicatoren;

•

•

de indicator "Hernieuwbare energie" op pagina 92 bij indicatoren:

en wijzigt nu:
•
de indica\tor "Beperking toezichtlast" in
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•

de indicator "PUEV"

1

Zie bijvoorbeeld Eloi Laurent, 2017, Measuring Tomorrow: Accounting for Well-Being, Resilience, and Sustainability
in the Twenty-First Century.
bron: https://klimaatmonitor.databank.n1/dashboard/dashboard/co2-uitstoot/
bron: https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/hernieuwbare-energie/

2
3

De VOORZITTER: Het amendement wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van
de beraadslaging.
Mevrouw RIKKOERT (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! Wij zijn blij met deze glunderbegroting en zien graag dat de ambities gerealiseerd worden. We kijken uit naar een periode waarin wij de
transities in gang zetten en wensen een organisatie die weer tot bloei komt.
De ChristenUnie wenst het college, de collegas in de Staten en de ambtenaren veel wijsheid en Gods
zegen toe.
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! Hoe vergaat het de Statenleden
vandaag? Ik heb wel plezier. Wij voeren een open en leuk debat vandaag waarin wij veel argumenten
wisselen. De heer De Droog spiegelde voor hoe wij het met elkaar gaan doen en dat het de kwaliteit
van het debat ten goede moet komen. Ik hoop dat daarbij de inhoudelijke argumenten van het debat
beter gewogen worden. Stikstof heeft een eigen kringloop. Stikstof blijft niet liggen op een natuurgebied en is geen emmertje dat overstroomt. Ik hoop dat wij bij het grote debat over stikstof daarover inhoudelijk kunnen wisselen.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Dat is een buitengewoon treurige mededeling.
Niet zo lang geleden heb ik mijn gras bemest en uw mededeling betekent dat ik dit over een tijdje weer
moet doen.
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! Ik was al op zoek naar de leverancier van de kunstmest van de heer De Droog, want die kunstmest werkt altijd. Die leverancier kon
ik echter niet vinden.
De Programmabegroting 2020 heeft door het college geen inhoudelijke naam meegekregen. In de
commissie hebben wij enkele suggesties gehoord van collega-oppositiepartijen, zoals plunderbegroting of glunderbegroting. De SGP laat het bij een inhoudelijke waardering van de dikke stapel papier
die voorligt. Dat brengt ons in een spagaat. Het is een dikke stapel papier met inhoudelijke afslagen
die niet altijd de onze zijn. Gaan wij dat wel of niet steunen? Ik neem u daarin mee.
In het algemeen bedanken en complimenteren wij het college en de organisatie met de enorme hoeveelheid werk die de afgelopen maanden is verzet om tot deze begroting te komen. Vanaf de kadernota
naar een begroting die een meerjarig plaatje laat zien en waarin veel ambities verwerkt zitten, is een
enorme opgave geweest en een knappe prestatie. Inhoudelijk zien wij een aantal verbeteringen ten opzichte van eerdere begrotingen. Na acht jaar gijzeling van links en rechts is er eindelijk een einde aan
acht jaar vaststelling en gebeurt er iets. Daarmee kunt u het wel of niet eens zijn, maar er gebeurt wel
wat. Daar beginnen echter meteen onze bedenkingen. Voor ons moet een begroting vooral aan twee
criteria voldoen: sober en doelmatig. Sober is deze begroting bepaald niet. Honderd mensen erbij in de
ambtelijke organisatie, extra investeringen van in totaal een slordige € 50.000.000 in 2020 en een gekelderde solvabiliteit. Dit zijn graadmeters van de soberheid van deze begroting. Bij de doelmatig
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hebben wij tevens op nogal wat punten onze vraagtekens. Neem bijvoorbeeld de honderd mensen die
worden aangenomen. Wij hebben al gezegd dat het best goed is om te investeren in de organisatie zodat wij kwalitatief beter op niveau komen en wij meer aankunnen. De onderbouwing van het investeren in honderd mensen ontbreekt.
Gedeputeerde Van Muilekom heeft een tabel rondgestuurd waarin per speerpunt concreet wordt gemaakt hoeveel fte ervoor wordt uitgetrokken. Dat is echter geen onderbouwing, maar een uitsplitsing
van 100 fte. Wij missen de onderbouwing. Waarom is er bijvoorbeeld 3 fte nodig voor het vergroten
van regionale uitvoeringskracht en kwaliteit van bestuur? Wat gaan wij beter doen met 3 fte erbij?
Waarom 5 fte voor het ondersteunen van gemeenten en vastgoedeigenaren bij warmtetransitie en klimaatneutraal bouwen en onderzoek naar energie-innovatietrajecten? Dat is bijna een leerstoel. In totaal
zit er 17 fte op de energie. Daarvan kunnen wij bijna thorium onderzoeken op eigen kosten.
Waarom is er in de begroting niet SMART gemaakt wat wij met die honderd extra mankracht gaan
doen? Heeft het college zich in alle ernst de vraag gesteld of het niet met iets minder kan? Kunnen wij
inzicht krijgen in de afwegingen die het college hierin heeft gemaakt? Heeft het college overwogen om
eerst eens naar buiten te kijken, voordat er extra mensen worden aangenomen? Heeft het college bijvoorbeeld overwogen om te investeren in de relatie met externe partijen die werken aan provinciale
doelen, zoals de gebiedscoöperatie O-gen? Als wij honderd mensen extra aannemen, met hoeveel procent is de inhuur aan het eind van 2020 dan afgenomen in onze organisatie? Het FvD noemde vanmorgen 33%. Hoeveel is dit aan het eind van 2020?
Als wij de begroting analyseren, dan zien wij een grote verzamelbak met alle wensen van vijf heel
verschillende partijen. Het CDA krijgt geld voor de landbouw. De ChristenUnie krijgt een fiets.
GroenLinks krijgt vijftien mensen voor de energietransitie. De PvdA krijgt een regionale onderwijsen arbeidsmarktagenda. Voor D66 zit natuurlijk de ROM in het verschiet. Wat ontbreekt is het maken
van keuzes. Wat niet komt laten wij in het vat zitten voor later.
Wij hebben de indruk dat de onderhandelingen nog niet zijn afgemaakt. Er is destijds een wensenlijst
gemaakt, zonder zich te bekommeren over de financiële onderbouwing. Het is tijd voor de realiteit. Er
moeten keuzes gemaakt worden. Deze begroting wil te veel geld uittrekken voor alles en iedereen. Het
is een begroting waarmee iedereen te vriend wordt gehouden. Iedereen, behalve de automobilist, want
die gaat het gelach betalen. Hoewel de automobilist de afgelopen jaren in een jaar al genoeg betaalde
voor vijf jaar investering in automobiliteit is het voor dit college nog niet genoeg. De automobilist
moet opdraaien voor de hobby's van dit college.
Het gaat niet alleen om het beter uitvoeren van de kerntaken, maar wij gaan allerlei extra dingen doen
en verbreden onze ambities. Zo werkt dit college aan een sociale agenda om veerkracht, inclusiviteit,
participatie en emancipatie van kwetsbare groepen te versterken en eenzaamheid, discriminatie en
laaggeletterdheid te bestrijden.
De her BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Is de heer Van den Dikkenberg het met mij eens dat
het belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen aan de energietransitie? Met name in
de kleine gemeenten, zoals De Ronde Venen, Renswoude en Lopik?
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! Daarmee ben ik het van harte
eens. Met zeventien fte kunnen wij een eigen isolatieploeg oprichten.
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Ik ben blij om te horen dat u het daarmee eens
bent. Dan zijn het geen hobby"s, maar is het bittere noodzaak dat de provincie de kleine gemeenten en
de inwoners helpt bij de energietransitie. Diep in uw hart zult u het hiermee eens zijn.
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! Niet alle genomen afslagen vind
ik bittere noodzaak. Ik was aan het onderbouwen waarom ik dit hobby's noem. De sociale agenda is
bijvoorbeeld een extra provinciale hobby die niet tot onze kerntaken behoort. Die afweging had ik anders gemaakt.
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Mevrouw RIKKOERT (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! Aan uw stropdas te zien bent u behoorlijk koningsgezind. Ik kan mij de troonrede van afgelopen jaar nog herinneren waarbij de provincie de opdracht kreeg om zich in te zetten voor eenzaamheid. Mij lijkt de sociale agenda bij uitstek een
vorm om daaraan tegemoet te komen. Heeft u dit ook gehoord?
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! Dat heb ik niet gehoord. Ik heb
wel gehoord dat de koning een hele duidelijke winstwaarschuwing afgaf. De lijn van deze begroting
van het extra uitgeven en het verminderen van de reserves had anders gewogen kunnen worden, waardoor wij overhouden voor de toekomst. Dat zinnetje uit de troonrede over eenzaamheid heb ik niet gehoord en ik weet niet of het specifiek een provinciale opgave is.
Mevrouw RIKKOERT (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! Ik moet mij rectificeren. Dit werd genoemd in de troonrede van het vorige jaar. Ik kan begrijpen dat dit wat weggezakt is. Ik zou dit zeker
terugkijken, want de provincie werd uitdrukkelijk genoemd.
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! De sociale agenda is een belangrijk
speerpunt om naar een inclusieve provincie toe te gaan. Wij hebben begrepen dat er een startbijeenkomst komt. Mag ik horen of u daarbij bent om uw kijk daarop te geven?
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! Als ik kan op de dag dat de startbijeenkomst wordt gehouden, dan ben ik aanwezig.
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! Dan spreken wij elkaar dan inhoudelijk verder.
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! Onze vraag aan de coalitie is:
bent u bereid alsnog scherpe keuzes te maken in de ambities waarvan nog niet duidelijk is hoe deze
gedekt worden? Heeft u bijvoorbeeld € 300.000.000 tot € 700.000.000 nog beschikbaar voor de N201?
Zoals de begroting voor ons ligt, heeft de SGP er grote problemen mee. 100 fte erbij en € 50.000.000
tot € 60.000.000 erbij is voor ons een hele brug die we over moeten. Als wij het over overbruggen
hebben, dan kom je automatisch bij de agrarische sector terecht.
De agrarische sector staat op een kruispunt. Wij hebben de maatschappelijke impact gezien als de
agrarische sector zich roert. Wij spreken best vaak over de agrarische sector, maar wij zien de boeren
bijna nooit. Als zij wel een keer komen, dan laten zij duidelijk zien waarvoor zij staan. Complimenten
voor de manier waarop dit college en dit bestuur de boeren hebben ontvangen. Zo ga je met elkaar om
en zo ga je met elkaar in gesprek. Deze begroting geeft middelen om met de agrarische sector oplossingen te zoeken. Om daarin stappen te zetten, stel ik de vraag aan de gedeputeerde. De omslag naar
kringlooplandbouw kan prima met de investeringen van natuurrealisatie binnen het Natuurnetwerk
Nederland. Laten wij de hand reiken aan de agrarische sector en niet de natuur en de agrarische sector
tegen elkaar uitspelen. Laten wij vooral natuur realiseren met de agrarische sector. Kijk bijvoorbeeld
naar de Vallei Horstee die enorm veel rendement haalt uit de middelen die zij krijgt, waarbij meters
gemaakt worden. Dat is goed voor de biodiversiteit. Als je kijkt naar akkerranden en hoeveel minder
er gespoten moet worden, dan is dat heel goed. Petra Doornenbal heeft gezegd: "Laten wij de kloof in
de polder vooral overbruggen." Aan dit college wil ik meegeven dat wij de kloof tussen de natuur en
de agrariërs graag overbrugd zien.
De SGP heeft drie concrete voorstellen. In de eerste plaats willen wij meer concrete inzet op de problematiek van de vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Dit is een voorstel dat je tegenkomt in de
begroting waarop een plannetje is gemaakt dat niet SMART is en waar wel geld tegenover staat. Laten
wij dit concreet maken, zodat wij daadwerkelijk in actie komen. Er is de afgelopen jaren met name in
het oosten van de provincie al veel ontwikkeld voor de VAB-problematiek. Wij zouden het jammer
vinden als 2020 opnieuw een jaar wordt waarin de provincie bezig is met het ontwikkelen van plannen. De stoppersregeling en stikstofmaatregelen leveren een versnelde opgave op in VAB. Op 1 januari 2020 stoppen er veel boeren, met name in het oosten van de provincie. Daardoor komen er versneld
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stallen leeg. Het risico daarvan, is ondermijning en illegaal gebruik. Een vitaal platteland verdient een
steuntje in de rug in het opruimen daarvan. Laten wij herbestemming opschalen en efficiënt samenwerken met de partners die hiermee ervaring hebben. Liever hebben wij een provincie die de plannen
die in het oosten van de provincie waarmaakt, opschaalt en verder verspreidt, dan een strategie naast
een strategie die al is opgesteld en september jl. door regiopartners is geaccordeerd. Daarover dienen
wij een motie in.
Motie M100 (SGP, CDA, VVD, FvD): vrijkomende agrarische bebouwing
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019;
gehoord de beraadslagingen over de Programmabegroting 2020;
constaterende dat:
•
in de begroting middelen gereserveerd zijn voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB);
•
het doel is het areaal vrijkomende agrarische bebouwing terug te dringen;
•
VAB in toenemende mate een risico vormt voor illegaal gebruik dat kan leiden tot ondermijning;
overwegende dat:
•
de regio"s Foodvalley en Amersfoort reeds een strategie 2019-2021 hebben bepaald
(https://www.regiofoodvalley.nl/actueelinieuws/strategiedocument-vrijgekomenagrarischebebouwing/);
•
door de effectuering van de stoppersregeling en de warme sanering van varkenshouderijen en de
aanpak uitstoot stikstof de VAB-opgave versneld groter kan worden;
•
de loketaanpak ingrediënten huisvest voor een succesvolle VAB-aanpak;
dragen het college van Gedeputeerde Staten op:
•
in 2020 de aanpak terugdringing VAB middels een VAB platform (provincie, gemeenten en maatschappelijke partners) concreet te maken;
•
hiertoe de inzet van de VAB-loketten (Oost en West) te evalueren;
•
de mogelijkheden voor opschaling van de loketaanpak (na evaluatie), in samenhang met het strategiedocument, over de gehele provincie te onderzoeken;
•
2 projecten in uitvoering te nemen als pilot met provinciale betrokkenheid;
•
de Staten hierover regelmatig te informeren en in de P&C-documenten te rapporteren over de
stand van zaken verwijderd areaal VAB.
En gaan over tot de orde van de dag.
De VOORZITTER: De motie wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van de beraadslaging.
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! In de tweede plaats een motie
over de stikstofproblematiek. Er wordt onderzoek gedaan naar de validatie van de modellen en dergelijke. Wij zien dat de ganzen daarin een belangrijke rol spelen, met name in het westen van de provincie. Er liggen grote gebieden waarover 3.000.000 ganzen vliegen in de wintermaanden. Deze dieren
produceren een enorm grote hoeveelheid mest die wordt geloosd boven agrarische gronden en Natura
2000-gebied. Ik ga een motie indienen om een onderzoek te doen naar de impact hiervan. Dat hoeft
geen onderzoek te zijn van een duur onderzoeksbureau, maar kan uitgevoerd worden door afstudeerders van de Wageningen Universiteit. Pak het vooral praktisch aan, maar breng het in beeld en loop
hiervoor niet weg.
Motie M99 (SGP): ganzen en stikstofdepositie
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019;
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gehoord de beraadslagingen over de Programmabegroting 2020;
constaterende dat:
•
Nederland in de ban is van de stikstofproblematiek;
•
de provincie verantwoordelijk is voor het ganzenbeleid;
overwegende dat:
•
we geen idee hebben welke impact ganzen hebben op de stikstofdepositie in natuurgebieden;
•
deze kennis wel relevant is voor de haalbaarheid van de Europese richtlijnen en noodzakelijk
voor het maken van gerichte politieke keuzes;
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:
op korte termijn onderzoek te laten doen naar de impact van ganzen op de stikstofdepositie in natuurgebieden,
En gaan over tot de orde van de dag.
De VOORZITTER: De motie wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van de beraadslaging.
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! Ten slotte vragen wij aandacht
voor een goed initiatief in Brabant. Hier wordt op een positieve manier aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid. Het doel van langzaam rijden en verkeersveiligheid wordt in relatie gebracht met de
populatie in de buurt. Er wordt gewerkt met een spaarpaal. Dit is een positieve stimulans om automobilisten die zich aan de snelheid houden en te laten sparen voor een doel dat de leefbaarheid van de betreffende buurt gaat verbeteren. De provincie plaatst de paal op verzoek van de gemeente. Wij willen
een dergelijke spaarpaal graag in Utrecht toepassen. Daarmee vragen wij aandacht voor de verkeersveiligheid en voor de leefomgeving. Wellicht dat hiervan een wandeltocht georganiseerd kan worden
met eenzame ouderen. Dan hebben wij gelijk onze rol uit de troonrede van 2018 ingevuld. Daarnaast
dienen wij nog een motie in met het CDA over het verzilveren van je dak.
Ik werd in deze begroting geraakt door een zinsnede uit het cultureel programma Eeuwig jong. Dat is
een cultureel spektakel. Natuurlijk vindt dat plaats in Utrecht of Amersfoort. De woorden 'eeuwig
jong' associeer ik met de eeuwige jeugd die te bereiken is vanuit het geloof in de Heere Jezus Christus
als je verlosser. Dat wens ik u allen toe. Ik wens het college en de ambtelijke organisatie Gods zegen
toe in de realisatie van deze begroting.
Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de voorzitter! Sinds de uitspraak van de Raad van State over de
PAS ben ik in vertwijfeling. Ik volg dagelijks allerlei kranten en berichten op internet. Inmiddels
wordt steeds meer duidelijk en komen er steeds meer signalen. Niet alleen over hoe erg het is, maar
ook de contouren van de directe omgeving en eventuele gevolgen voor nu en in de toekomst. Het raakt
ons allemaal. De agrariërs die voluit de boer op gaan en vandaag de bouwwereld. Zij zeggen: "Het is
paniek als zelfs wij protesteren." Het gevolg is dat ZZP'ers geen werk meer krijgen en vaste werknemers ontslagen worden. Dan staat er opeens in de krant: "Bouw mag toch vuile grond gaan gebruiken." Verwarring en valse beloften alom, terwijl het Rijk nog geen uitspraak heeft gedaan. Dit zal pas
op 1 december gebeuren.
Er zijn mensen die gebruik maken van de huidige situatie om allerlei zaken versneld te realiseren. Bijvoorbeeld door grond te verkopen voor zonneweides of windmolens Ik zal een opsomming geven van
waaraan geen geruchtbaarheid wordt gegeven.
Windmolens bevatten extreem zwaar en schadelijk broeikasgas als isolatiemateriaal. Jaarlijks lekken
in ons land honderden kilo"s van dit zwavelhoudende broeikasgas de atmosfeer in. Dit werd in 1992 in
Kioto al benoemd als een extreem te bestrijden broeikasgas. De bouw van grote zonneparken wordt
een nekslag voor de kwetsbare natuur en het bodemleven. Dit put de grond uit voor vele jaren en is
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nadelig voor onder andere weidevogels en insecten. Amerika kaal zagen voor de vervuilende biomassacentrales die een bom zijn voor het klimaat. Hierbij komen massa's CO2 vrij. Dat willen wij tegengaan en verminderen. In de bouw wordt veelvuldig gebruik gemaakt van PFAS; een verzamelnaam
voor ruim 6.000 chemische stoffen. Dit wordt gebruikt in teflon, verf, blusschuim en cosmetica. In microdeeltjes komt dit in ons lichaam. Vroeg of laat kan ons lichaam dat niet meer aan, met alle gevolgen van dien.
Ik kan nog veel meer voorbeelden opnoemen, maar u leest allemaal de krant of zit op het internet. Wat
gaan wij hiertegen doen? Afwachten? Het RIVM heeft voorlopig het laatste woord. De gevolgen zijn
al ingezet en zullen in vele branches verstrekkende gevolgen hebben. Ondanks dat men pogingen doet
om alles in het belang van het geld weer af te zwakken. 50Plus maakt zich hierover grote zorgen.
Vandaag behandelen wij een begroting en waarschijnlijk wordt deze met een meerderheid aangenomen. Een begroting op verraderlijk drijfzand. Dit, omdat de verwachte gevolgen vooral op financieel
gebied nog niet duidelijk zijn en nog niet zijn meegenomen. Steken wij de kop in vervuilde grond?
Een begroting waarin de reserves afgeroomd worden. Voorlopig gaan wij door met vergunningen afgeven. Wij hebben allemaal onze wensen. Natuurlijk wil 50Plus veilige fietsroutes voor ouderen en
scholieren. Natuurlijk wil 50Plus meer verlichting langs de provinciale wegen en fietspaden. Natuurlijk wil 50Plus de agrarische en bouwsector met ter wille zijn. Natuurlijk moet er niet meer gevist
worden met vislood. Natuurlijk vindt 50Plus dat wij naar de inwoners moeten luisteren. Natuurlijk wil
50Plus goed openbaar vervoer. Niet alleen in en om de grote steden zoals Utrecht en Amersfoort, maar
ook goede verbindingen naar alle uithoeken van de provincie en verder het land in. Natuurlijk vindt
50Plus dat er woningen gebouwd moeten worden, met name levensloopbestendig en in de sociale
huursector. Vooral in de laatste sector is de balans volledig zoek. In wat voor een maatschappij leven
wij dat vooral degene boven de € 500.000 of ver daarboven met een schijnbaar groot gemak een huis
kan kopen bijna zonder rente. Zo hebben alle partijen bij elkaar hun wensen.
Deze reeks met genoemde punten behandelen wij iedere provinciale begroting opnieuw. Voor 50Plus
al negen jaar. Het lukt meestal wel om het nodige te realiseren of voor elkaar te krijgen. Nu is alles
anders. 50Plus vindt het volstrekt onverantwoord om de reserves op dit moment af te romen voor de
niet direct hoogst noodzakelijke doelen. 50Plus begrijpt dat in de euforie van het collegeakkoord het
verleidelijk is voor de coalitie om een greep uit het reservedepot te doen en dat men ongeduldig is. Dit
alles was voor de uitspraak van de Raad van State. 50Plus vindt het onverantwoord om dit te doen. De
Staten dienen de verantwoording te nemen om de reserves in stand te houden om de aankomende kosten op een fatsoenlijke manier te kunnen opvangen. Er is geen BRU-depot meer waaruit geput kan
worden. Een pas op de plaats tot aan de kadernota in het voorjaar zal op zijn plaats zijn. Als er werkelijk geld over is, dan kan dit besteden worden aan concrete wensen, zoals een tunnel bij de Donderberg-rotonde in Leersum of openbaar vervoer in de buitengebieden om het platteland vitaal te houden.
Niet te vergeten de Rijnbrug bij Rhenen en aanpassingen van schone energie in combinatie met de infrastructuur.
Op de vraag waarvoor de extra € 50.000.000 voor natuurontwikkeling nodig is, kreeg 50Plus als antwoord dat er nog ruimte is voor een natuurontwikkeling in Vijfheerenlanden. De schrik sloeg mij om
het hart. Het grootste gedeelte is daar weiland. Of de agrariërs zijn daar spekkoper of hun bedrijfsvoering wordt om zeep geholpen. Dat moet de Staten niet willen.
CO2 en stikstof moet worden teruggedrongen op de korte en de lange termijn. In dit proces is de balans
belangrijk. Dat geldt zeker voor de begroting; deze begroting.
Wat is het antwoord van het college op wat 50Plus zojuist heeft gezegd? Wat is uw antwoord op het
voorstel om de afroming van de reserves uit te stellen tot de kadernota in het voorjaar 2020 wanneer er
meer bekend is over de financiële effecten en de gevolgen naar aanleiding van de uitspraak van de
Raad van State inzake de PAS?
Ik ga een motie indienen over openbare toiletten. Iedereen moet een aantal keren per dag naar het toilet. De provincie gaat over mobiliteit, natuurbeheer en recreatie. Dit zijn belangrijke kerntaken. Juist
op die plaatsen schort het eraan dat er geen voorzieningen zijn voor een toiletbezoek, zoals bij busstations, natuurgebieden en vooral toeristische overstappunten. Je gaat met de auto naar een toeristisch
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overstappunt en gaat verder met de fiets of gaat wandelen. Als je terugkomt wil je een keer naar het
toilet. Het zou mooi zijn als daar een toilet zou zijn. Deze foto is gemaakt langs de N201 bij de Loosdrechtse Plassen. Daar is op een gegeven een strook met veel bosschage schoongemaakt. Er is een kabel gespannen, zodat de kinderen niet in het water kunnen vallen. Daar was geen toiletvoorziening. De
provincie Noord-Holland heeft daar twee zelfreinigende toiletten gerealiseerd. Wij roepen GS op:
•
te inventariseren bij welke busstations, natuurgebieden/bezoekerscentra, snelfietsroutes en toeristische overstappunten (openbare) toegankelijke toiletten in onze provincie ontbreken;
•
bij locaties zonder toiletten afspraken te maken met nabijgelegen horecagelegenheden of winkels
over toiletgebruik door passanten en deze aan te melden bij de HogeNood-app
(www.hogenood.app);
•
Provinciale Staten in het eerste kwartaal 2020 over de voortgang van de inventarisatie te informeren en eventuele financiële consequenties te betrekken bij de voorjaarsnota 2020.
Mevrouw BROERE (PVV): Mijnheer de voorzitter! Het is een mooi idee om openbare toiletten te
plaatsen. Daarnaast noemde u iets over winkels. Kunt u dat verder duiden?
Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de voorzitter! Er zijn toeristische overstapplaatsen waar men kan
parkeren en de omgeving in kan gaan en waar een toilet ontbreekt. In de overbruggingsperiode totdat
daar een openbaar zelfreinigend toilet is geïnstalleerd kun je vragen waar winkels de gelegenheid willen bieden om gebruik te maken van het toilet.
Mevrouw BROERE (PVV): Mijnheer de voorzitter! Als je bij de winkels en dergelijke aankomt met
de vraag of mensen daar naar het toilet kunnen, dan moet u tevens vragen of iemand bereid is om de
toiletten schoon te maken. Ik spreek uit ervaring. Er zijn drie soorten mensen: nette mensen, mensen
met een ongelukje en mensen die het ondersmeren. Er moet iemand bereid zijn om de toiletten schoon
te maken.
Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de voorzitter! Doelt u op het zelfreinigend toilet?
Mevrouw BROERE (PVV): Mijnheer de voorzitter! Ik doel op de winkels waar geen zelfreinigende
toiletten zijn. Uit ervaring weet ik hoe erg het kan zijn.
Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de voorzitter! Ik blijf er positief in staan en vraag het college
hiermee aan de slag te gaan. Ik hoop dat u dit unaniem noodzakelijk vindt.
Motie M101 (50Plus, D66, VVD, DENK): meer toiletten erbij maakt iedereen blij!
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019;
constaterende dat:
mobiliteit, natuurbeheer en recreatie belangrijke kerntaken zijn van de provincie;
iedereen zo"n vijf tot acht keer per dag naar het toilet moet;
één op de tien Nederlanders af en toe tot vaak thuisblijft vanwege het ontbreken van openbare
toiletten1;
•
busstations, park&rides, natuurgebieden en toeristische overstappunten (TOP"s) vaak (nog) geen
toiletten hebben;
•
Nederland het VN-Verdrag Handicap heeft ondertekend en geratificeerd en zich daarmee verplicht de buitenruimte en het openbaar vervoer toegankelijk te maken voor iedereen;
•
steeds meer gemeenten, provincies en natuurorganisaties werk maken van openstelling van toiletten in hun eigen gebouwen en bij winkels en horeca in het centrum en/of investeren in openbare
toiletunits en deze aanmelden op de HogeNood-app;

•
•
•

overwegende dat:
iedereen zich vrij zou moeten voelen om de deur uit te gaan;

•
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•

wij willen dat mensen de auto laten staan en het openbaar vervoer of de fiets nemen als dat kan
en iedereen onbelemmerd van de natuur zou moeten kunnen genieten;

roepen het college van Gedeputeerde Staten op om:
•
te inventariseren bij welke busstations, natuurgebieden/bezoekerscentra, snelfietsroutes en toeristische overstappunten (openbare) toegankelijke toiletten in onze provincie ontbreken;
•
bij locaties zonder toiletten afspraken te maken met nabijgelegen horecagelegenheden of winkels
over toiletgebruik door passanten en deze aan te melden bij de HogeNood-app;
•
Provinciale Staten in het eerste kwartaal 2020 over de voortgang van de inventarisatie te informeren en eventuele financiële consequenties te betrekken bij de voorjaarsnota 2020.
En gaan over tot de orde van de dag.
1

Bron: onderzoek van ECORYS.gecombineerd met gegevens van de Maag Lever Darm Stichting en Continentie Stichting Nederland: Er zijn 2 miljoen buikpatiënten en 1,5 miljoen blaaspatiënten, van wie één op de vier regelmatig tot
vaak thuisblijft vanwege een gebrek aan toiletten, en één op de drie soms. Dit zijn ruim 5 resp. 6% van de 17 miljoen
Nederlanders, samen één op de tien.

De VOORZITTER: De motie wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van de beraadslaging.
Mevrouw BITTICH (DENK): Mijnheer de voorzitter! DENK heeft eerder uitgesproken enthousiast te
zijn over de begroting 2020. Er zijn ambitieuze doelstellingen gesteld die nodig zijn. De provincie
Utrecht doet het in principe goed, maar wij zijn er nog lang niet. Zo zijn er laatst meldingen gekomen
dat de daklozenopvangen vol zitten en de voedselbanken te weinig donaties ontvangen om in de behoefte te blijven voorzien. Een op de twaalf inwoners van onze provincie is laaggeletterd en uit onderzoek van de gemeente Utrecht dat vandaag is verschenen blijkt dat op grote schaal wordt gediscrimineerd op de woningmarkt, vooral tegen mensen met een andere seksuele geaardheid en een andere etnische achtergrond.
Onder andere vanwege deze problemen zijn wij blij dat het verkiezingsprogramma van DENK als inspiratie heeft mogen dienen om als tweede provincie in Nederland een sociale agenda in werking te
laten treden. Dit mag nog wel concreter gemaakt worden. De sociale agenda is nog een extraatje op de
begroting. Wat DENK betreft mag de sociale agenda een eigen hoofdstuk zijn binnen de begroting met
stuk voor stuk concrete voorstellen, zodat in een klap zichtbaar wordt wat wij gaan doen. Wij gaan de
inwoners bijvoorbeeld taallessen aanbieden, burgerschap vergroten en een jongerenraad voor de provincie invoeren. Hierdoor kunnen wij zien hoeveel de provincie apart houdt om de gemeenten bij hun
eigen sociale agenda te ondersteunen. DENK is mede-indiener van het amendement van GroenLinks
om de sociale agenda een plekje in de begroting te geven dat het meer eer aandoet.
Vandaag is de tijd van verandering. Verandering kan eng zijn en soms pijn doen, maar de samenleving
is klaar voor verandering. Er moet verandering komen in de manier van inclusief werken, diversiteit
op de werkvloer, een verandering in duurzaam ondernemen en in de algehele verantwoordelijkheid die
wij naar de planeet voelen. In de begroting lezen wij onder andere dat er 100 fte wordt toegevoegd aan
het huidige team. Dit is heel nodig en wij zijn er heel blij mee. Neem dit moment om de provincie een
mooie weerspiegeling te laten zijn van de samenleving. Daarbij doel ik op diversiteit in de breedste
betekenis van het woord. Die moeite moeten wij niet alleen steken in diversiteit binnen ons provinciehuis, maar in de gehele provincie. Iedereen moet op allerlei manieren mee kunnen doen, ongeacht
kleur, geaardheid, leeftijd, lichamelijke gesteldheid enzovoort. Om deze reden is DENK medeindiener van de motie van 50Plus over openbare toiletten. Wij hebben hierover lacherig gedaan, maar
het is serieus. Er zijn mensen die het gevoel hebben dat zij niet volledig mee kunnen doen, omdat zij
niet naar buiten durven. Die mensen willen wij graag tegemoet komen.
Op het gebied van cultuur lees ik te weinig over diversiteit in cultuur en monumenten. Als wij spreken
over representatie, dan ziet de DENK-fractie graag dat wij de diversiteit aan culturen in onze provincie
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vieren en meenemen in het soort festivals die wij willen bekostigen en in ons monumentenbeleid. Met
andere woorden: wij hebben behoefte aan meer breedtecultuur.
In de begroting lezen wij dat er 7.000 woningen gebouwd zullen worden, waarvan een substantieel
deel zal bestaan uit sociale en middenbouw. 'Substantieel' is geen duidelijk kader. De een kan zeggen
dat het substantieel is, terwijl de ander het minimaal vindt. Wij zien graag dat het college vasthoudt
aan de 50% die in het collegeakkoord wordt genoemd, want de nood is hoog.
Wij zijn voor de ontmoediging van milieuverontreinigend gedrag, maar wij hebben altijd gezegd dat
de ophoging van opcenten gepaard moet gaan met het aanbieden van een beter alternatief op de auto.
Wat ons betreft is dat goedkoper openbaar vervoer. Voor ouderen en minima zien wij graag dat het
openbaar vervoer zelfs gratis is. Wij zijn blij met de proef om te kijken of het een succes wordt of ouderen onder de minima aan te merken zijn gratis met het openbaar vervoer te laten reizen. Bij de eerdere bespreking hierover hebben wij gevraagd waarom dit niet wordt uitgebreid naar alle minima. Wij
houden het op dit moment op de toezegging die wij van de gedeputeerde hebben gehad dat de proef
wordt uitgebreid naar alle ouderen en minima als dit een succes wordt.
Als oppositiepartij wil ik de pijnpunten aankaarten die bij deze begroting duidelijk worden en het vertrouwen uitspreken dat GS vandaag geluisterd heeft en alle feedback van vandaag meeneemt. Ik vertrouw erop dat GS de aangenomen moties en amendementen zal inpassen. GS moet dit niet zien als
'alles wat fout is aan de begroting', maar als alles wat de inwoner van Utrecht bij monde van deze Staten mist en als aanvulling op de begroting.
Ik kan mij aansluiten bij het punt dat door sommige collega's is aangehaald. De begroting is een ingewikkeld en technisch stuk, maar u staat in de Staten namens de mensen die ons gekozen hebben. Deze
mensen kijken en lezen graag mee. Dat gaat met dit document niet lukken. Mijn advies is om voor
volgend jaar het ingewikkelde document dat de begroting is leesbaar te maken, simpel te houden en
desnoods te voorzien van een samenvatting in gewone taal.
De VOORZITTER: Ik ga de vergadering voor enkele ogenblikken schorsen om kort met de fractievoorzitters te overleggen. Daarna heropen ik de vergadering om te melden wat de conclusie is van dit
overleg. Daarna zal ik de dinerpauze afkondigen. Ik schors de vergadering.
Schorsing van 17.48 uur tot 17.53 uur.
De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Ik heb met de fractievoorzitters overlegd over het vervolg van onze agenda. Wij zijn uitgekomen op het volgende voorstel: wij gaan een dinerpauze houden
tot 19.00 uur. Om 19.00 uur wordt de vergadering hervat met de beantwoording van het college op uw
eerste termijn. Het college zal de antwoorden tijdens de dinerpauze voorbereiden. Vervolgens hebt u
allemaal de gelegenheid voor een tweede termijn vanachter de katheder. Wij hebben afgesproken dat
zo kort mogelijk te doen. Vervolgens zal het college daarop kort reageren. Ik stel voor om daarna
agendapunt 14 te behandelen over de tarieventabel. Daarna houden wij de stemmingen over de agendapunten en de ingediende amendementen en moties tot zover wij gekomen zijn. Vervolgens zal ik de
vergadering schorsen en u vragen om volgende week woensdag om 19.30 uur terug te komen om de
discussie over het klimaatakkoord te voeren en daarover te stemmen. Dit is het voorstel voor het verdere verloop van de vergadering. Gebruikt u de dinerpauze om u alvast voor te bereiden en te kijken
naar de moties en amendementen. Dan kunt u overleggen welke gezamenlijke steun verdienen en welke vervallen. Ik schors de vergadering en wens u smakelijk eten.
Schorsing van 17.55 uur tot 19.04 uur.
De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Aan de orde is het statenvoorstel programmabegroting
2020. Vanmiddag hebben wij de inbreng van uw Staten in de eerste termijn gehad. Thans is er gelegenheid voor het college te antwoorden op uw
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vragen en ingediende amendementen en moties. Ik geef daarvoor als eerste het woord aan gedeputeerde Strijk.
De heer STRIJK (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! U gaat stemmen over de begroting 2020. Met
de eventueel aangenomen amendementen kan de begroting er net wat anders uitzien dan het concept
dat voor u ligt. Het is een begroting waarin u globaal ziet waaraan € 74.000.000 besteed wordt. Als wij
de onttrekkingen aan de reserves en de dotaties erbij halen, dan is het meer dan € 500.000.000 dat u
voor 2020 alloceert en daarbij doelen benoemt. 10% van dat bedrag is nieuw beleid. In 2020 zal afgerond € 50.000.000 worden uitgegeven aan andere keuzes dan er soms in het verleden zijn gemaakt of
die toen meerjarig incidenteel zijn gefinancierd en opnieuw worden doorgetrokken in die lijn. Dat
loopt nog iets op. In de jaren daarna zal het bedrag van € 50.000.000 stijgen tot € 60.000.000 aan
nieuwe beleidskeuzes.
Dat is nog niet alles, want het college heeft u voorgesteld om richting de kadernota nadere ambities uit
te werken. Daarvan heeft u het beleid nog niet vastgesteld. Wij zullen dat nog met andere partners bespreken. Daardoor weten wij nog niet exact wat het gaat kosten, maar indicatief zal dat tussen de
€ 20.000.000 en € 30.000.000 per jaar zitten. Dat is de inschatting die wij in het meerjarenbeeld aangeven. Daarbij maakt het college een aantal nieuwe keuzes. Wij maken nadrukkelijk de keuze voor
een investering in de natuur, de energietransitie, innovatie, het brede MKB, cultureel erfgoed en de eigen organisatie. Deze keuzes ziet u terug in de begroting.
Het is een begroting die meerjarig sluit. Weliswaar in de eerste jaren met onttrekkingen aan reserves.
Wij gaan de gespaarde reserves inzetten om te investeren in de jaren 2020 tot en met 2022. In het jaar
2023 sluit deze begroting structureel. Ik vind het belangrijk om dit te benadrukken, omdat een aantal
van u in de commissie de zorg heeft uitgesproken of de meerjarenbegroting echt structureel sluit. U
heeft de accountant de opdracht gegeven om die controle uit te oefenen op die cijfers. U heeft de memo van de accountant mogen lezen. De accountant beaamt dat de oormerking klopt om bepaalde lasten incidenteel te noemen. Daarmee sluit de begroting structureel.
De heer JANSSEN (VVD): Mijnheer de voorzitter! De VVD heeft de memo gelezen en is blij met de
uitkomsten. Dit geeft ons extra zekerheid om de begroting goed te kunnen beoordelen. De accountant
doet in de memo een aantal aanbevelingen. Hoe kijkt u aan tegen die aanbevelingen?
De heer STRIJK (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Ik ben net als u blij dat de accountant beaamt
dat het klopt. Ik kan mij voorstellen dat het u helpt bij de zekerheid om achter deze begroting te gaan
staan. De accountant geeft aan dat de vragen soms niet beantwoord konden worden op basis van de
begroting en dat daarvoor aanvullende informatie nodig is. De vraag is of die informatie opgenomen
moeten worden in de begroting. Dat staat op gespannen voet met andere vragen en opmerkingen die ik
vandaag gehoord heb, want het is al zo'n lijvig boekwerk en er komen een paar pagina's bij als wij dit
gaan beargumenteren. Aan de andere kant merk ik dat de behoefte bestaat dat wij uitgebreider toelichten bij de paragraaf over de incidentele lasten waarom wij bepaalde zaken op deze wijze hebben geordend. Ik zal het wat uitgebreider opnemen in de komende begroting zonder dat ik in tientallen pagina's
verval. Een belangrijke conclusie is de intensiveringen en het sluitend meerjarenbeeld.
Het voorstel van het college met deze ontwerpbegroting is om scherper aan de wind te zeilen dan wij
dat in het verleden hebben gedaan. Daarvoor zijn twee belangrijke hoofdredenen. Ten eerste is er veel
veranderd in de afgelopen tijd. Dat was mede van invloed. De eerste externe factor daarin is dat de
rente op dit moment erg laag is, zelfs negatief. Dat betekent dat liggende middelen een negatief rendement hebben. De inflatie gaat door en je krijgt er geen rente op. Dit betekent dat het ons elk jaar
geld kost als wij in de plus staan. De reserves aanhouden die je niet aanwendt had je beter niet kunnen
ophalen bij de burgers. Wendt dit vooral aan voor de maatschappelijke doelen, want niks doen kost
geld.
De tweede belangrijke hoofdreden om scherper in de wind te zeilen is dat het Besluit begroting en verantwoording (BBV) ons dwingt. Vanaf 2017 zegt het BBV dat wij maatschappelijk moeten activeren
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en dat niet mogen afschrijven. In het verleden maakten wij reserves en brachten dit in een keer in mindering op die reserve en dat als nul in de boeken zetten. Dat mag niet meer. Dat is gunstiger en zal u
meer inzicht geven als wij dat op deze manier doen. Dat zal de reden zijn waarom het BBV ons daartoe dwingt. Dat leidt er wel toe dat wij opnieuw hebben gekeken naar de reserves en deze reserves inzetten. Dit zijn twee belangrijke factoren geweest waarom het college met deze begroting durfde te
komen.
Dat leidt vanzelfsprekend tot verschuivingen in enkele kengetallen. Als je zegt dat onnodig liquiditeit
aanhouden geld kost, dan ga je het geld aangeven en heb je vanzelfsprekend minder liquiditeit. Dat is
dan wel logica. Als je de reserves aanwendt, dan neemt de solvabiliteit af. Dat is eveneens logica. Is
het wel verantwoord wat wij doen? Dat is een terechte vraag die u mag stellen. Geeft het college niet
te veel geld uit en zitten wij met de volgende statenvergadering niet met de grote problemen die daardoor zijn opgezadeld. Dat denken wij niet. Nogmaals, de begroting sluit structureel. Dat is belangrijk.
Ik durf dit te zeggen in het licht van het weerstandsvermogen en de risicoparagraaf. Daarom was ik het
eens met de vraag om te kijken hoe adaptief de provincie blijft als de omstandigheden om ons heen
veranderen: als plotseling de rente stijgt of als de economie 4% krimpt en daarmee de algemene uitkering omlaag gaat. Wat betekent dat voor ons en de sluitende begroting? Dan doe je een stresstest. Wij
laten externe autonome ontwikkelingen op ons afkomen om te zien wat dat voor ons betekent. Die
stresstest ligt er nog niet, dus daarover kan ik nog geen oordeel geven. Het lijkt mij wel goed om dit in
de komende tijd uit te laten voeren. Dit in het algemeen over de begroting en hoe het college hiernaar
kijkt.
Ik zal antwoord geven op de vragen over de financiën. De moties, de amendementen en toezeggingen
op het punt van economie zal ik hierbij meenemen. Daarbij zal ik ingaan op de bedrijfsvoering, vanuit
de portefeuille van de heer Van Muilekom. Alles rondom wonen, binnenstedelijke ontwikkeling en vitale kernen zal door de heer Van Essen worden behandeld. De sociale agenda, de leefomgeving en diversiteit wordt meegenomen door de heer Schaddelee en mevrouw Bruins Slot zal ingaan op cultuur,
erfgoed en de toiletten.
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! U had het zojuist over de stresstest. Betekent dit
dat u deze motie overneemt en toezegt?
De heer STRIJK (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! In mijn algemene inleiding op de begroting
heb ik aangegeven dat wij het belangrijk vinden dat wij een stresstest hebben. Ik ga nog specifiek door
alle moties en amendementen, zo ook door deze motie.
Eerst ga ik de toezeggingen doen die aan mij gevraagd zijn. GroenLinks wees op het belang van een
circulaire economie en het opnemen van indicatoren. Wij hebben in deze begroting aangegeven dat wij
het jaar 2020 zullen gebruiken om dit beleid aan te scherpen en met u te bespreken. Bij al het beleid
dat wij vaststellen hoort dat er indicatoren benoemd worden, zodat het voor u meetbaar is dat wij de
doelen halen. Deze indicatoren dalen neer in de begroting. Het lijkt mij goed dat wij dat meenemen in
het licht van die beleidsontwikkeling. Ik kan nog niet zeggen of het in elk programma tot een of twee
indicatoren leidt. Wel moeten wij meetbare indicatoren hebben als wij het beleid hebben vastgesteld,
zodat u kunt zien of wij onze doelen gaan halen. Dat is een toezegging.
Op veel interessante vragen van het FvD kom ik terug bij het bespreken van uw moties.
Het CDA had een vraag over de rapportage van de MKB-bedrijven en wanneer de nieuwe pilot start.
De subsidieaanvraag loopt in de laatste fase. De inschrijving voor bedrijven zal in november of december van start gaan. De start van de pilot zal in januari zijn. De evaluatie van de eerste tranche is op
een haar na klaar, dus ik verwacht dat deze in december of januari naar u toe komt.
De PvdD vroeg hoe wij het begrip 'brede welvaart' gaan meten. In de brede zin hebben wij aangegeven
dat de voorgestelde besluittekst 2b met de doorontwikkeling van indicatoren komt. Het begrip 'brede
welvaart' kan daarin goed meegenomen worden. Helpt u dat met ons bewaken dat dit wordt meegenomen.
De PvdA heeft de vraag gesteld wanneer het college verder komt met zijn plannen rondom arbeidsmarktbeleid. Op dit moment doen vele zaken al aan arbeidsmarktbeleid, zoals het onderwijspact en de
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technologieraad. Wij zijn dit ook aan het herijken. Ik noem daarbij drie transitiesporen: hoe gaan wij
jonge mensen verleiden om te kiezen voor de opleidingen waar de banen voor de toekomst liggen?
Hoe gaan wij mensen met afstand tot de arbeidsmarkt helpen om naar banen toe te gaan? Hoe kunnen
wij de mensen met een baan waarover wij ons zorgen maken of dat type baan over een jaar of vijf nog
bestaat door de veranderingen in de techniek op tijd herscholen naar nieuwe banen? Deze banen zullen
vooral in de zorg, het onderwijs, de ICT en de techniek zitten. Op dit moment loopt er een onderzoek
naar hoe wij dit het beste met onze partners kunnen aanpakken. Wij willen dat herijkte beleid graag
met u vaststellen. Dat zal aan het einde van het tweede kwartaal of aan het begin van het derde kwartaal volgend jaar bij u liggen, met name omdat de afstemming met de partners voor ons heel belangrijk
is.
Tijdens het betoog van mevrouw Rikkoert vertelde de heer Van Schie heel enthousiast dat hij naar de
zeventiende verdieping was geweest en dat hij had gezien dat daar aan het dak werd gewerkt. Hij
vroeg wanneer daarover informatie komt. De heer Van Muilekom heeft een statenbrief over de verduurzaming van provinciaal vastgoed toegezegd die aan het einde van dit jaar naar u toe komt. Voor
het antwoord op uw vraag verwijs ik naar die brief.
De heer Van den Dikkenberg vroeg naar de honderd mensen die worden aangenomen en wat deze
mensen gaan doen. Wij hebben een uitsplitsing gegeven van hoeveel mensen op welk programmaonderdeel worden aangenomen. Wat die mensen precies gaan doen staat in de programmabegroting. Dat
zijn de activiteiten die wij doen. Aan het begin van het programmahoofdstuk laten wij zien hoeveel
kosten materiële kosten zijn en hoeveel kosten personele kosten zijn. Daaronder vallen de nieuwe
mensen. De activiteiten die zij gaan uitvoeren treft u in de vele pagina's daarna bij elk programmahoofdstuk waarin staat wat wij gaan doen.
Mevrouw Hoek vroeg of wij moeten wachten met het afromen van reserves bij de toenemende onzekerheid rond de problematiek bij de PAS. Onze risico-inventarisatie laat zien dat wij geen meerkosten
verwachten voor de provincie. De maatschappelijke kosten zijn er absoluut en hebben wij in beeld.
Daarover hebben wij vandaag reeds een discussie gevoerd. Puur voor het instituut van de provincie
leidt het niet tot een grote kostenpost die wij als hoog risicovol inventariseren. Op uw vraag of wij
moeten wachten met afromen, is het antwoord nee.
Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de voorzitter! Als de provincie vergunningen uitgeeft die later
teruggetrokken moeten worden, dan kan men om een schadevergoeding vragen, tenzij dit verankerd
wordt op het eigen risico. Het is wel een proces dat aandacht vraagt.
De heer STRIJK (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Het klopt dat dit proces aandacht vraagt. U
heeft dit voorbij zien komen in de risicoparagraaf. Het vraagt om beheersingsmaatregelen, want het is
een snel ontwikkelend dossier. Op dit moment schatten wij de risico's niet dusdanig hoog dat wij moeten stoppen met wat wij doen om het geld apart te zetten voor wat er op ons afkomt.
Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de voorzitter! Hoe gaat u om met het personeel dat u heeft aangenomen voor speciale projecten ter begeleiding en later blijkt dat het project niet doorgaat? Worden
deze mensen dan ontslagen en krijgen zij een ontslagvergoeding?
De heer STRIJK (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Dat is een goede vraag. Met de snelheid
waarmee dit dossier ontwikkelt kan het over een maand weer anders zijn. Als dit maanden voortsleept
en dit soort vragen aan de orde komt, dan ben ik blij dat er een andere opgave is waarvoor veel werk
ligt.
Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de voorzitter! Wij zullen zien.
De VOORZITTER: Ik stel voor dat de gedeputeerde vervolgt.
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De heer STRIJK (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Mevrouw Bittich benadrukte nogmaals het
belang van een leesbare begroting voor de mensen die niet dagelijks op het provinciehuis komen, zodat het voor hen inzichtelijk is waaraan hun geld besteed wordt. Dit sluit aan bij de vraag van het FvD.
In de meest brede zin is dit de grootste ambitie van deze gedeputeerde. Het is belangrijk om in de komende jaren te werken aan een begroting die leesbaar is, zodat mijn moeder deze ook kan lezen. Dat
hoeft niet alleen op papier, maar kan ook in de vorm van andere multimediale producten. Soms worstel ik daarmee, want wij moeten geld investeren om het leesbaar en overzichtelijk te maken. Van de
1.300.000 inwoners zitten er echter geen hordes mensen te wachten op het lezen van deze stukken of
het kijken van dit soort filmpjes. Aan de andere kant hoort het bij onze verantwoordingsplicht om ons
ultieme best te doen om dit zo inzichtelijk mogelijk te maken. Die handschoen pak ik graag op.
Dan kom ik bij de moties en de amendementen. Door de VVD zijn verschillende amendementen toegestuurd: amendement A21 tot en met A34. Deze liggen vaak buiten mijn portefeuilles, dus mijn collega's zullen specifiek ingaan op elk amendement. Van de fietsverbinding tussen Zeist, De Bilt en het
Utrecht Science Park tot de rotonde bij Woudenberg en van de parkeerplaats bij station Bunnik tot de
bewegwijzering op het bedrijventerrein Montfoort. Het is een breed scala aan wensen die u hier uit.
Wij danken de VVD-fractie voor haar inzet om breed in de provincie voorstellen op te halen. Dat
waarderen wij. Dan wat generiek: voorstellen worden pas in de begroting opgenomen als deze voldoende zijn uitgewerkt en op breed draagvlak kunnen rekenen, voordat dit kan leiden tot uitgaven.
'Het plan zoekt geld' en niet 'het geld zoekt een plan'. Veel van de punten die u voorstelt zitten nog in
de voorgaande stadia. Het zijn zaken die misschien wel kunnen leiden tot een allocatie die wij bij de
integrale afweging van onze middelen goed moeten bespreken. Het zijn echter nog geen uitgewerkte
plannen. Het amenderen van deze plannen in de begroting zou voorbijgaan aan alle afwegingen die wij
willen maken. Daarmee doen wij geen onrecht aan het werk dat u hierin heeft gestopt, want het zijn
voorstellen om te bespreken in de commissies. Voor dit college staan deze plannen echter nog niet op
de lijn die in 2020 tot budget leiden.
De heer JANSSEN (VVD): Mijnheer de voorzitter! De gedeputeerde zegt dat de voorstellen niet in de
begroting geamendeerd worden. Dit zijn punten die in de provincie leven en waarvoor vaak concrete
wensen liggen. Bij Amersfoort moet er aanbesteed worden en er ligt een ambitie om dat duurzaam te
doen. Dat moet tussen vandaag en een maand rond zijn. Als wij wachten op de volgende begroting,
dan is die trein of auto voorbij gereden. U plaatst ons voor het dilemma hoe wij dan met de amendementen omgaan.
De heer STRIJK (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Als het aan u ligt moeten wij de lijst met
ambities vergroten. De lijst met uit te werken ambities die in het statenvoorstel staat, bevat wensen die
in het coalitieakkoord staan en door de coalitievormende partijen als cruciaal worden gezien. Hiervoor
moeten wij snel tot actie komen. Wij durfden en konden deze ambities nog niet in de begroting zetten,
omdat deze onvoldoende zijn uitgewerkt, wij niet weten hoeveel het exact gaat kosten en het nog geen
draagvlak heeft, omdat wij dit nog niet met alle partners hebben besproken. Voor ons is de status hiervan een nog uit te werken ambitie. Veel punten die u noemt kunnen op het lijstje 'nog uit te werken
ambities' komen. Als deze in de begroting geamendeerd worden krijgen deze ambities de status dat het
gelijk moet gebeuren.
De heer JANSSEN (VVD): Mijnheer de voorzitter! Ik heb een generieke opmerking over de hele set
amendementen. Vanuit onze rol om constructief mee te denken, hebben wij heel bewust gekozen voor
moties en amendementen die aansluiten op de ambities uit de programmabegroting. Deze komen niet
in de plaats van de coalitieambities, maar zijn een nadere concretisering die naar onze opvatting en ervaring leven in de provincie. Deze ambities kunnen invulling geven aan wat de VVD aanspreekt en
sluiten aan bij uw ambities. Deze ambities komen niet in plaats van de coalitieambities, maar is een
nadere concretisering en invulling daarvan.
De heer STRIJK (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Met de keuze voor een specifieke fietsbrug
of rotonde zonder de integrale afweging te maken met andere fietsbruggen, rotondes of wegen maakt u
de keuze zonder dat daarnaar een uitgebreid onderzoek met partners is geweest. Ik duik langzaam de
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individuele dossiers in. Die moet u met mijn collega's per amendement doornemen. Dit is wel de generieke afweging, zoals wij naar de eerste set van amendementen kijken. Daarmee willen wij deze
amendementen absoluut niet tekort doen, want u heeft in de provincie opgehaald wat er leeft. Daartoe
hebben wij ons te verhouden.
Mevrouw RIKKOERT (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! Ik heb een vrij generieke vraag aan de
VVD. Wij hebben een heel wensenlijstje voor ons. Waarom heeft u dit lijstje vorig jaar niet bij uw eigen gedeputeerde ingediend?
De heer JANSSEN (VVD): Mijnheer de voorzitter! Bij alle begrotingen en voorbereidingen hebben
wij de zaken die spelen in de provincie naar voren gebracht. Dit hebben wij opgehaald in onze verkiezingscampagne en staat in ons verkiezingsprogramma. Wensen en ideeën ontwikkelen zich steeds. In
de vorige periode heeft de vorige fractie bijdragen gedaan, ook via het coalitieakkoord. Deze periode
zaten wij niet aan tafel van de vijf onderhandelende partijen. Wij hebben de handschoen opgepakt die
de coalitiepartijen hebben neergelegd voor een open verhouding en een open debat met alle statenfracties en het staat eenieder vrij om constructieve voorstellen te doen. Wij zijn ingegaan op uw uitnodiging en dat heeft geleid tot deze lijst.
Mevrouw RIKKOERT (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! Het is helder waarom het lijstje is opgesteld. Waar vandaan zou de dekking hiervoor moeten komen?
De VOORZITTER: Ik begrijp van de heer Janssen dat u dit in de amendementen kunt zien. De heer
Strijk vervolgt.
De heer STRIJK (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Het eerste amendement is amendement A36
van GroenLinks, D66 en DENK over de verplaatsing van doelen binnen de programma's van programma 3 naar programma 7. Dit is een sympathiek amendement en het college vraagt u om dit mee te
nemen in de totale doorontwikkeling van de doelenboom. Wij hebben voorgesteld als besluit te nemen
om ons de opdracht te geven richting de kadernota de doelenboom in de meest brede zin te bespreken
en te kijken of deze aansluit bij de huidige ambities. Het is veel werk om daarop vooruitlopend een
programmapunt op te pakken en alvast te verzetten, met overigens alle consequenties in de begroting
van schuivende bedragen. Dit doen wij liever als een integrale opdracht. Mag dit amendement opgaan
in de grotere opdracht die u aan ons geeft om de doelenboom verder te ontwikkelen. Daarom ontraadt
het college dit amendement.
Amendement A37 van de SP vraagt om de indexatie los te maken van de politieke besluitvorming. Dat
amendement ontraad ik. De SP stelt voor om een andere index te hanteren dan het college voorstelt.
Wij hanteren de prijsindexatie van het CBS en er wordt voorgesteld om de 'consumentenprijsindex alle
huishoudens, afgeleid' zoals gebruikt in de Wet inkomstenbelasting. Voor dit jaar is dat toevallig een
hoger percentage aan indexatie, maar dat kan een ander jaar andersom zijn. Het college pakt het prijsindexcijfer van het CBS, zoals wij dat in de algemene zin kennen. Het college zit hierin niet geharnast,
maar wel voor deze begroting. Het heeft grote consequenties in de hele doorrekening van de begroting
om het indexcijfer in deze begroting nog te veranderen. Als wij voor de komende tijd een ander indexcijfer willen hanteren, dan bespreek ik dat graag met u voor de volgende begrotingen. Ik ontraad het
om dit met terugwerkende kracht in te stellen. Mocht u het niet eens zijn met het college en dit indexcijfer toch in de begroting amendeert, dan wijs ik u erop dat er twee besluitteksten staan. De eerste is
om het indexcijfer te veranderen naar een andere grondslag van het CBS. Daarvan zijn wij geen voorstander, maar dat kan wel. In het tweede besluit staat dat u extra geld ophaalt. Dat wordt geraamd op
€ 340.000. In dit amendement wordt voorgesteld om dat aan het OV uit te geven. U bent echter vrij
om alleen voor besluitpunt 1 te kiezen, zodat u het extra geld in de algemene reserve kunt stoppen of
aan iets anders kunt uitgeven. Welk indexcijfer u wilt hanteren blijft een politieke keuze. Als u daarover wilt discussiëren, kunnen wij dat volgend jaar in de commissie BEM of de FAC doen. Dan kunnen wij het percentage voor de komende jaren bepalen.
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De heer EGGERMONT (SP): Mijnheer de voorzitter! In de wegenbelastingwet wordt het afgeleide
indexcijfer gebruikt. Eigenlijk wordt dit overheidsbreed bij belastingeng gebruikt. Om de politieke
discussie te voorkomen tussen partijen die een hoger of lager indexcijfer willen, stellen wij voor om
ons aan te sluiten bij dat indexcijfer dat in de rest van de wetgeving wordt gebruikt. Ten aanzien van
de maximale opcenten wordt het indexcijfer neergezet op 115 en niet op 114,8. Wat vindt u van die
redenatie?
De heer STRIJK (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! De redenatie volgt het college volledig. Pak
een indexcijfer en houd dat vol, zodat er geen discussie ontstaat van jaar tot jaar. Uw voorstel is dat
wij een ander indexcijfer pakken bij het CBS dan het indexcijfer dat het college voorstelt. Dat indexcijfer hadden wij kunnen hanteren. Het is echter een enorm grote wijziging om dat op dit moment nog
in de begroting door te voeren. Laten wij het indexcijfer voor de komende jaren in de commissie bespreken en dan vaststellen. Overigens zijn er goede argumenten voor het indexcijfer dat het college
pakt. Dat is het prijsindexcijfer wat de meeste mensen thuis op de televisie voorbij zien komen.
De heer EGGERMONT (SP): Mijnheer de voorzitter! U doet net alsof wij zomaar een indexcijfer gebruiken. Daarmee geeft u aan dat het afhankelijk is van wat je smaak is. Ons voorstel is om het onafhankelijk van politieke keuzes te maken. Het kan zijn dat een ander college de index wil verlagen. Het
politieke en beleidsmatige wordt van elkaar gescheiden als je het koppelt aan een indexcijfer dat in de
rest van de wetgeving wordt gebruikt. Het gaat ons erom dat er een indexcijfer wordt gehanteerd dat
niet zomaar een indexcijfer is.
De VOORZITTER: De gedeputeerde zal straks ingaan op uw vraag. Eerst geef ik het woord aan de
heer Van Oort, omdat hij op hetzelfde punt een vraag heeft.
De heer VAN OORT (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! Naar aanleiding van de vraag van de SP
heb ik gezocht naar de opcenten. In de wetgeving staat een artikel dat verwijst naar de Wet op de inkomstenbelasting, waarin twee indexcijfers genoemd worden. Hierbij wordt expliciet niet verwezen
naar het artikel van de normale consumentenprijs indexcijfer, maar naar het andere indexcijfer. Mijn
vraag aan de gedeputeerde is om het voorstel van de SP technisch te controleren en bij de volgende
begroting mee te nemen. Het staat in de wet dat het andere indexcijfer gehanteerd moet worden. Ik zou
hier zelf ook niet voor gekozen hebben, maar zo lees ik het wel.
De heer STRIJK (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Het is uiteindelijk een politieke keuze of je
indexeert. Er is hier jarenlang besloten om niet te indexeren. Wij hadden kunnen afspreken dat wij het
met 1, 2 of 3% verhogen. Het had een politiek voorstel kunnen zijn. Dit college heeft gekozen voor dit
indexcijfer. Ik zit hierin niet geharnast. Als uw Staten liever een ander indexcijfer van het CBS pakt
dan dit, dan gaan wij dat vanaf vandaag doen. Dit amendement roept echter op om dit te veranderen
voor het begrotingsjaar 2020. Daar schrik ik terug van de consequenties die dat heeft. Ik wil een bredere discussie voeren in de commissie BEM of de FAC voor de jaren 2021, 2022 en 2023. Daarna zien
wij wat het nieuwe college doet. Zal ik u dat toezeggen? Daarbij ontraad ik het amendement. Als
sommigen van u het amendement wel willen toevoegen aan het statenvoorstel, bedenk dan dat er twee
besluiten in staan. U kunt ervoor kiezen om alleen besluitpunt 1 te nemen.
Bedankt voor het amendement A39 van de ChristenUnie over het aanvullen van de indicatoren die al
in de begroting hadden moeten staan. Excuus dat deze er nog niet in staan. Fijn dat u dat geconstateerd
heeft. Deze indicatoren gaan wij opnemen in de begroting. Ik omarm dit amendement. Dit maakt de
begroting meer compleet.
De motie M76 gaat over een internationale school in de regio Utrecht en vraagt om een onderzoek.
Het college omarmt deze motie.
De motie M77 gaat over een vereenvoudigde versie van de programmabegroting. Ik omarm deze motie. Mijn ervaring bij de provincie tot nu toe is dat een verkiezingsjaar in een P&C-cyclus best vervelend is. In het verkiezingsjaar staat dat hele proces onder druk. Colleges moeten gevormd worden en er
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is minder tijd met nieuwe mensen. Dit jaar is niet maatgevend voor hoe wij de komende drie jaar met
elkaar een kadernota zullen bespreken en een begrotingsbehandeling zullen hebben. Mogelijk stelt u
dat gerust. Los van dit algemene effect van het verkiezingsjaar is dit jaar extra bijzonder, omdat wij
een achterstand hebben opgebouwd in het opleveren van jaarrekeningen. Dat maakt de vergelijkbaarheid tussen cijfers soms minder mooi en ontstaan er disclaimers in de begroting. Dat helpt allemaal
niet in de leesbaarheid van de begroting. Er zijn dus redenen waarom de programmabegroting dit jaar
minder mooi is. Ik ben het met u eens dat wij ernaar moeten streven dat wij een begroting opleveren
waarvan u de hoofdlijnen in een uur kunt lezen. Ik ga werken aan een inleiding die probeert het hoofdbeeld uitgebreider te beschrijven dan in deze begroting het geval is. Ik wil dit ingaan als een interactief
proces. Ik ga mijn best doen om dat volgend jaar al beter te maken, maar dan zult u ongetwijfeld feedback hebben en moet het het jaar daarop weer wat beter zijn. Laten wij het zo oppakken met elkaar. De
motie M77 kan ik omarmen.
De motie M78 vraagt om de solvabiliteit niet onder de 30% te laten komen. Allereerst wil ik een relevante mededeling doen. In de paragraaf met de kengetallen in de begroting, waarbij wij ingaan op de
solvabiliteit en het schuldquotum, doen wij al een disclaimer. Dit heeft ermee te maken dat de jaarrekening 2018 nog opgesteld moest worden en dat meerdere zaken in de planning en onderbouwing van
de liquiditeit en reserves nog niet scherp waren. Inmiddels heb ik meer zicht op de jaarrekening 2018.
Hoewel de accountantscontrole nog moet plaatsvinden, weet ik dat wij een deel uit 2017 gaan corrigeren. In 2017 hebben wij uit de reserves € 100.000.000 overgeboekt naar de overlopende passiva. Dat is
het moment waarop je resultaat neemt voor een vrije subsidie en je het geld aan een gemeente geeft of
dat het viaduct daadwerkelijk is aangelegd. Dit zijn allerlei momenten die door de jaren heen kunnen
verschillen. Dat leidde tot een correctie in 2017 van € 100.000.000. Dat ging van het eigen vermogen;
de reserves naar overlopende passiva; schuld. Al die tijd waren wij in 2018 doorgegaan met onze boekingen. Logischerwijs zie je dat wij dubbel zijn gaan boeken doordat deze er zowel in 2017 als 2018
in zaten. Het lijkt erop dat de correctie van ongeveer € 70.000.000 de andere kant op gaat. Daardoor
zal de solvabiliteit versterken, want er komt € 70.000.000 bij het eigen vermogen dat weggaat bij het
vreemd vermogen. Dat is de disclaimer. Hoewel de accountantscontrole nog moet plaatsvinden, zet dit
wel het licht op mijn eerdere opmerking dat het in de praktijk niet veel zal voordoen dat de solvabiliteit onder de 30% komt. Dat ter geruststelling vooraf.
De vraag blijft open of wij de norm van 30% strikt moeten handhaven. Daarvan is het college geen
voorstander. Het gaat altijd om meerdere indicatoren bij elkaar. Stel dat ik een eigen vermogen van
€ 100.000 op mijn bankrekening heb staan, dan heb ik een solvabiliteit van 100%. Ik koop een huis
van € 400.000 waarvoor ik een hypotheek neem van € 300.000. Dan is mijn solvabiliteit 25%. Ben ik
er dan heel erg op achteruit gegaan? Ik heb wel een huis en heb bepaalde huurlasten niet meer. Bij afwegingen in de solvabiliteit moet je kijken naar andere factoren: sluit de begroting meerjarig, wat is je
weerstandvermogen, heb je de risico's onder controle, heb je een adaptief vermogen als er omstandigheden op je afkomen die veranderen? Het zou te simpel zijn voor het college om slechts naar een percentage te kijken. Het is wel een belangrijk percentage en ik denk niet dat wij onder de 30% zakken,
maar dit hoeft niet vastgelegd te worden. Daarom ontraadt het college deze motie.
De heer DINKLO (FvD): Mijnheer de voorzitter! Ik begrijp de overweging van de gedeputeerde. U
zegt dat de solvabiliteit niet onder de 30% gaat dalen, maar er is € 158.000.000 aan ongedekte ambities waarvoor dit college geld wil vinden. In onze berekening daalt de solvabiliteit dan onder de 30%.
U noemt geen percentage, maar vindt u een percentage van 0% dan ook correct? De achterliggende
gedachte van de motie is dat wij bang zijn dat het college maar doorgaat met uitgeven. Naar vier jaar
heeft de provincie dan een solvabiliteit van 0%. U zegt dat daarvoor een goede reden is, zoals het
bouwen van windmolens. Wij maken ons zorgen over de financiële stabiliteit.
De heer STRIJK (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Ik wil aan die zorg tegemoet komen, maar ik
kijk eerst graag in een brede discussie welke kengetallen u wilt hanteren. In het voorjaar kunnen wij in
alle rust daarover de discussie aangaan. Het college stelt u voor het de opdracht te geven om de onderhoudsvoorzieningen op orde te brengen. Dat gaat niet over de reserves. Op het moment dat er een weg
wordt aangelegd, weten wij dat wij deze weg over acht jaar van een nieuwe toplaag moeten voorzien.
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Het geld voor dat onderhoud stoppen wij in reserves. Er is veel voor te zeggen om dat geld in de voorzieningen te stoppen, omdat je er niet onderuit kunt. Als een weg wordt aangelegd, moet deze na een
aantal jaren geasfalteerd worden. Op het moment dat wij reserves naar voorzieningen zetten, dan is er
een afname van de solvabiliteit. Is dat erg? Ik vind nog steeds dat wij het dan beter doen. Hiermee zeg
ik dat wij in een discussie niet alleen moeten kijken naar een kengetal, maar of wij de totale financiën
onder controle hebben. Als wij die discussie aangaan, dan hoor ik uw zorg en wil ik kijken hoe wij dat
kunnen opschrijven zodat het college geen gekke dingen doet. Dat moet niet zo eng opgeschreven
worden als het in de motie staat, maar in een bredere context.
De heer DINKLO (FvD): Mijnheer de voorzitter! Bedankt voor de toezegging. U wilt een brede discussie voeren en wij willen hierover graag meedenken. Is de conclusie van die discussie dat wij tot een
paar kengetallen komen waaraan u zich houdt? Mag ik uw toezegging op deze wijze interpreteren?
Anders blijft het voor mij te vrijblijvend en bepaalt u wat de getallen zijn.
De heer STRIJK (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Ik durf niet te zeggen wat de einduitkomst
van dat verhaal is omdat het over bandbreedtes gaat, de samenhang van diverse indicatoren met elkaar
en het gesprek dat je daarover hebt. Daarbij kan tevens een stresstest betrokken worden, want wat gebeurt er als de omstandigheden veranderen? Ik wil niet vooruitlopen op het goede gesprek in de FAC.
Door de VVD is aangegeven om deze discussie met elkaar te voeren. Zonder dat ik vooruitloop op de
uitkomst hoor ik uw zorg en kan ik mij voorstellen dat de Staten graag een paar kaders meegeven.
De heer DINKLO (FvD): Mijnheer de voorzitter! Ik hoor de toezegging van de gedeputeerde en wil
dit graag meenemen. Ik ben bereid de motie terug te trekken onder de toezegging dat wij in het voorjaar die discussie gaan voeren. Daarna kunnen wij de discussie voeren of er een echt kengetal moet
komen.
De VOORZITTER: Ik stel vast dat u uw conclusie formuleert. Ik hoor straks de uitkomst van het beraad in uw fractie over de motie.
De heer JANSSEN (VVD): Mijnheer de voorzitter! Ik vermoed dat de motie waarin wordt verzocht
een stresstest uit te voeren wordt aanvaard. Mijn voorstel is om aan de hand van de stresstest de discussie te voeren over de gewenste normen.
De heer STRIJK (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! De stresstest ligt er nog niet in het eerste
kwartaal van 2020. Het lijkt mij bijna onmogelijk om een stresstest te doen als de jaarrekening er nog
niet ligt. Ik baal ervan dat ik achter de feiten aanloop, maar dat is een gegeven. Een stresstest baseer je
op de laatste stand van zaken en daarvoor heb ik het liefst de cijfers van 2019 paraat.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! De gedeputeerde heeft twee moties omarmd.
Bedoelt u daarmee dat u de motie overneemt?
De heer STRIJK (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Als ik iets omarm, dan bedoel ik daarmee dat
ik het overneem.
De motie M79 gaat over de mobiliteitsreserve. De reden dat de beantwoording wat langer duurde, is
dat de beantwoording van officiële vragen via het college moet lopen. Als de vragen technisch van
aard waren geweest, dan had u in het reces een antwoord gekregen. Vanwege de officiële aard van de
vragen moesten deze afgelopen dinsdag in het college worden vastgesteld. Dat leidde tot de vertraging, waardoor u de beantwoording pas gisteren ontving. Mijn voorstel is om u de lijst met mobiliteitsprojecten te geven bij de jaarrekening van 2019. U vraagt om dit overzicht te hebben voor het einde van dit jaar. In de meerjarenbegroting staat dat er in 2022 € 20.000.000 vrijvalt uit deze reserve en
in 2023 € 30.000.000. U vraagt zich af of deze reserve voldoende is. Daarom wilt u de stand hiervan
weten. Als wij dat in een keer doen bij de jaarrekening 2019, dan kunnen wij u op de eindstanden laten
zien welke bereikbaarheidsprojecten daaronder zitten. Dan bent u op tijd voor de begroting van 2021.
Wij hebben de vraag geïnterpreteerd als: kunt u verklaren hoe de vrijval is berekend? In de brief heb-
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ben wij uitgelegd dat de vrijval het verschil is tussen wat er staat en wat wij nodig hebben. U vraagt
om de onderbouwing voor de verwachte kosten.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Dat laatste was het geval in de commissie BEM.
Als u dat al heeft toegezegd, is het dan een idee dat u het vrijgevallen geld uit andere posten daarin
meeneemt? Welke projecten en reserves zijn daar vrijgevallen? Dan hebben wij een totaal beeld en
heeft u wat meer tijd. Dan kunnen wij dat in zijn volledigheid beoordelen.
De heer STRIJK (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Voor de toelichting op de reserves ben ik
gewend dat bij elke reserve een onderbouwing staat wanneer de bedragen weglopen en welke plannen
daaronder zitten. Zo moet het er uiteindelijk uit gaan zien. Dat is nog niet het geval, maar ik streef ernaar om dat bij de jaarrekening 2019 zo te hebben. Ik vraag meer maanden, zodat het gebaseerd wordt
op de laatste cijfers. Dit leidt tot vrijval in 2022 en 2023, dus dan blijft er genoeg tijd over voor de begroting 2021.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Ik heb geen antwoord gehoord op mijn vraag. In
de begroting 2020 is € 36.000.000 aan vrijval georganiseerd. Wanneer gaat u die onderbouwing geven? Het lijkt mij vrij ingewikkeld als u dat bij de jaarrekening van 2019 gaat doen. Zo lang wil ik
daar niet op wachten, want u plant om dat geld in 2020 uit te geven. Dan moeten wij weten welke
ideeën er achter deze plannen zitten. De heer Schaddelee zei dat hij eerst met wat wethouders moest
gaan praten. Geef inzicht in de achterliggende reserves, zodat wij weten waarover het gaat.
De heer STRIJK (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! De voorliggende vraag gaat alleen over de
mobiliteitsreserves. U stelt een aanvullende vraag over de onderbouwing van andere reserves. Daarnaast was de vraag of ik kan aantonen wat de vrijval is. Mevrouw d'Hondt heeft het in haar inbreng
mooi gebracht wat daarbij speelt, door te zeggen: "Als er in het verleden dotaties plaatsvonden aan reserves die een bepaald percentage van het jaarresultaat waren, dan zat daar geen onderbouwing onder."
Wat vrijvalt heeft geen onderbouwing, want het was niet onderbouwd wat erin werd gestopt. Wij weten wel wat de eindstand is en welke programma's daaronder vallen, want die afweging hebben wij
gemaakt. Daarvan is een overzicht. Die hebben wij u niet gegeven, omdat u daar niet om had gevraagd. Laten wij dit overzicht opstellen bij de jaarrekening, want dan weten wij de eindstanden. Dan
heeft u de informatie voor de begroting 2021.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Het is een fors onderdeel van de begroting voor
2020. Wat mij betreft kan hiermee niet gewacht worden op de jaarrekening 2019 om te verklaren
waaruit dit bedrag bestaat. Als u zegt dat er geen onderbouwing is, dan is dat de onderbouwing. Geef
aan voor welke bedragen er geen onderbouwing is en voor welke bedragen wel. Het gaat over
€ 36.500.000 waarvan ik graag wil weten hoe deze onderbouwd is.
De VOORZITTER: Ik stel voor dat de heer Dinklo en de heer Janssen hun vraag stellen, dan kan de
gedeputeerde alle vragen over dit punt in een keer beantwoorden.
De heer DINKLO (FvD): Mijnheer de voorzitter! De reden dat wij deze motie hebben ingediend is
vooral dat wij hierover technische vragen hebben gesteld en dat wij dit besproken hebben in BEM,
maar dat wij nog steeds geen antwoord hebben op de vraag welke projecten gefinancierd worden uit
de mobiliteitsreserve en welke projecten niet meer gefinancierd worden uit de mobiliteitsreserve. Er is
veel tijd geweest om antwoord te geven, maar wij hebben nog steeds geen antwoord gekregen. De
jaarrekening 2018 moet nog vastgesteld worden, dus voordat de jaarrekening van 2019 wordt vastgesteld is het eind 2020. Ik begrijp het punt dat er meer tijd nodig is, maar ik wil een kortere termijn dan
de jaarrekening 2019. Waarom is dat zo lastig?
De heer JANSSEN (VVD): Mijnheer de voorzitter! Ik was aanwezig bij de commissie BEM en heb de
vraag gesteld of wij inzicht kunnen krijgen in de projecten die onder die analyse liggen. U zegt dat er
geen lijst onder ligt, maar gedeputeerde Schaddelee heeft in zijn betoog gezegd dat hij de projecten wil
afstemmen met de wethouders uit gemeenten. Voordat het bestuurlijk proces is afgrond kon hij ons
120

geen inzicht geven in die lijst. Er ontstaan twee werkelijkheden. Uw werkelijkheid zegt dat er geen
lijst is en de werkelijkheid van gedeputeerde Schaddelee zegt dat er nog afgestemd moet worden met
wethouders uit gemeenten. Kunt u dit ophelderen?
De heer STRIJK (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! In totaal valt er € 68.000.000 vrij uit de mobiliteitsreserves. € 50.000.000 in de jaarschijven 2022 en 2023. Deze hebben wij berekend door uit te
rekenen welke plannen in de pijplijn zitten waarvan wij weten wat het gaat kosten. Dat bedrag moet in
de reserves zitten en alles wat er meer in de reserves zit kunnen wij laten vrijvallen. Dat is de redenatie
die u in de memo vindt. Er zit lucht in de post wat er op dit moment in staat aan reserves. Waarschijnlijk kan er nog meer vrijvallen uit deze reserve dan de € 50.000.000. Daarover moeten wij nog gesprekken voeren met wethouders en andere bestuurders in gemeenten. Dat is wat de heer Schaddelee
de vorige keer heeft verteld. Wij hebben een overzicht van de reserves die vastgehouden moeten worden eind 2023 en die kan ik aan u verstrekken.
De VOORZITTER: De heren Dinklo, Janssen en Van den Dikkenberg krijgen nog het woord. Daarna
gaan wij dit deel van het debat afronden.
De heer DINKLO (FvD): Mijnheer de voorzitter! Er is een lijst, maar er is toch geen lijst en wij moeten nog praten of toch niet. U zegt dat er een lijst is van projecten waarvan zeker is dat die worden uitgevoerd. Die lijst heb ik nog steeds niet gezien. Ik kan u volgen dat u daarover verder moet praten.
Waarom kan die lijst niet gegeven worden? Het gaat over € 69.000.000. Dat is een belangrijke onderbouwing van de begroting. Wat houdt u tegen om de lijst die er al is met de Staten te delen? Dat belemmert ons in onze controlerende rol.
De heer JANSSEN (VVD): Mijnheer de voorzitter! Ik heb hetzelfde fundamentele punt. Wij hebben
informatierecht en het college heeft informatieplicht. Als u informatie beschikbaar heeft waaraan de
Staten behoefte hebben, dan zie ik geen bezwaar om die informatie te delen. Het argument dat dit nog
met wethouders besproken moet worden, is geen valide argument.
De heer STRIJK (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Ik heb de vraag op de volgende wijze geïnterpreteerd: kunt u de vrijval verklaren? Daarop heb ik antwoord gegeven. Aanvullend vraagt u om de
voorlopige eindstand op basis waarvan de vrijval is berekend. Die informatie wil ik voor u inzichtelijk
maken. Dit zit op het niveau van wat een gedeputeerde wel wil weten, maar u mag deze informatie
ook hebben. Op dit moment is het nog een complex en ingrijpend spreadsheet dat niet heel toegankelijk is voor een leek en niet waardig om naar de Staten te sturen. Als u deze informatie wilt hebben,
dan moet dit nog leesbaar gemaakt worden. Toen was mijn voorstel: laten wij dit doen bij de jaarrekening 2019, want dan zijn alle eindstanden definitief. Ons streven is nog steeds om volgende zomer
weer in de normale P&C-cyclus te zitten en de jaarrekening 2019 af te ronden volgens de normale
planning. Dat is tijdig voor de begroting van 2021, want die wordt pas daarna vastgesteld. Als u persisteert dan neemt u de motie M79 aan. Het college stelt u voor om dat niet te doen en ik hoor wat u
vindt.
De VOORZITTER: Dat lijkt mij voldoende helder. U kunt in uw beraadslagingen overwegen wat u
met de motie M79 doet.
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! U concludeert dat het voldoende
helder is, maar ik snap het nog niet helemaal. Vandaar dat ik nog een vraag stel.
De VOORZITTER: Dat is de laatste vraag. Ik heb al gezegd dat ik dit deel van het debat wil afronden
en ik zie de heer Dercksen weer naar voren komen. Als ik u het woord geef en de heer Dercksen op
hetzelfde punt een vraag stelt dan kan de gedeputeerde dat in een keer beantwoorden. Ik geef u beide
de gelegenheid voor een verhelderingsvraag en na het antwoord van de gedeputeerde gaan wij verder.
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! Vanmiddag hoorden wij de parallel over de dozen en potjes zonder labels. Nu is er onduidelijkheid over de lijst. Om het scherp te krij121

gen hoor ik graag de bevestiging van de gedeputeerde dat er een lijst is met projecten die niet doorgaan door het vrijvallen van de gelden en dat er een lijst is met projecten waarvoor geld vastgehouden
moet worden tot 2023 en waarin de mobiliteitsreserve voorziet.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! De notulen wijzen uit dat de voorzitter heeft geconstateerd dat de gedeputeerde Strijk de toezegging heeft gedaan dat hij binnen enkele dagen ruim
voor de begrotingsbespreking komt met een tegemoetkoming wat betreft de onderbouwing van de
vrijgevallen reserves. Wat is uw toezegging van zojuist waard? Gaat u de motie uitvoeren als deze
wordt aangenomen of doet u het sowieso?
De VOORZITTER: De Strijk kan deze vragen beantwoorden en vervolgt zijn betoog.
De heer STRIJK (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Er is een lijst met wat wij gaan doen. U
vraagt of er een lijst is met wat wij niet gaan doen. Nee, die kan ik niet onderbouwen na de vrijval. Ik
verwijs naar de inbreng van mevrouw d'Hondt. Als je jarenlang bedragen stopt in de reserve die niet
onderbouwd zijn, dan moet je niet aan mij vragen waaruit de vrijval bestaat. Er is wel een lijst met de
plannen die in de reserve zitten. Als u de motie aanneemt dan persisteren de Staten dat zij die lijst gelijk willen hebben. Dan gaan wij die lijst opstellen. Daar hebben wij even voor nodig, want het is een
ambtelijk stuk dat niet leesbaar is voor mensen die minder in de financiële administratie zitten. Ik denk
oprecht dat ik u beter informeer door aansluiting te zoeken bij de jaarrekening. Ik word moe van het
rapporteren van allerlei tussenstanden die ik een paar maanden later weer moet terugdraaien. Ik informeer u liever een keer goed en tijdig, want het is voor de begroting 2021. Ik heb er echter geen principieel bezwaar tegen als u persisteert en deze lijst gelijk wenst.
De VOORZITTER: Op deze wijze komt de vergaderorde niet overeen met de afspraak om op tijd
klaar te zijn. Ik heb de laatste twee heren de gelegenheid gegeven om een aanvullende vraag te stellen
en het antwoord van de gedeputeerde is helder. Ik ga dit debat afsluiten en de gedeputeerde vervolgt.
De heer STRIJK (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! In de motie M90 stop CETA, vraagt u het
college het standpunt van de Staten kenbaar te maken aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Wij
wachten af wat u vindt. Het standpunt dat u inneemt zal het college kenbaar maken.
De motie M92 gaat over het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer. Het is niet aan het college
om u hierover te adviseren. Het is uw opdracht aan de Randstedelijke Rekenkamer. Wat ik u hooguit
meegeef is dat u kijkt naar de scherpte van de opdrachtformulering. Er zijn recent onderzoeken door
de Rekenkamer gedaan naar de EBU en het extern zetten van het VTA-takenpakket en het financieel
toezicht op gemeenschappelijke regelingen. Er zijn dus recent al een paar onderzoeken geweest op dit
vlak. Het is uw opdracht aan uw Rekenkamer.
De motie M93 van de ChristenUnie over minimaal label C voor het Provinciehuis kan ik overnemen.
Het college vraag of u de motie M94 actief is gezond kunt aanhouden om eventueel in een later stadium in te dienen. Het college wil hierover graag eerst praten in de FAC, wellicht in aanwezigheid van
de accountant. U vraagt om met terugwerkende kracht alle investeringen die in het verleden zijn gedaan en die toen in een keer ten laste van een reserve zijn gebracht en voor nul in de boeken staan, alsnog te activeren op de huidige boekwaarde. In theorie moet je dan 29 jaar of langer terug in de tijd,
want sommige activa hebben een afschrijvingsduur van 30 jaar. Wat 27 jaar geleden is afgetikt moet je
dan alsnog voor drie jaar activeren en afschrijven. Dan ga je actief verhogen. Daardoor nemen de reserves en de solvabiliteit toe en ga je het afschrijven. Daardoor worden er reserves gecreëerd die de
suggestie wekken dat u eigendom over heeft. Dat niet zo is, want dit staat vast ten opzichte van het actief verhogen. Het is een beklemmende reserve. Die discussie voer ik graag eerst met u en laat u zich
daarbij adviseren door uw concerncontroller of door de accountant. Als daaruit komt dat u dit wilt, dan
gaan wij 29 jaar terug om dit in alle jaarrekeningen te activeren. Het is zonde van het werk om dit eerst
te doen en dan tot de conclusie te komen dat het niet nodig is. Daarom vraag ik u om deze motie aan te
houden en eerst dit principiële debat te voeren.
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De motie M95 vraagt om een stresstest. In de inleiding op de begroting heb ik reeds aangeven dat het
ons goed lijkt om dit te doen. Dat laat zien of wij in staat zijn om op veranderende omstandigheden te
blijven reageren. Het enige dat wij u meegeven is de afweging of dit jaarlijks moet. Een stresstest kost
enkele tienduizenden euro's per keer. Daarom is het voorstel van het college om de stresstest tweejaarlijks of driejaarlijks uit te voeren.
Dit waren de moties en amendementen die binnen mijn portefeuilles vallen.
De VOORZITTER: Ik geef het woord aan gedeputeerde Bruins Slot.
Mevrouw BRUINS SLOT (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Er zijn meerdere onderwerpen aan
de orde gekomen. Ik begin met natuur en landbouw, gevolgd door cultuur en erfgoed, daarna bestuur
en ik sluit af met de vraag van mevrouw Boelhouwer over sport. Daarna zal ik de diverse moties en
amendementen doorlopen op volgorde waarin deze zijn ingediend, zodat u makkelijk kunt meelezen.
Mevrouw Boelhouwer en meerdere partijen zijn hun betoog begonnen met het benadrukken van het
belang van natuur en het ontwikkelen van het Natuurnetwerk Nederland. In de begroting staat dat wij
kampen met personele tekorten. Op dit moment is de werving daarvan ingezet en hopen wij aan het
begin van 2020 weer op volle sterkte te zijn.
Met deze begroting wordt een start gemaakt met de investering in de groene contour. Er lopen twee
pilots over het programma duurzame landbouw met natuur. In de loop van 2020 hopen wij u de eerste
resultaten van deze pilots te laten weten en een beeld te geven hoe wij daarmee verder moeten. Op basis van het coalitieakkoord en die resultaten maken wij in 2020 een plan om de ambities op basis van
de groene contour te vergroten.
Daarbij stelde mevrouw Boelhouwer de vraag hoe wij ervoor kunnen zorgen dat wij de landbouw en
de natuur beter met elkaar combineren. Ik hoorde de heer Van den Dikkenberg zeggen dat deze twee
elkaar kunnen versterken. Je moet daarin de samenwerking zoeken en niet alleen het verschil. Hij citeerde daarmee de oud-fractievoorzitter van het CDA, mevrouw Doornenbal-Van der Vlist.
Mevrouw Boelhouwer vroeg op een ander punt hoe je ervoor zorgt dat wij de ervaring bij de transitie
van de landbouw en de kringlooplandbouw meenemen en hoe wij daarin investeren. Aan de ene kant
hebben wij het actieplan duurzame landbouw met natuur. Dat is een voorbeeld waarbij de natuurorganisaties samenwerken met het LTO in een programma met een gezamenlijke doelstelling. Daarnaast
hebben wij de regiodeal Foodvalley waarbij wij investeren in de transitie van de landbouw. De insteek
is om dit daar waar mogelijk te koppelen met de stikstofaanpak. Je ziet dat daarbij het nodige speelt
rondom biodiversiteit. De Staten hebben een uitgebreid debat gevoerd over wat hier wel of niet onder
valt. De natuurbeheerplannen kunnen niet beslissen dat wij geen bomen meer kappen, maar natuurbeheerplannen zijn voor Natura 2000-gebieden waarin wij te maken hebben met internationale verplichtingen. Het punt is wel correct dat Gedeputeerde Staten met de heidenotitie in 2019 als uitgangspunt
heeft genomen dat daar waar heideherstel plaatsvindt er per saldo meer bomen in de provincie Utrecht
teruggezet moeten worden. Uiteindelijk moet dat positief uitpakken.
Mevrouw d'Hondt vroeg of ik de definitie van kringlooplandbouw deel. Het uitgangspunt is de Landbouwvisie die deze Staten hebben vastgesteld. Daarin staat onze ambitie voor de transitie van de
kringlooplandbouw. Mevrouw d'Hondt noemde de visie Waardevol en Verbonden van LNV. Die visie
lag er later dan de visie van uw Staten. In uw visie staat dat kringlooplandbouw een vorm van landbouw is waarin het grondstoffengebruik geminimaliseerd wordt. Wat is dan minimaliseren? In de
commissie RGW hebben wij een discussie gevoerd naar aanleiding van het rapport dat de heer Westerlaken toen naar voren bracht. Wij streven naar het laagst mogelijke schaalniveau waarop circulariteit
haalbaar is, maar wel met behoud van een rendabele bedrijfsvoering. Dat punt komt naar voren in de
visie. Komen er dan specifiek middelen voor de provincie ter beschikking vooor kringlooplandbouw?
Het Rijk heeft zelf bepaalde subsidieregelingen in het kader van kringlooplandbouw. Daarvan kunnen
agrariërs gebruik maken. Dat zijn niet de subsidies waarvan de provincie gebruik maakt. Wel is in het
kader van het klimaatakkoord geld ter beschikking gesteld voor de veenweide-aanpak. Dit moet een
gebiedsgerichte aanpak worden. Welke instrumenten kun je daar inzetten om te zorgen voor een duur123

zaam perspectief? Dit kan kringlooplandbouw zijn waarbij je meer extensiveert. In dat kader is het
goed dat het Rijk daarvoor middelen beschikbaar stelt. Dat is nog in ontwikkeling waardoor ik nog
geen nadere duiding kan geven. Natuurlijk investeert de provincie wel via POP3 geld in de transitie
van de kringlooplandbouw, maar dat wordt gecombineerd met Europees geld en niet met geld van het
Rijk.
Hierin zie je dat er een koppeling is te maken tussen de natuur en de landbouw. Die opgave zit in het
programma duurzame landbouw met natuur, in onze landbouwvisie, in de corporaties van boeren die
zich bijvoorbeeld bezighouden met het beheer van de weidevogels en in de subsidies die wij geven
voor agrarisch natuurbeheer. Wij hebben hiervoor instrumenten en middelen binnen het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) beschikbaar. Bij de pilot van de groene contour is een van de
aspecten hoe wordt bezien waarop de landbouw een rol kan spelen bij de realisatie. Daaruit moet blijken in hoeverre dat wel of niet mogelijk is.
In dat kader heeft D66 gevraagd hoe je ervoor zorgt dat de provincie Utrecht schoner wordt en wat er
op dat vlak gebeurt. Daarmee maak ik de overstap naar sanering, de stikstofproblematiek, bodem en
water. Mijn vraag aan de heer De Droog is: wat is uw ambitie op dat vlak? Wilt u een compleet nieuw
kader of wilt u een overzicht van wat wij doen in het kader van het water-, bodem- en milieuplan, van
saneringen en in het kader van gezonde lucht? Wilt u een compleet overzicht krijgen van de verschillende terreinen waarop de provincie hierop inspeelt?
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! Mijn insteek is niet om een nieuw programma te
maken. Wij horen van alles voorbijkomen waarin veel ambitie moet zitten en waaraan veel kosten
verbonden zijn. Ik zou het fijn vinden om met de Staten in 2020 in integraal perspectief te kijken naar
de opgave, zodat wij weten hoe de prioriteiten hierin gesteld zijn en wij kunnen bepalen wat wij daaraan doen de komende tijd. Dan weten wij ook wat wij niet doen, zodat wij erover na kunnen denken
hoe wij dat via andere partijen kunnen oplossen.
Mevrouw BRUINS SLOT (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Ik kan op hoofdlijnen een overzicht
maken van welke acties wij uitvoeren binnen welke programma's en aangeven welke informatie op
bepaalde terreinen beschikbaar is. In de Staat van Utrecht staat veel basisinformatie over het water-,
bodem- en milieuplan, het waterprogramma en ander zaken. Wij zijn bezig met saneringen en verbeteren. Ik kan aan de collega's die zich hiermee bezighouden vragen om een totaaloverzicht te maken van
wat wij als geheel doen. Dat is een goed uitgangspunt om daarover met de Staten van gedachte te wisselen.
Een aantal andere aspecten van de vragen zal ik terug laten komen bij de diverse moties. Er zijn vragen gesteld op het gebied van cultuur en erfgoed. Mevrouw Boelhouwer vroeg hoe PS bij het nieuwe
cultuurbeleid betrokken wordt. Het komend halfjaar schrijft gedeputeerde Van Muilekom een nieuw
cultuur- en erfgoedprogramma. Op 13 november aanstaande vindt er een informatiesessie plaats met
de Staten waarin wij ideeën ophalen. Dat vindt plaats aan de voorkant van het proces. Het is de verwachting dat het cultuur- en erfgoedprogramma in het tweede kwartaal van 2020 beschikbaar komt.
Dat is de planning van gedeputeerde Van Muilekom.
Er is een vraag gesteld over religieus erfgoed. Dat heeft een aparte positie gekregen in het coalitieakkoord. In de verdere uitwerking daarvan moet hieraan invulling gegeven worden. Sinds kort kan het
erfgoed expertteam ingezet worden voor het religieus erfgoed. Dit is een pool van experts die meedenkt met de eigenaar over de instandhouding van erfgoed. In Utrecht is de herbestemming van religieus erfgoed veel minder een probleem dan in andere delen van het land. In de afgelopen periode is de
leegstand in de herbestemming gedaald.
Een andere vraag op het vlak van erfgoed kwam van mevrouw Bittich. Zij vroeg in hoeverre er bij cultuur en erfgoed rekening wordt gehouden met diversiteit. In het nieuwe cultuur- en erfgoedprogramma
gaan wij zeker aandacht besteden aan inclusiviteit en diversiteit. In de informatiesessie op 13 novem-
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ber krijgen de Staten de gelegenheid om op dat vlak uw gedachten aan te geven, zodat wij dat kunnen
meenemen in de planvorming.
Er is een aantal vragen gesteld over het bestuur, onder andere over het nut en de noodzaak van 'public
affairs'; waarom wij daarop moeten intensiveren en waarom daar een bezetting op komt. Met de huidige bezetting is het niet mogelijk om met onze partners in Den Haag en Brussel tot goede afstemming
van prioriteiten en positionering te komen. Bijvoorbeeld bij het vraagstuk van woningbouw of U-Ned
is het belangrijk dat het Utrechts belang in Den Haag wordt meegenomen. Dat vraagt inzet en om
scherp te hebben welke ontwikkelingen zich voordoen in Utrecht en Den Haag. De intentie is dat de
provincie Utrecht zoveel mogelijk als regio gepositioneerd wordt, zowel in Den Haag als Brussel.
Daarvoor is goede samenwerking nodig en voldoende tijd om daar fysiek aanwezig te zijn zodat wij
het geld, de capaciteiten en de instrumenten van het Rijk en soms van Brussel krijgen die nodig zijn
om onze ambities waar te maken. Wij willen de 'public affairs' en de communicatieaanpak integreren,
omdat dit vaak samenloopt. Dat is geen bezuinigingsoperatie, maar vooral het effectiever daarmee
omgaan.
Waarom is er ondertussen gekozen om bij regionale uitvoeringskracht en de kwaliteit van het bestuur
extra te intensiveren? Dat komt doordat in het coalitieakkoord aangegeven wordt dat er een programma sterk bestuur moet komen. Daarnaast heeft de provincie de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit
van het openbaar bestuur en voor de samenwerking met gemeenten en de manier waarop wij ons daarin positioneren. Mevrouw Rikkoert heeft daarover gezegd dat wij de afgelopen periode in steeds meer
samenwerkingsverbanden op verschillende vormen samenwerken met de diverse partners. Dat zijn
niet alleen gemeenten, maar ook de waterschappen en maatschappelijke partners. De provincie moet
goed kijken hoe wij de slagkracht daarin kunnen vergroten. De inzet van deze mensen is onder andere
daarvoor nodig. Wij willen dit gezamenlijk met gemeenten ontwikkelen, want als je zelf iets gaat bedenken sla je de plank mis. Dat moet je met elkaar doen.
Mevrouw Boelhouwer stelde een terechte vraag over sport. Het is mooi om te zien dat de VVD hier
gelijk op aanhaakte. Ik ben het eens met GroenLinks en de VVD dat sport maatschappelijk goud is dat
je moet verzilveren. Wij hebben voor 2020 geld beschikbaar gesteld om personele capaciteit voor
sport in te zetten. Dit is een bescheiden bedrag. Dat betekent dat niet iemand een hele week tijd hieraan gaat besteden. Dat moet leiden tot een actieplan sport of sportakkoord. Mijn insteek is om niet
datgene te doen wat gemeenten doen, maar om scherp te kijken hoe de provincie van toegevoegde
waarde kan zijn voor gemeenten en om onze regionale rol daarin te vervullen. Als de Staten de begroting goedkeuren, dan kunnen wij capaciteit vrijmaken en tot een actieplan overgaan.
Dan kom ik bij de diverse moties en amendementen. Deze al ik op volgorde behandelen. Ik start met
de motie M71 over de Nedereindse Plas. Op 4 oktober heb ik een memo gestuurd waarin staat dat een
onafhankelijke jurist kijkt naar de afspraken in de overeenkomst die wij toen hebben gesloten. Dat betekent dat wij niet van plan zijn om dat geld op een andere wijze te besteden en dat wij aan het onderzoeken zijn hoe wij dat gebied verder kunnen ontwikkelen voor recreatie. In deze motie wordt natuurbeheer en sport daaraan toegevoegd. Dat sluit aan op de brede lijn van recreatie. Daarmee ligt het in de
lijn van wat ik eerder heb toegezegd en kan ik deze motie ondersteunen. Als het proces met de onafhankelijke jurist voorop staat en daarna de afweging die met gemeenten en andere partners wordt gemaakt, dan ondersteunt dat de ingezette lijn.
Mevrouw POPPE (SP): Mijnheer de voorzitter! Dit besluit is genomen voordat ik plaatsnam in dit
huis. Ik heb begrepen dat er geld beschikbaar is gesteld voor het saneren van deze plas, zodat er
zwemwater kon komen. Dat is de reden dat wij daaraan meegewerkt hebben. Het blijkt echter dat er
geen zwemwater komt en wordt er bekeken of er op een andere wijze recreatie kan komen. Is het dan
niet de bedoeling dat wij kijken of er ergens anders zwemwater gecreëerd kan worden? Voor de mensen die in die regio wonen is er geen open zwemwater. In eerste instantie is dit een eis geweest. Daarom is het goed om te kijken of wij met het geld ergens anders openbaar water geschikt kunnen maken
als zwemplas.
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Mevrouw BRUINS SLOT (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Mevrouw Poppe heeft gelijk dat
het idee was om € 1.600.000 beschikbaar te stellen om de sanering van de plas zo goed te doen dat het
geschikt werd om erin te zwemmen. Dat is onmogelijk gebleken. Het is goed om te kijken wat dit betekent voor de afspraken die wij gemaakt hebben. De vorige gedeputeerde Pennarts heeft toegezegd
dat zij zal kijken of met het resterende bedrag de recreatieve bestemming verder ontwikkeld kan worden. Het ontwikkelen van zwemwater op andere plekken is een bevoegdheid die bij de gemeente
Utrecht ligt, omdat zij over het grondgebied gaat. Ik wil de vraag in het overleg met de stad Utrecht
meenemen hoe zij hier tegenaan kijkt. Ik ben terughoudend om te zeggen dat wij € 1.600.000 gaan besteden aan een heel ander traject. Wij moeten eerst kijken hoe wij rondom de Nedereindse Plas verdergaan en wat wij nodig hebben om recreatie daar zo goed mogelijk in te richten. Dat vraagt om afstemming met andere partijen.
De heer JANSSEN (VVD): Mijnheer de voorzitter! U vroeg of u de motie op deze wij kunt interpreteren. Dat kan, als wij uw uitspraak dat u de motie ondersteunt kunnen interpreteren als dat u hem overneemt.
Mevrouw BRUINS SLOT (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Ik moet wennen aan de nieuwe
terminologie. In mijn oude terminologie betekent 'iets overnemen' dat iets vervalt en niet in stemming
komt. Dat is volgens mij hier niet het geval.
De heer JANSSEN (VVD): Mijnheer de voorzitter! Als u de motie overneemt dan zullen wij de motie
intrekken. Wij zetten hem niet op de stemlijst om deze zo lang mogelijk te maken.
Mevrouw BRUINS SLOT (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! De motie ligt in lijn met mijn insteek.
De VOORZITTER: Waarvan akte. De gedeputeerde vervolgt haar beantwoording.
Mevrouw BRUINS SLOT (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! De motie M88 gaat over stikstof en
de noodzaak om een goed inzicht te hebben in waar de neerslag van stikstof in Natura 2000-gebieden
is en vraagt om tot een goede informatievoorziening te komen. Het inzicht in de stikstofdepositie is al
beschikbaar. De natuurgebieden hebben uitsluitend last van de depositie van reactieve stikstof, namelijk ammoniak en stikstofoxide. Dat is te vinden op de grootschalige depositiekaarten van Nederland
die het RIVM publiceert. Die wordt gepubliceerd in kilometerhokken. Het lijkt mij niet handig dat ik
op dit moment de url hiervan ga opzoeken, maar dat ik op een ander moment aangeef waar u dit kunt
vinden. Als tweede vraagt deze motie om goede ondersteuning en hulp. In die zin zijn wij bezig om de
gemeenten en waterschappen in alle ontwikkelingen mee te nemen. Bij nieuwe ontwikkelingen brengen wij hen middels brieven op de hoogte van wat er aan de hand is. Daarnaast is er een bijeenkomst
georganiseerd voor alle regievoerders voor de gemeenten, zowel RUD Utrecht, ODRU als de gemeenteambtenaren zelf. Mevrouw Hoek heeft gezegd: "Zorg dat je capaciteiten in de organisatie hebt om
alle ontwikkelingen op stikstof te volgen, want wij zitten nog aan het begin en er komen nog gebiedsgerichte processen." In die zin is de insteek van deze motie in lijn met wat wij doen. Dat vraag wel
continue inzet. Daarmee ondersteunt deze motie het beleid dat wij gaan inzetten op het gebied van
stikstof.
In de motie M81 hoor ik de oproep om bij de gebiedsgerichte aanpak gebruik te maken van de kennis
van de organisaties in de provincie Utrecht. Dat is een logische oproep. Dat is de wijze waarop wij ervoor moeten zorgen dat wij tot de gebiedsgerichte aanpak komen. Daarbij maak ik de kanttekening dat
het voor de gebiedsgerichte aanpak van de stikstofproblematiek van belang is dat er eerst een landelijke set van regels en uitgangspunten komt. Die basis moet er eerst liggen. Daarnaast moet er helderheid
zijn over de mogelijkheden om hiervoor middelen in te zetten, zoals geld en grondruil. Dat moet er
eerst komen voordat wij de vervolgstappen kunnen zetten. U vraagt om een pilot te starten. Aan de ene
kant is het te vroeg om direct een pilot te starten, aan de andere zijn wij zeker bereid te onderzoeken in
hoeverre wij ondersteuning kunnen bieden aan pilots die vanuit de markt zelf komen.
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De motie M86 gaat over stikstofbestendige natuur. De meeste natuur is gevoelig voor stikstof, maar
het ene type natuur is meer kwetsbaar dan het andere. Als wij onbeperkt stikstof toelaten op de verschillende natuur, dan krijgen de paar soorten die zich toespitsen op een overvloed aan stikstof de
overhand. Dat zijn veelal pionierssoorten die alleen in het beginstadium van de natuur horen. Daarmee
zullen wij bepaalde karakteristieke en waardevolle natuur moeten opgeven. Dat is niet de doelstelling
van het natuurbeleid van het college. Daarom ontraad ik deze motie.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! De strekking van de motie is om nieuwe natuurparken niet zo in te richten dat wij morgen weer een probleem hebben met stikstof, omdat er toevallig
een brandnetel groeit in plaats van blauw gras. Houd rekening met de omstandigheden. Dat is het verzoek. U wilt allerlei soorten gras en dan kan er weer een boer uitgeplaatst en auto's lastiggevallen worden. Onze deposities uit de landbouw, het verkeer en de industrie zijn enorm gedaald. Waarom gaan
wij ons niet aanpassen aan de natuur?
Mevrouw BRUINS SLOT (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Als je kijkt naar de staat van onze
Natura 2000-gebieden dan hangen wij onderaan de lijstjes, omdat de kwaliteit van de natuur en de
biodiversiteit op dit moment niet goed genoeg is. In die zin hebben wij een opgave vanuit Europa
waaraan wij ons moeten houden voor Natura 2000-gebieden. Daarom kan ik niet meegaan met deze
motie.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Als er ergens in een groot land een regel vanuit
Brussel komt die hen niet zint, dan doen zij daar niks mee. Ik geloof niet dat Frankrijk ooit een begroting heeft ingediend die voldoet aan het Verdrag van Maastricht. Waarom laat u ons ringeloren door
Brussel? Waarom hebben wij allerlei Natura 2000-gebieden aangemeld die niet voldeden aan de geformuleerde uitgangspunten? Het is goed om kritischer te kijken naar de gebieden die wij hebben aangemeld. Wellicht dat wij dat op oneigenlijke gronden hebben gedaan en kunnen wij dat weer schrappen.
Mevrouw BRUINS SLOT (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Dat is een discussie die in Den
Haag speelt, want het Rijk gaat over het aanmelden van Natura 2000-gebieden. In de afgelopen weken
is daarover uitgebreid gedebatteerd.
Mevrouw d'HONDT (PvdA): Mijnheer de voorzitter! De gedeputeerde heeft net een hele mooie uitleg
gegeven over de pionierssoorten die in de nieuwe natuur zouden groeien als wij de motie van de PVV
zouden volgen. In gewone mensentaal zegt u dat de gebieden overwoekerd worden door brandnetels
en bramen, want dat zijn stikstofminnende planten. Kunt u bevestigen dat wij daar naartoe gaan als wij
de PVV-natuur laten bloeien?
Mevrouw BRUINS SLOT (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Kwetsbare en zeldzame typen natuur, zoals bloemrijke graslanden, schraallanden en gevarieerde moerassen, bossen en heideterreinen
zullen verdwijnen of niet meer ontwikkeld worden.
De motie M88 heb ik al besproken. Dan kom ik bij de motie M97 waarin wordt gevraagd om een onderzoek te doen naar de groencertificaten. Wij gaan dat onderzoek doen om te kijken welke mogelijkheden er wel en niet zijn. Wij zullen u laten weten wat de mogelijkheden en de beperkingen zijn. Die
motie zal het college uitvoeren.
De motie M99 gaat over de ganzen. De heer Van den Dikkenberg zei heel sympathiek dat het geen
groot onderzoek hoeft te zijn en dat het goed is als een afstudeerder, stagiair of trainee dit onderzoek
gaat uitvoeren. Als wij deze motie op deze wijze kunnen uitvoeren, dan doe ik dat graag. Daarmee adviseer ik deze motie positief.
De motie M100 vraagt om 600.000 bomen in deze provincie te planten en roept op om ervoor te zorgen dat er een actieplan wordt gemaakt. Ik kijk daarbij naar de heer Boswijk. Het Rijk heeft gezegd
dat er weer een bossenstrategie moet komen. In die zin is er in de afgelopen periode een verandering
van perspectief over de waarde van bomen in ons landschap ontstaan. Ik wil organisaties vragen om
een actieplan te laten opstellen. Als deze motie echter vraagt om de 600.000 bomen gelijk te planten,
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dan ontraad ik de motie. Het planten van bomen is een kostbare aangelegenheid. Het is wel interessant
om aan andere organisaties te vragen wat er nodig is om dit te doen en daarbij niet alleen te kijken
naar het landelijk gebied. Ook in het stedelijk gebied kan een boom geplant worden en wij kunnen de
koppeling maken met recreatie waarbij wij kunnen denken aan bossen.
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Wat de gedeputeerde zegt ligt in lijn met de gedachte achter deze motie.
Mevrouw BRUINS SLOT (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Dan zal ik een opdracht uitzetten
om een actieplan op te laten stellen. Er moet nog wel naar de financiering gekeken worden, maar dat is
in deze motie vervat. De bomendag en dergelijke zal ik in die uitvraag meenemen.
Dan kom ik bij de motie M101. De motie vraagt een inventarisatie van de plekken waarover de provincie gaat en die toegankelijk zijn voor het publiek, zoals toeristische overstappunten, waar wel of
geen toiletgelegenheden zijn. In het gesprek dat hier buiten de deur wordt gevoerd merk ik dat er soms
gegniffeld wordt, maar het is een echt probleem. In Nederland hebben wij de toiletalliantie, waarin
onder andere de Maag-, lever- en darmstichting zit. Wij hebben in Nederland 2.000.000 buikpatiënten,
1.500.000 blaaspatiënten en veel ouderen die regelmatig thuis blijven omdat er bij bepaalde plekken
geen goed sanitair is. Als de Staten aan het college vragen om een overzicht te maken van de plekken
waarover de provincie gaat en waar je sanitair zou verwachten, dan doe ik dat graag. Als de Staten het
willen realiseren dat op die plekken toiletten worden geplaatst, dan zit daar een prijskaartje aan vast.
De Staten zullen moeten overleggen of zij bereid zijn dit prijskaartje te betalen. Het is wel iets wat kan
bijdragen aan de toegankelijkheid van onze provincie. In die zin beoordeel ik deze motie positief.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Kan dat prijskaartje naar voren komen in het
onderzoek?
Mevrouw BRUINS SLOT (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Dat lijkt mij een goede suggestie,
want dat geeft een compleet beeld.
Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de voorzitter! Ik weet niet of iedereen de juiste motie tijdens de
schorsing heeft besproken. Onder 'roepen het college van Gedeputeerde Staten op om' stonden eerst
vier punten en het derde punt is eruit gehaald. Daarvan was de gedeputeerde wel op de hoogte, maar ik
weet niet of alle Statenleden hiervan op de hoogte zijn. Het derde punt was: "Waar dit niet mogelijk is,
moet een zelfreinigend, rolstoeltoegankelijk openbaar toilet worden aangelegd, eventueel met commerciële partners en aan te melden bij de HogeNood-app." Dit punt is eruit gehaald, want wij gaan
eerst voor het onderzoek. Daarna komt de gedeputeerde met de bevindingen van het onderzoek naar de
Staten en is het opnieuw aan de Staten of wij geld willen vrijmaken voor de realisatie van een zelfreinigend toilet op de plaatsen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen.
De VOORZITTER: De goede versie staat in uw statensysteem. Ik geef het woord aan gedeputeerde
Van Essen.
De heer VAN ESSEN (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Ik zal beginnen met het blokje ruimtelijke ontwikkeling, omgevingsvisie en wonen. Daarbij zal ik de vragen over wonen, binnenstedelijke
ontwikkeling en gezonde leefomgeving gericht aan de heer Van Muilekom, beantwoorden. Vervolgens
zal ik de moties en amendementen langslopen. Daarna zal ik hetzelfde doen voor het onderwerp energietransitie.
Er zijn vragen gesteld over wonen. Het versnellen van de woningbouw is een belangrijk onderwerp in
het coalitieakkoord en velen van u hebben daarvoor aandacht gevraagd. Ik zal ingaan op het versnellen
van de huidige plannen en de informatievoorziening daarover. Daarna zal ik ingaan op de nieuwe
plannen in relatie tot de Omgevingsvisie en de regionale programmering.
GroenLinks vroeg wanneer zij meer informatie krijgt over de aanpak voor het versnellen van de woningbouw. Daarvoor staat een bijeenkomst gepland op 20 november in de commissie RGW op locatie
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in Woerden. Het huidige programma binnenstedelijke ontwikkeling inclusief het beleidskader wordt
geëvalueerd. De verwachting is dat dit aan het begin van 2020 gereed is. Op vrij korte termijn kunt u
daarvan de resultaten verwachten. Er wordt tevens gewerkt aan het nieuwe programma. De planning is
dat dit voor de zomer 2020 naar u toekomt.
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! De bijeenkomst voor 20 november staat nog niet
in de agenda. De uitnodiging voor de bijeenkomst van gisteren over de omgevingsvisie is pas 8 dagen
van te voren rondgestuurd. Voor veel gemeenteraadsleden was het lastig om daarbij aanwezig te zijn.
Ik verzoek of deze uitnodigingen eerder verstuurd kunnen worden. Zeker op dit belangrijke thema.
De heer VAN ESSEN (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Bedankt voor dit aandachtspunt. Ik zal
het meenemen. Bij dezen adviseer ik u om in de agenda te schrijven dat voor de commissie RGW van
20 november een bijeenkomst wordt gehouden in Woerden. Hierbij zal het onderwerp woningbouw
nadrukkelijk aan de orde komen.
Voor de zomer van 2020 zal het nieuwe woningbouwprogramma naar u verstuurd worden. Tot die tijd
zitten wij niet stil. Er wordt gewerkt aan het versnellen van de woningbouw. Het FvD heeft daarover
vragen gesteld. De strekking van uw inbreng was dat je in samenwerking niet kunt wonen. Het is goed
om te benadrukken dat er voor samenwerking en ondersteuning van gemeenten behoeften liggen. Dit
wordt gewaardeerd door gemeenten en kan een versnelling geven aan de woningbouw. De provincie
kan een rol spelen bij de inzet van deskundigen en cofinanciering, bijvoorbeeld bij de uitplaatsing van
bedrijven of bij bodemvervuiling. Capaciteit bij gemeenten is vaak een knelpunt om bestaande woningbouwplannen gerealiseerd te krijgen. Het programma binnenstedelijke ontwikkeling kan ingezet
worden om het programma te versnellen. Het ondersteunen van gemeenten bij transformaties is een
effectief middel om de woningbouw te versnellen.
Veel van uw vragen gaan over de relatie met de Omgevingsvisie en de relatie tot het ruimtelijk beleid.
In de vergadering van juli heeft u een motie aangenomen over een nieuwe methodiek voor bouwlocaties, hoe daarbij om te gaan met de huidige regels en de aanpassingen daarvan op te nemen in de Omgevingsverordening. Op 11 september hebben wij daarover een eerste informatiesessie gehad waarin
wij een eerste conceptversie van die methodiek aan u hebben voorgelegd. U heeft daarop uw reactie
gegeven. Op 13 november wordt in de commissie omgevingsvisie deze methodiek verder besproken.
Voorafgaand daaraan zullen wij u informatie sturen die meer inzicht en uitwerking geeft van hoe wij
dat willen doen. Op basis daarvan kunnen wij dan het gesprek voeren.
Het invoeren van de nieuwe methodiek betekent dat wij de spelregels in de verordening zetten. Het is
dan primair aan gemeenten om op basis van de criteria en de voorwaarden uit de verordening de meest
geschikte locaties voor uitbreiding te kiezen. In overleg met gemeenten zullen wij aan de ene kant kijken naar de behoefte per regio en aan de andere kant naar de plannen bij de gemeenten. Op basis van
al die informatie gaan wij een regionale programmering uitwerken. Dit is een andere werkwijze dan
tot op heden gehanteerd is. Het voorstel hoe wij dat willen doen bespreken wij op 13 november in de
commissie. Het statenvoorstel daarvoor gaan wij in de eerste commissie in het nieuwe jaar bespreken
en zullen wij in de eerste statenvergadering ter besluitvorming voorleggen. Dat is een onderdeel van
het ontwerp van de Omgevingsvisie en -verordening die het college aan het eind van het eerste kwartaal van 2020 wil vaststellen. Met de regionale programmering gaat de methodiek in werking. Dat betekent dat wij daar volgend jaar mee aan de slag gaan. Als het jaar 2021 aanbreekt en de Omgevingswet van kracht wordt, dan hebben wij daarvoor de voorbereiding en de eerste programmering klaarstaan.
Er zijn vragen gesteld over specifieke locaties, zoals Abcoude. Dat is een voorbeeld van iets dat een
plek kan krijgen in die aanpak. Zodra de methodiek is vastgesteld in het statenvoorstel van januari zullen wij bij de uitwerking van de regionale programmering dat gesprek aangaan met gemeenten.
GroenLinks heeft een vraag gesteld over de woningbouwplannen: hoe zit het met de eisen van circulariteit en energieneutraal? Dat is onderdeel van de systematiek. Daarover komen wij te spreken op 13
november. In de stukken die wij u zullen toesturen kunt u teruglezen dat wij daarmee aan de slag willen in de systematiek voor woningbouw.
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Een andere vraag van GroenLinks heeft betrekking op de integraliteit en de samenhang in de Omgevingsvisie. De verschillende onderwerpen in de Omgevingsvisie die een goed politiek debat en inhoudelijk gesprek met u verdienen, zullen wij apart en in voldoende detail aan u voorleggen en met u bespreken. Dat zijn bijvoorbeeld de methodiek van wonen, werken, de energietransitie en hoe de verordening in elkaar zit. Dat zijn allemaal zaken die wij bewust met u in detail gaan bespreken. Terecht
vraagt u hoe het zit met de samenhang daartussen. Dat komt op een aantal manieren aan de orde. Wij
zijn bezig met de gebiedsuitwerkingen voor de verschillende regio's. Dat zal in een van de eerste
commissies over de Omgevingsvisie aan de orde komen. In de methodieken en de aanpakken van de
verschillende thema's zullen wij de link leggen met andere opgaven of kwaliteiten. Dat is de manier
waarop de integraliteit vorm krijgt.
De vraag is gesteld of de ruimtelijke afwegingen allemaal passen in onze provincie. Daarvoor geldt dat
de gebiedsuitwerking het goede moment is om daarover het gesprek aan te gaan. Een aantal principes
die u ons heeft meegegeven in het koersdocument zijn belangrijke criteria voor verschillende keuzes,
zoals het combineren van functies en de keuzes voor mobiliteit en ruimtelijke efficiency. Dat zijn zaken die helpen om de verschillende opgaven een plek te geven in onze provincie. Op 27 november zullen wij de gebiedsuitwerkingen met u bespreken. Dan zullen wij daar in meer detail naar kijken. Het
vraagt keuzes en afwegingen. Een van die onderwerpen is aangestipt door de PVV, namelijk de verdozing van het landschap, zoals in het coalitieakkoord staat.
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Het CDA en GroenLinks hebben de motie M94
ingediend. Aangezien u een ander onderwerp aansnijdt, lijkt dit mij het moment om hierover een vraag
te stellen.
De heer VAN ESSEN (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Ik ga eerst de vragen langslopen en
daarna komen de moties en amendementen aan de orde.
De PVV vroeg naar de verdozing van het landschap. De in 2018 vastgestelde ruimtelijke economische
strategie is een bouwsteen voor de Omgevingsvisie. Daarin is aangegeven dat wij selectiever willen
zijn in het type bedrijvigheid. Dat gaat meer over de ruimtelijke efficiency. Wij hebben u onlangs een
recente prognose over bedrijventerreinen doen toekomen. Daarin ziet u dat ongeveer de helft van de
behoefte aan bedrijventerreinen afkomstig is van een beperkt aantal grote ruimtevragers. Wij zullen op
het onderwerp werken nader het gesprek aangaan over de keuzes die wij daarin maken. Dit gesprek
staat op 13 november in de commissie Omgevingsvisie op de agenda.
De betaalbaarheid van woningen is door een aantal fracties genoemd. DENK zegt dat in het coalitieakkoord staat dat 50% sociale en middendure bouw moet zijn, maar dat er voor komend jaar 'een substantieel deel' staat. U vroeg of wij hiermee water bij de wijn doen. De plannen die in 2020 gerealiseerd worden zijn vaak al vergaand in de voorbereiding. De mate waarin wij kunnen sturen op de betaalbaarheid daarvan is beperkt. Op pagina 32 staat minimaal de helft van de te realiseren woningen in
een betaalbare klasse ligt. Die ambitie van 50% sociale en middendure bouw houden wij zeker vast.
Dit is een van de onderwerpen die wij een plek geven in de Omgevingsverordening. De vraag is nog
op welk niveau. Daarover kunnen wij gedetailleerder in gesprek gaan op 13 november.
Mevrouw RIKKOERT (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! De gedeputeerde heeft zojuist gezegd
dat er aan het einde van het jaar een regionale planning woningbouw komt.
De heer VAN ESSEN (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Die planning wordt volgend jaar uitgewerkt.
Mevrouw RIKKOERT (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! De ChristenUnie vindt het belangrijk
dat de doorstroming daarbij wordt meegenomen en niet enkel woningbouw.
De heer VAN ESSEN (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! In een van de moties staat het onderwerp doorstroming. Daar zal ik zo op ingaan.
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Mevrouw d'HONDT (PvdA): Mijnheer de voorzitter! Ik heb een vraag ter verduidelijking. U sprak
over 50% sociale en middendure bouw. Wij hebben gevraagd of er indicatoren in de begroting kunnen
komen die specifieker ingaan op het type woningen dat gebouwd gaat worden. Kunt u toezeggen dat
deze indicatoren vanaf volgend jaar in de begroting staan?
De heer VAN ESSEN (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Dit ligt op de grens van mijn portefeuille en de portefeuille van de heer Van Muilekom. Ik zal dit navragen en kom hierop terug in de tweede
termijn.
Dan kom ik bij de moties en amendementen. De motie M70 vraagt om aan de slag te gaan met de pilot
afwijkingskader. Ik heb aangegeven hoe wij die methodiek verder uitwerken. In de regionale programmaring staat dat wij komend jaar met gemeenten in gesprek gaan om die uitwerking te maken.
Wat u in deze motie vraagt is daarmee overbodig. Wij gaan dat niet alleen voor de specifieke locaties
doen die u noemt, maar wij gaan komend jaar het gesprek aan met alle gemeenten. U vraagt in de motie om een voortgang bij de kadernota. Een voortgang kunnen wij u dan geven, maar de programmering zal dan nog niet af zijn. Naar verwachting hebben wij daarvoor meer tijd nodig.
Mevrouw DE MAN (VVD): Mijnheer de voorzitter! U zegt dat de programmering er moet liggen
voordat u aan de slag kunt met het afwijkingskader. Kunt u aan de slag met het afwijkingskader zonder de regionale programmering voor dit soort kleinere afwijkingen buiten de kern?
De heer VAN ESSEN (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! Het is andersom: eerst gaan wij het afwegingskader als bouwsteen van de Omgevingsvisie vastleggen. Op basis daarvan gaan wij aan de
slag met de regionale programmering. Daarin zullen wij de ruimte per regio bepalen op basis van behoefte en leefbaarheid van kleine kernen. Wij zullen daarbij kijken welke plannen er al liggen in de
regio binnen en buiten kernen. Vervolgens zullen wij de regionale programmering opstellen. Dat is de
volgorde hoe het gaat. Komend jaar zullen wij het gesprek met gemeenten aangaan en de programmering vullen. Dat zal over enkele maanden zijn. Dat lijkt mij voortvarend.
Mevrouw DE MAN (VVD): Mijnheer de voorzitter! De voorwaarden van het afwijkingskader zijn
nog vaag. Deze worden nader uitgewerkt, maar er is nog twijfel of deze goed werkbaar zijn. Vooral bij
de kleine kernen is de behoefte heel groot. Er moet een kleine afwijking mogelijk zijn binnen de regionale programmering. Daarom vragen wij met klem om een pilot te starten om te zien of de kaders wel
werken.
De heer VAN ESSEN (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! U vraagt om concrete casussen te testen
met gemeenten. Zodra wij met gemeenten in gesprek gaan over de regionale programmering met de
ontwerpvisie en -verordening in de hand, kom je dingen tegen die je gaat bespreken. Dit is de perfecte
manier om een test te doen. Dat hoeft zich niet te beperken tot de locaties die u noemt in de motie. Laten wij het direct voor alle locaties gaan doen.
Dan kom ik bij de motie M69 die vraagt naar de bedrijventerreinen in De Ronde Venen. Voor bedrijventerreinen zijn wij met een vergelijkbare aanpak bezig van een regionale programmering. Met deze
motie vraagt u om daarop vooruit te lopen en een bepaalde locatie in een specifieke gemeente op te
nemen in de begroting. Het idee van de programmering is dat wij aangeven wat de behoefte is in de
regio en met verschillende gemeenten gezamenlijk die programmering gaan maken. Deze motie is een
voorsortering daarop. Dat is de reden waarom ik deze motie ontraad.
Dan kom ik bij het amendement A22 over de schuifruimte in Woerden. Daarvoor geldt iets vergelijkbaars. Dit is een vrij specifieke toevoeging aan het beoogd resultaat in de begroting voor een specifieke gemeente. Dat amendement ontraadt het college. In maart jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met
een locatiestudie naar verschillende locaties voor de schuifruimte. Er zijn vijf locaties in beeld. Op 18
november heb ik een bestuurlijk overleg om mij te laten bijpraten over de onderzoeken van de verschillende locaties in relatie tot de behoefte en verschillende afwegingen. Dat kunnen wij meenemen
in de programmering. Het lijkt mij niet handig om met dit amendement daarop vooruit te lopen.
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Mevrouw DE MAN (VVD): Mijnheer de voorzitter! U voelt zich in de hoek gedrukt door dat ene
voorstel. Dit is een van de zeven bedrijventerreinen waarover wij weleens gesproken hebben.
De heer VAN ESSEN (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! De zeven bedrijventerreinen waarover
wij eerder gesproken hebben gaan over iets anders dan de schuifruimte. Het is allebei in Woerden,
maar het zijn twee verschillende casussen. Het is de intentie van het college om de zeven bedrijventerreinen mogelijk te maken en te zoeken naar een manier om daarvoor ruimte te bieden in de Omgevingsvisie en –verordening. Daarvoor ben ik met alle zeven wethouders in gesprek en heb ik eind november of begin december een vervolgafspraak om de voortgang van de samenwerking tussen de provincie en de gemeenten te bespreken. Dit raakt aan de PAS-problematiek. Dat is een ander onderwerp
dan de schuifruimte waarop dit amendement betrekking heeft.
In de motie M85 wordt gevraagd om starters en senioren een kans te geven op de woningmarkt. In het
eerste punt van het dictum vraagt u om het huidige beleidskader binnenstedelijke vernieuwing vervroegd te evalueren. Daarvan heb ik eerder gezegd dat die evaluatie begin 2020 verwacht wordt. Als
wij begin 2020 mogen verstaan onder vervroegd, dan gaan wij deze motie uitvoeren.
Mevrouw BITTICH (DENK): Mijnheer de voorzitter! Zou u de nummers van de moties erbij kunnen
noemen?
De heer VAN ESSEN (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Dit gaat over de motie M85. De volgende vraag uit het dictum is om versneld een concrete regionale programmering op te stellen. Ik heb
zojuist aangegeven wat de planning daarvoor is. Zodra de ontwerpvisie en -verordening zijn vastgesteld aan het eind van het eerste kwartaal gaan wij aan de slag met de regionale programmering. Volgend jaar zullen wij met gemeenten het gesprek aangaan. Dat lijkt mij een reële en voortvarende planning.
Dan vraagt u om de doorstroming vanuit de bestaande woningvoorraad actief op de provinciale en regionale bouwagenda te zetten. Doorstroming is een belangrijk thema binnen de actieagenda woningbouw waarmee gedeputeerde Van Muilekom aan de slag is. Die doorstroming wordt met die agenda
gestimuleerd bij gemeenten en corporaties. Er vinden gesprekken plaats met marktpartijen en gemeenten om de effectiviteit van die voorrangsmaatregelen aan te tonen. De provincie draagt op die manier
bij aan het aanjagen van de doorstroming op de woningmarkt. Wij kunnen met dit punt uit de voeten.
Tot slot vraagt u de Staten structureel en regelmatig te informeren over de aard, omvang en planning
van de bouwprojecten. Er wordt gewerkt aan een stroomlijnende completering van de monitor van
woningbouwprojecten. Daarmee wordt het mogelijk u vanaf 2020 structureel en regelmatig te informeren over de aard en de omvang van de realisatie van woningbouwplannen. Naar mijn verwachting
gaat de regionale programmering daarbij helpen, zeker voor de jaren daarna.
Samenvattend: als de motie M85 in lijn is met de interpretatie die ik zojuist heb gegeven, dan kunnen
wij deze motie omarmen of positief adviseren. Ik zie dat de heer Boswijk hiermee instemt.
Dan komen wij bij de vragen en de moties en amendementen over energie. Het FvD heeft een aantal
vragen gesteld over energie. U zegt dat dit vooruitloopt op het debat over het klimaatakkoord dat volgende week gehouden wordt. Toch zal ik daar kort op ingaan. Als dit vervolgvragen oproept, dan kunt
u die volgende week bespreken. U vraagt naar woonlastenneutraliteit. Dat staat in de IPO-appreciatie
als belangrijk uitganspunt. De verduurzaming van de gebouwde omgeving vraagt forse investeringen
en leidt tot energiebesparing waardoor de investering zich na een aantal jaren terugbetaalt. De opgave
gaat in veel gevallen niet over de kosten, maar over het financieren hiervan. Door het Rijk worden
daarvoor instrumenten ontwikkeld, zoals het warmtefonds en gebouwgebonden financiering. In het
coalitieakkoord en het statenvoorstel voor deze begroting heeft u kunnen lezen dat wij kijken hoe de
provincie een instrument kan ontwikkelen om aan die betaalbaarheid bij te dragen.
U spreekt over het onderwerp 50% participatie bij duurzame energieprojecten. Dat is een belangrijk
onderwerp dat wij in het energieprogramma op verschillende manieren gaan vormgeven. Aan de ene
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kant door het ondersteunen van collectieven, aan de andere kant willen wij in de Omgevingsvisie en verordening criteria meenemen voor de grootschalige hernieuwbare opwekking. Het is nog zoeken
naar de precieze definitie van deze 50%, want dat kan op verschillende niveaus. Daarvoor wegen wij
nog verschillende opties af.
Tot slot spreekt u over de netcapaciteit als beperkende factor. In sommige situaties is dat het geval.
Dat kan op het niveau van netwerkbeheerder Stedin zijn of op het niveau van TenneT. Stedin zit aan
tafel bij de regionale energiestrategieën en wanneer er keuzes gemaakt worden voor de grootschalige
opwekking om eventuele knelpunten in het netwerk te signaleren. Het is niet zo dat de regio's met een
plan komen en Stedin achteraf zegt dat het niet past. Stedin zit al aan tafel zodat eventuele knelpunten
vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden.
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! Zegt u daarmee dat het risico dat je overvallen kunt
worden door te weinig netcapaciteit na het uitrollen van alle RESsen aanvaardbaar is of niet bestaat,
omdat Stedin aan tafel zit? Durft u dat risico aan?
De heer VAN ESSEN (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Ja. Het zal erg onhandig zijn als je later
tot de conclusie komt dat er te weinig netcapaciteit is. Dat is de reden waarom de netbeheerders aan
tafel zitten bij de regionale energiestrategie. In de veronderstelling dat wij dat op de juiste manier
doen, is daarmee het risico geminimaliseerd.
De PvdD heeft een vraag gesteld over de 'earth overshoot day'. Bij de begroting van 2019 is daarover
een motie aangenomen. Het vorige college heeft hierbij aangegeven dat dit hoge structurele kosten met
zich meebrengt voor de provincie Utrecht. Dat is op 22 mei jl. in de toenmalige Staten met u besproken. Daarmee is die motie afgedaan en van de motielijst afgevoerd. Er is contact geweest met Global
Footprint Network, de organisatie die de 'earth overshoot day' berekent en ontwikkelt. Zij heeft ons
meegegeven dat de 'overshoot day' voor de hele planeet wordt berekend en het niet veel extra inzichten
levert om dit op de schaal van de provincie Utrecht specifiek te berekenen. De provincie heeft veel indicatoren op het gebied van energietransitie. Hierin staat duidelijk de urgentie van de opgave waarvoor
wij staan. Het is onze prioriteit om bij de uitvoering van het klimaatakkoord en het programma energie
de focus te leggen op het versnellen van de maatregelen om de benodigde transitie vaart te geven.
Dan kom ik bij de moties en amendementen over de energietransitie. Ik begin met een viertal amendementen van de VVD: het amendement A32 over de WKO in Amersfoort, het amendement A25 over
de Gerbrandytoren bij IJsselstein, het amendement A30 over zonnedaken bij Renswoude en het amendement A26 over een warmtenet in Vijfheerenlanden. Dit zijn allemaal amendementen waarin u vraagt
om vrij specifieke projecten vast te leggen in de beoogde resultaten voor komend jaar. In het energieplan ontwikkelen wij een gereedschapskist om gemeenten op verschillende aspecten van de energietransitie te ondersteunen en te adviseren. Dit kan een breed scala aan instrumenten zijn op het gebied
van de warmtetransitie, zon op daken, grootschalige energieopwekking, maatschappelijk vastgoed enzovoorts. Met deze amendementen loopt u vooruit op de manier waarop wij deze instrumenten gaan
inzetten en wilt u vrij specifieke projecten in de begroting opnemen. Dat past niet bij de aard van de
begroting als wij kijken naar de resultaten die hierin staan.
Van deze specifieke voorbeelden zijn er twee in de commissie in aan de orde geweest: de Gebrandytoren en het warmtenet in Vijfheerenlanden. Er is inmiddels contact gezocht met de betreffende gemeenten en daar ligt geen concrete vraag vanuit de gemeente voor ondersteuning. Wij hebben gezegd
dat wij het graag horen als deze vraag er wel is, zodat wij kunnen kijken hoe wij daaraan ondersteuning kunnen bieden met het instrumentarium uit het energieplan. Wij vinden het echter vreemd om deze specifieke casussen waarbij de gemeenten geen hulpvraag voor de provincie heeft in de begroting
op te nemen. Vandaar dat wij de amendementen A25 en A26 ontraden.
In het amendement A30 over zonnedaken in Renswoude vraagt u € 400.000 uit de lijst van nader uit te
werken voorstellen. Dit zijn voorstellen die nog niet in de begroting voor 2020 zitten, maar in het statenvoorstel staan om nader uit te werken voor de begrotingen van de komende jaren. U vraagt om dit
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bedrag te alloceren voor 2020 voor het subsidiëren van zon op daken in Renswoude. Ik heb contact
gezocht met een wethouder in Renswoude om te bespreken wat daar de behoefte is. Ik moet nog antwoord krijgen op die vraag. Mijn voorstel is dat wij in gesprek gaan met de gemeente Renswoude over
hoe wij haar ambities kunnen ondersteunen. Echter, om € 400.000 voor zonnepanelen op vastgoed te
alloceren lijkt ons niet verstandig. Met de bestaande subsidies van het Rijk kent zon op daken vaak al
een positieve business case.
Mevrouw VAN ULZEN (VVD): Mijnheer de voorzitter! Ik hoor de gedeputeerde zeggen dat de VVD
op de zaken vooruit loopt. Dat klopt; wij lopen zelden achteruit. Wij willen graag met u mee vooruit in
de energietransitie. Dat blijven wij benadrukken. Ik had meer enthousiasme verwacht voor onze voorstellen. Ik merk wel dat u de verkeerde versie van het amendement voor u heeft. Wij hebben het
amendement vandaag aangepast en het bedrag hieruit weggelaten. Dat geldt voor meerdere amendementen. Ik hoor u struikelen over het bedrag van € 400.000, dus ik adviseer u om hier nogmaals goed
naar te kijken.
De heer VAN ESSEN (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Het is goed dat u mij daarop attendeert.
De aangepaste versie van het amendement vraagt om aan het beoogd resultaat toe te voegen: "Het faciliteren van een pilot in gemeente Renswoude inzake verduurzaming van haar eigen woningbedrijf door
circa 400 woningen in 2020 van zonnepanelen te voorzien." Wat is de specifieke behoefte van de gemeente Renswoude hierin? Het zijn stuk voor stuk enthousiaste casussen. Mijn enthousiasme over de
richting benadruk ik wel. Dit zijn het type projecten waarbij de provincie ondersteuning kan bieden.
De vraag is echter of wij deze specifieke casussen als resultaat in onze eigen begroting moeten opnemen terwijl wij nog aan de gereedschapskist werken. Wij kunnen afspreken dat wij bij de bespreking
van het energieplan in januari deze specifieke casussen gebruiken om te kijken of wij instrumenten in
onze koffer hebben om deze casussen verder te helpen. Voor Renswoude is mijn voorstel dat ik eerst
contact zoek met de wethouder om te horen wat de vraag is waarmee wij hem verder kunnen helpen.
Dan kom ik bij het amendement A32 over de WKO bij de westelijke ontsluiting bij Amersfoort. Het
college staat positief tegenover deze plannen voor een WKO-systeem in de weg om wijken van warmte te voorzien. Wij zijn in gesprek met de gemeente over die eigendomsverhoudingen na de aanleg van
de weg in relatie tot de WKO-installatie. Daarover moeten afspraken gemaakt worden. Er is geen
vraag van Amersfoort aan de provincie. Wij zijn met de gemeente in gesprek en het amendement loopt
hier op vooruit door dit in de begroting op te nemen.
De heer JANSSEN (VVD): Mijnheer de voorzitter! Bij het amendement A32 is er sprake van urgentie.
Daarin verschilt dit amendement met de andere drie amendementen waarvoor meer tijd is. De aanbesteding van de westelijke ontsluiting gaat over een maand of twee de deur uit. Dat is het moment om
dit te doen. Deze casus kan niet wachten op het algemene verhaal over het ontwikkelen van een instrumentenkoffer. Het zou zonde zijn als wij over een jaar constateren dat hier een gouden kans lag,
terwijl wij te lang gefilosofeerd hebben.
De heer VAN ESSEN (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Daarin heeft u gelijk en wij moeten
daarbij resultaten boeken. Wij hebben echter al contact met de gemeente Amersfoort over deze casus,
waarbij het gaat over de eigendomsverhouding en de relatie met het onderhoud van de weg. Het zou
kunnen dat de kosten voor het onderhoud van de weg lager zijn met een WKO-installatie. Het gesprek
daarover moet nog plaatsvinden. Het is een casus waarin wij zoeken hoe de provincie hierbij kan helpen. Laten wij elkaar daarin goed verstaan. Om dit als specifiek resultaat in de begroting vast te leggen
middels een amendement gaat ons te ver.
De heer JANSSEN (VVD): Mijnheer de voorzitter! Kunt u ons helpen met een toezegging? Het enige
dat wij vragen is dat u ondersteuning biedt en dat u ons daarover zo snel mogelijk informeert.
De heer VAN ESSEN (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Ik kan u toezeggen dat wij de gesprekken met de gemeente Amersfoort over deze casus zullen voortzetten en dat wij u daarover informeren
zodra wij nieuwe informatie te melden hebben.
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De laatste motie is de motie M84 verzilver uw dak. Deze motie roept op om een voorstel uit te werken
voor het gebruik van het versnellingsteam zon op dak. Die motie kan het college positief adviseren als
ik 'een voorstel uitwerken' mag interpreteren als het opnemen van een onderdeel in het nieuwe programmaplan energie dat zich richt op het stimuleren van zon op daken. Bij de verdere uitwerking van
dat onderdeel in het nieuwe energieprogramma zullen wij de ervaring van de andere provincies meenemen. Ik zie dat de heer Boswijk hiermee instemt. Dank daarvoor.
Mevrouw VAN ULZEN (VVD): Mijnheer de voorzitter! Wij zijn verbaasd dat in Renswoude geen
toezegging gedaan kan worden voor een onderzoek naar de woningen van de woningcorporatie, maar
dat u deze motie wel positief adviseert. Ik mis uw enthousiasme om al uw plannen waarover ik u al
maanden hoor in concrete casussen uit te werken.
De heer VAN ESSEN (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! De motie M84 vraagt niet naar zonnepanelen op de daken in een specifieke gemeente, maar naar een onderdeel van de gereedschapskist.
Dat past. Over het amendement A30 heb ik gezegd dat ik contact heb gezocht met de wethouder van
Renswoude. Ik kan de toezegging doen dat ik terugkoppel wat het resultaat daarvan is. Dan kunnen
wij meer gevoel krijgen bij de rol van de provincie in de energietransitie in dit soort casussen als wij
van gemeenten horen wat hun hulpvraag is en hoe wij de gemeenten daarbij kunnen helpen. Dan kunnen wij kijken hoe dat past bij de instrumentenkoffer die wij ontwikkelen. Ik hoop dat deze toezegging
tegemoet komt aan uw vraag.
Mevrouw VAN ULZEN (VVD): Mijnheer de voorzitter! Ik hoor graag eenzelfde toezegging voor de
andere amendementen. Ik raad u aan om de instrumenten uit de koffer te halen en aan de slag te gaan.
De heer VAN ESSEN (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Voor een deel gaat het over instrumenten die al in de huidige koffer zitten en waarmee reeds gewerkt wordt. Wat betreft de Gerbrandytoren
en Vijfheerenlanden heb ik aangegeven dat er na de commissie ambtelijk contact is gezocht met de
gemeenten en dat zij geen hulpvraag hebben. Als die hulpvraag er wel ligt, dan zullen wij het gesprek
met de gemeenten aangaan en kijken hoe wij hen verder kunnen helpen vanuit de koffer met instrumenten die wij in het energieplan met elkaar afspreken.
De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Schaddelee.
De heer SCHADDELEE (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Ik ben de laatste in de rij en mijn tijd
is voorbij. Ik hoop dat u enige coulance wilt geven. Ik heb vandaag speciaal een witte das omgedaan,
want het is aan u om kleur te geven aan de begroting en aan ons om u daarin zo goed mogelijk te bedienen. Toen kwam GroenLinks naar voren en zei: "Zonder groen geen rood." Dat was enige inkleuring van de dag. Gelukkig zijn er vandaag nog veel meer kleuren langsgekomen, zoals de kleur van de
Koning.
Ik begin met de beantwoording van de vragen voor gedeputeerde Van Muilekom over de sociale agenda. Verschillende partij hebben daartoe oproepen gedaan, hebben vragen gesteld en gezegd wat meegenomen moet worden in de sociale agenda. Namens gedeputeerde Van Muilekom kan ik toezeggen
dat wij uw verzoeken meenemen. De ambitie is om de sociale agenda in 2020 op te stellen en te beginnen met een open bijeenkomst met de Staten over wat er wordt verstaan onder de sociale agenda en
welke plek dit krijgt. Naar mijn mening moet de sociale agenda in alle portefeuilles worden meegenomen. De ChristenUnie vroeg om er een bredere dialoog van te maken, bijvoorbeeld met partijen buiten dit huis. Dat kan het college toezeggen. Ik sluit graag aan bij de droom van DENK over een provincie waarin iedereen mee kan doen. Ik spreek namens gedeputeerde Van Muilekom als ik zeg dat
wij het daar mee eens zijn. Het amendement A36 heeft betrekking op de sociale agenda. Het college
kan zich hierin vinden. Gedeputeerde Strijk heeft dit amendement al met u besproken. Tot zover de
sociale agenda.
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Ik bedank u voor de vele moties en amendementen die u heeft ingediend rond mobiliteit. Dit verrijkt
ons denken en geeft ons voer voor het debat op deze dag. Ik zal alle moties en amendementen langslopen.
Mevrouw VEEN (D66): Mijnheer de voorzitter! Er ontstaat bij mij verwarring over het amendement
A36. Gedeputeerde Strijk ontraadde dit amendement terwijl u zegt dat u deze wel wilt overnemen. Ik
heb met mijn collega-indieners overlegd en wij zijn nog steeds van plan om dit amendement te handhaven.
De heer SCHADDELEE (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Mijn excuses voor de verwarring die
ik zaai. Gedeputeerde Strijk heeft gezegd dat er een goede gedachte achter het amendement zit en dat
je de sociale agenda niet moet isoleren van andere beleidsterreinen. De kracht van de sociale agenda is
dat wij deze koppelen aan de andere opgaven van de provincie. Daar zit geen onwil. Er moet wel gekeken worden wat een logisch moment is om het te laten landen in de begroting. Daarover heeft gedeputeerde Strijk gezegd dat wij aan het begin van 2020 moeten nadenken over het herordenen van de
programmabegroting. Laten wij dit daarin meenemen. Als u daarover wilt doorpraten, dan lijkt het mij
beter om dat met gedeputeerde Strijk te doen.
Ik ga verder met de motie M98 over de spaarpaal. Het college vindt dit een goed initiatief. Ik heb vorige week het artikel over de spaarpaal in Noord-Brabant in dezelfde krant gelezen en het lijkt mij een
goed idee om dit in Utrecht eveneens te doen. Gelukkig komt u met een motie die mij oproept om dat
te doen. Ik adviseer u om voor de motie M98 te stemmen. Tegelijkertijd is de mens geneigd tot alle
kwaad. Dus naast deze wortel zullen wij de stok blijven hanteren om bonnen te sturen.
De motie M80 is een interessante motie over de ondergrondse mobiliteitsoplossingen. Hierover is al
vaker door het FvD gesproken en de PvdA heeft altijd warme gevoelens gehad bij fietstunneltjes. Het
is een hele interessante gedachte, maar het is voor ons moeilijk inschatten wat er allemaal achter weg
komt. U formuleert het ruim in de motie door te vragen of wij het gaan onderzoeken. Mijn voorstel is
dat wij beginnen met een expertmeeting om te verkennen wat de mogelijkheden zijn voordat wij een
onderzoek uitvoeren. Als wij veel ondergrondse oplossingen willen, dan moeten wij meer reservepotjes vinden en leegstorten, want het is een dure oplossing.
De heer BERLIJN (FvD): Mijnheer de voorzitter! Daarvoor is dat onderzoek. Het is niet de bedoeling
om gelijk de schop in de grond te zetten. In alle programma's waaruit geput wordt voor ideeën voor de
toekomst wordt een ondergrondse oplossing bewust niet genoemd. Ons idee is om dat open te gooien
en een verkennend onderzoek te starten.
Mevrouw d'HONDT (PvdA): Mijnheer de voorzitter! Heeft de gedeputeerde de toezegging gedaan dat
wij hierover een expertmeeting organiseren, ongeacht of de motie wordt aangenomen of niet?
De heer SCHADDELEE (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Die toezegging heb ik inderdaad gedaan. Ik had het nog leuker gevonden als de Staten deze meeting zelf georganiseerd hadden en ik
daarbij had kunnen aanschuiven.
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! Ik heb een vraag aan de heer Berlijn. In de lunchpauze had ik een zinnig gesprek met de heer Dinklo. Hij zei dat het FvD het belangrijk vindt om pas
onderzoeken in te dienen als dit echt ergens toe leidt. Dit klinkt als een onderzoek dat nog een vage
studie is. Is dat in lijn met uw partij?
De heer BERLIJN (FvD): Mijnheer de voorzitter! Het FvD vraagt niet om een onderzoek als dit nergens toe leidt.
De heer SCHADDELEE (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Een expertmeeting hoeft niet automatisch tot iets te leiden. Na afloop van de expertmeeting kunnen wij wellicht concluderen dat ondergrondse oplossingen voorlopig te duur zijn of niet inpasbaar. Wat mij betreft gaan wij deze meeting
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open in om te kijken of het terecht is dat wij hier nooit over nadenken bij mobiliteitstrajecten of dat
wij hier dieper in moeten duiken.
De heer DE JAGER (VVD): Mijnheer de voorzitter! Mogen wij uw toezegging zo interpreteren dat u
gaat insteken op alle modaliteiten die wij kennen of beperkt u het op voorhand tot het openbaar vervoer en de fiets?
De heer SCHADDELEE (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Ik leg daarin geen beperkingen.
Vandaar dat ik zeg dat wij er zo open mogelijk moeten instappen.
De heer DE JAGER (VVD): Mijnheer de voorzitter! Bevestigt u daarmee wat in de eerste termijn van
de PvdA aan de orde kwam, namelijk dat een voorzichtig begin van een onderzoek niet alleen gericht
is op de stad Utrecht, maar dat dit in de volle breedte van de provincie wordt verkend?
De heer SCHADDELEE (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Jazeker. Er is geen bepaalde verkeersintensiteit nodig om dingen te doen, maar ik beperk het niet tot de stad Utrecht.
Dan kom ik bij de lijst met moties en amendementen van de VVD. Te beginnen bij de motie M72 over
vrachtwagenoverlast in Veenendaal. Die motie kan het college ondersteunen. Op het moment dat deze
motie aangenomen wordt, kunnen wij daarmee aan het werk. Tegelijkertijd zijn veel wegen en gronden in Veenendaal van de gemeente of van Rijkswaterstaat. De provincie is het beste als zij in haar
verbindende rol is, dus wij kunnen daarin wel wat betekenen.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Dit is een vage interpretatie van de gedeputeerde. Hij zegt dat het college de motie ondersteunt als deze wordt overgenomen, maar dat is vanzelfsprekend. Neemt u de motie over, want dan kunnen wij de motie intrekken of neemt u de motie niet
over?
De heer SCHADDELEE (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Het college neemt de motie M72 niet
over. Wij staan niet negatief tegenover deze motie. Ik laat het aan de Staten om daarin een keuze te
maken. Als de motie wordt aangenomen, dan kan ik hiermee uit de voeten. Wel met de beperking die
ik daarbij zojuist noemde dat wij in Veenendaal weinig grondposities hebben.
De motie M75 gaat over een goed OV bij het erfgoed in de gemeente Baarn, met name bij het Nationaal Militair Museum en Paleis Soestdijk. Die motie ontraad ik. Het is daar al best goed georganiseerd. Zeker met de nieuwe dienstregeling in 2020 zetten wij daarin een stap extra, zodat het nog beter
wordt. Vanaf december komt er een busverbinding vanuit Amersfoort en vanuit Soest naar het Nationaal Militair Museum. Ik ben het met u eens dat er op dit moment een verbetering mogelijk is en deze
begint in december. Daarnaast monitoren wij jaarlijks wat er aan de hand is rond het OV en zetten wij
jaarlijks verbetering in gang als wij daar potentie zien.
De heer KOCKEN (VVD): Mijnheer de voorzitter! Let de gedeputeerde bij de jaarplannen op de ontwikkelingen die bij Soestdijk gaande zijn?
De heer SCHADDELEE (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Ja, dat doe ik. Daarbij is het belangrijk dat je niet teveel op de zaken vooruitloopt. Wij houden alle ontwikkelingen van het OV in de gaten en acteren daarop. Op het moment dat er evenementen of grootschalige ontwikkelingen zijn, dan
doen wij dat.
De heer KOCKEN (VVD): Mijnheer de voorzitter! Vooruitdenken is beter dan achteraf moeten repareren.
De heer SCHADDELEE (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Dat klopt, maar een bus laten rijden
op het moment dat er niet veel te beleven is moet je niet willen. Het is zoeken naar een tussenweg. Op
dit moment ontraad ik de motie, omdat dit niet aan de orde is.
Dan ga ik naar de motie M73 over het OV in Leusden. Deze motie ontraad ik, omdat er altijd een goede grensoverschrijdende afstemming is. De motie suggereert dat het denken over de concessies in de
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provincie Utrecht ophoudt bij de provinciegrens. Dat is niet zo. Er is goed overleg tussen de provincies
en naar ons beeld worden de busverbindingen over de provinciegrenzen heen goed afgestemd, zeker
waar het Leusden betreft.
Dan kom ik bij het amendement A27 over de mobiliteit op de Utrechtse Heuvelrug, met name de
Donderberg-rotonde. Dit amendement ontraad ik om meerdere redenen. Om te beginnen staat er een
bedrag in het amendement waarvan ik droom dat wij daarvan een tunnel kunnen aanleggen. Dat is niet
mogelijk. De verwachting is eerder dat de kosten het dubbele of wellicht meer zijn. Er zijn meer aspecten die meespelen. Op dit moment ben ik in overleg met de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Hierover heb ik in de laatste commissievergadering het een en ander gezegd. Ik heb u daarover aanvullende informatie toegestuurd. In het amendement staat een tijdpad dat slechter is dan het tijdpad dat wij
hanteren. Wij beogen komend jaar de plannen uit te werken en uiterlijk in het voorjaar van 2021 af te
ronden. Dit is een belangrijke schakel in de snelfietsroute van Veenendaal naar Utrecht en maakt dat
wij het financieel mogelijk kunnen maken. Dat vraagt wel een bredere afweging en een goede studie.
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! Het tijdpad dat de gedeputeerde
schetst is een andere dan in de stukken staat. Als ik het goed begrijp gaat de gedeputeerde de plannen
voor de snelfietsroute komend jaar afronden en daarna gaan wij deze aanleggen?
De heer SCHADDELEE (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Het komend jaar ga ik de plannen
afronden. Aan het begin van 2021 ga ik u de die plannen voorleggen, zodat wij daarover een besluit
kunnen nemen. Daarna kunnen de werkzaamheden zo snel mogelijk starten. Dat is het tijdpad dat ik
eerder heb gedeeld met u.
Het amendement A27 gaat over mobiliteit rond Houten. Er ontstond verwarring over welke fietsbrug
in dit amendement bedoeld wordt. In mijn beantwoording ga ik ervan uit dat het de fietsbrug bij Bunnik over de A12 betreft. Die brug is van Rijkswaterstaat. Over die brug wordt op dit moment gesproken met Rijkswaterstaat en de gemeenten Bunnik en Houten. Volgende week heb ik daarover een bestuurlijk overleg. De verwachting is dat wij dat in 2020 opstarten en het in 2023 uiterlijk gereed is. Om
deze reden ontraad ik dit amendement.
Het amendement A35 gaat over mobiliteit bij Wijk bij Duurstede. Bij de toelichting op dit amendement is gezegd dat wethouder Joustra een fiets gaat aanschaffen als wij dit erdoor krijgen. Daarbij
werd de suggestie gewekt dat de heer Joustra nog nooit op een fiets heeft gezeten, maar ik heb hem
een keer zien fietsen. Veel VVD'ers fietsen en dat is fantastisch. Veel verkeerde beelden die wij over
en weer van elkaar hebben moeten wij niet extra bevestigen, want de VVD is de partij van 'vroem op
de fiets'. Het amendement A35 ontraad ik echter, omdat die rotonde van de gemeente Wijk bij Duurstede is en niet van de provincie. Wij zijn bezig met het uitvoeringsprogramma fiets- en verkeersveiligheid. Daarbij komt een subsidieverordening. Dit zou een project kunnen zijn dat door de gemeente
Wijk bij Duurstede aangevraagd wordt. Dan lopen wij echter op de zaken vooruit. Wij kunnen met de
gemeente meedenken over de inrichting en het verbeteren van de veiligheid, maar de rotonde is niet
van de provincie.
Het amendement A34 gaat over het fietspad van Zeist, naar De Bilt naar het Utrecht Science Park. Als
het aan de provincie had gelegen, dan had dat fietspad er al lang gelegen. Er is echter veel weerstand
bij de twee gemeenten voor dit fietspad. Ik heb recent met wethouders van beide gemeenten gesproken
over dat fietspad en wij hebben afgesproken dat wij daarover met zijn drieën rond de tafel gaan zitten.
Het is wel onhandig als de Staten via een amendement dit specifieke fietspad waar veel lokale weerstand is prioritair maken. Dat is de reden dat wij dit amendement ontraden.
Het amendement A23 gaat over de bewegwijzering van een industrieterrein bij Montfoort. Twee
commissievergaderingen terug heb ik daarover een concrete toezegging gedaan. Er is contact met de
gemeente en daarin is voorzien qua middelen. Dit amendement lijkt mij overbodig. Ik hoor het graag
als u concrete zorgen heeft, maar dit amendement suggereert dat er op dat punt niks gebeurt.
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Het amendement A28 gaat over de P&R bij Bunnik. Het is fantastisch om te zien dat een P&R goed
tiert en dat het parkeerterrein snel vol staat. Dit amendement ontraad ik, omdat de gemeente Bunnik
eigenaar is van dit terrein. Het is moeilijk om te bepalen wat onze positie is in dit gesprek. Er is overleg met gemeenten over de nieuwe knooppuntenaanpak en het uitvoeringsprogramma op dat punt,
over U-Ned en het parkeren op afstand. Dit amendement doorkruist het overleg daarover met de gemeente en geeft ons een positie die wij daarin niet hebben.
Het amendement A31 gaat over het VERDER-programma en de gemeente Woudenberg. Daarover zijn
wij in gesprek met wethouder Vlam uit Woudenberg. Wij zien dat die rotonde onvoldoende capaciteit
heeft. Helemaal als het knooppunt bij Maarsbergen goed is opgelost. Dit geeft al files in spitstijden.
Wij zoeken samen met de gemeente Woudenberg naar een oplossing voor de doorstromingsproblemen
die daar spelen. Wij hopen met een uitvoeringsplan en een dekkingsplan te komen voor de zomer van
2020. Daar werken wij naartoe.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Bij alle amendementen zegt de gedeputeerde
dat het prima amendementen zijn waarover het college in gesprek is of mee bezig is. Toch ontraadt hij
alle amendementen. Wat wij vragen in het amendement A31 is precies wat de gedeputeerde zegt, maar
adviseert het niet positief. Dat wekt enige verbazing op.
De heer SCHADDELEE (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Ik snap uw opmerking, maar wij
moeten voorkomen dat wij allerlei specifieke amendementen aannemen waardoor een goed lopend
proces doorkruist wordt met een uitspraak van de Staten in de begroting. Dat is ongemakkelijk. Het is
beter dat wij de lopende processen doorlopen.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Er staan veel vergelijkbare onderwerpen in de
begroting. Wij hebben bewust aansluiting gezocht bij de doelen van de provincie met projecten die
gangbaar zijn voor de provincie om zich tegenaan te bemoeien. De gedeputeerde bevestigt dat steeds,
want hij is in gesprek met de gemeenten daarover. Dit sluit aan bij de andere punten die wij in de begroting zien. Het zijn concretiseringen van doelstellingen waarmee de hele begroting vol staat. Wij
hadden van alles een motie kunnen maken en dan had het college deze ruimhartig overgenomen. Wij
willen echter concreet dat dit soort punten wordt opgenomen in de begroting. Er wordt al aan gewerkt
en dan hoeft de motielijst niet iedere keer te worden bijgehouden. Wij hebben bewust gekozen voor
het instrument amendement, want dat is onze kaderstellende rol bij de begroting. Ik begrijp dat het ongemakkelijk is voor een gedeputeerde om wat hij zelf gemaakt heeft aangevuld te zien door anderen,
maar dat is onze taak.
De VOORZITTER: Het verschil van inzicht is helder.
De heer SCHADDELEE (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Wij doen aan 'window dressing' als
wij amendementen, zoals het amendement over Woudenberg, aannemen. U vraagt mij in het amendement om in 2020 te starten met het overleg, maar dat overleg is al gestart. Vervolgens zegt u dat het
tijdig gereed is, maar wat is tijdig. Wij houden elkaar voor de gek op onderwerpen waarbij het lijkt
alsof dit amendement voor het eerst bedenkt dat er iets in Woudenberg moet gebeuren, terwijl dat niet
het geval is. Vervolgens worden daaraan concrete dingen gehangen die onlangs zijn uitgevoerd of
dermate vaag zijn dat ik niet precies weet waarop ik aan het eind van 2020 afgerekend wordt.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Dat is de reden waarom wij dit amendement
gemaakt hebben. Vanuit ons contact met de wethouder in Woudenberg begrijpen wij dat de contacten
met de provincie heel vaag zijn. De doelstelling van het amendement is om het als concreet resultaat
voor een bepaald begrotingsjaar op te nemen. Als dat gebeurd is, dan kan dit afgerond worden. Daarom vatten wij het in een amendement.
De VOORZITTER: Dit is een herhaling van wat u eerder heeft gezegd. Dit punt lijkt mij afdoende besproken.
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De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Veel moties en amendementen die wij gisteravond
laat van de VVD hebben gekregen zijn mooi en leuk. Als wij onszelf echter geloofwaardig willen maken, dan had deze hoeveelheid specifieke moties en amendementen veel eerder ingediend moeten
worden. Er zijn veel moties die al anderhalve week of twee weken geleden besproken zijn. Het CDA
kan van hiervan de consequenties niet inschatten, waardoor wij veel moties en amendementen niet zullen steunen. Daarbij hoor ik hetzelfde verhaal van de gedeputeerde. Het was veel zinvoller geweest als
wij dit in commissieverband hadden besproken. Dan was het succes van uw grote aantal moties en
amendementen veel groter geweest.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Veel voorstellen zijn wel in de commissie besproken, maar de spreektijd in de commissie was drie minuten. Wij hebben daarin keuzes gemaakt.
Van de 26 onderwerpen die wij hadden gekozen hebben wij er ongeveer 15 kort kunnen bespreken in
de commissie. Vandaag hebben wij wel de tijd om hierover te spreken. Bij mijn inbreng heb ik gezegd
dat het rondsturen hiervan voor sommige fracties wat laat was, maar wij waren niet de enige die het
herfstreces hebben gebruikt om dit voor te bereiden. Ik kan mij best voorstellen dat het procesmatig en
de omvang van onze inbreng het college en andere fracties overrompeld heeft. Tegelijkertijd heeft het
college pas gisteren de collegevergadering gehad. Wij hadden afgelopen maandag fractievergadering.
De keuze is gemaakt om de statenvergadering vandaag te houden in plaats van volgende week. Het
had het leven een stuk makkelijker gemaakt als er voor volgende week was gekozen.
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Ik heb een druk leven en kinderen thuis. Ik had
graag vakantie gehad, maar dat is mij niet gelukt. Wij hebben niet alle moties in de commissie besproken. Voor de bomenmotie ben ik de hele provincie doorgereden om met allerlei maatschappelijke organisaties en met andere fracties te spreken. Daarvoor is meer steun in deze zaal dan voor veel moties
die heel sympathiek klinken, maar waarvan u niet kunt verwachten dat wij de consequenties kunnen
inschatten als wij deze pas de avond van te voren krijgen. Daarom zullen wij tegen deze moties stemmen.
De VOORZITTER: Ik stel voor dat de heer Schaddelee zijn beantwoording afrondt.
De heer SCHADDELEE (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Ik ben op de helft van het lijstje. Ik
probeer ze zo kort mogelijk te bespreken. Ik ben gebleven bij het amendement A24. Dat amendement
ontraad ik, omdat hierin gesuggereerd wordt dat er geen nachtbus is of dat die verbeterd moet worden.
De nachtbus wordt continu gemonitord. Op het moment dat wij aan de bezettingsgraad zien dat het
verstandig is om deze op te plussen, dan doen wij dat. Dat zijn zorgvuldige afwegingen die wij steeds
maken rond de processen bij de vervoersplannen. Het lijkt ons erg ongewenst om bij de begroting dit
punt eruit te lichten en op te plussen.
Het amendement A33 gaat over OV bij Eemnes. Dit amendement neemt het college liever niet over.
De OV-verbinding van Almere via Eemnes naar het Utrecht Science Park is al eerder onderzocht en
heeft al een poosje proefgedraaid. Dat liep toen erg slecht. De exploitatiekosten hiervan zijn niet in
verhouding tot het gebruik. Dit is uiteindelijk ingeruild voor een goede busverbinding tussen het station Overvecht naar het Utrecht Science Park. Om die reden ontraad ik dit amendement.
De heer DE JAGER (VVD): Mijnheer de voorzitter! Het feitenrelaas dat de gedeputeerde met ons
deelt is ons bekend en hebben wij meegenomen in het amendement. De essentie van ons idee is echter
om tussen de drie betrokken provincies het overleg aan te gaan en te kijken naar alternatieven die wel
kunnen leiden tot een rendabele OV-lijn. Dat hoeft niet dezelfde lijn te zijn als de lijn er al was. Er zijn
voldoende geluiden die het onderzoeken waard zijn om te kijken of dit wel tot een rendabele verbinding te maken is.
De heer SCHADDELEE (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Op dat punt kan ik een toezegging
doen. Wij voeren een overleg met Flevoland en Noord-Holland over of wij op dat traject iets kunnen
met een goede OV-verbinding. Ik kan de toezegging doen dat ik na het BO-MIRT overleg terugkoppel
hoe die gesprekken verlopen en wat de stand van zaken is.
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Het laatste amendement van de VVD kan ik positief adviseren. Het amendement A21 gaat over het
onderzoek naar het station bij Loenen. Dit onderzoek is al in gang gezet bij het programma toekomst
N201. Het is een hele kostbare maatregel. Daarvoor is een grote inzet van de provincie, van NS en van
ProRail nodig. Omdat het een kostbare maatregel is ben ik benieuwd hoe de Staten hierover denken
voordat ik daar mijn tanden in zet. Spreekt u zich daarover uit, dan geeft mij dat richting in iets wat ik
daar moet gaan doen en al mee bezig ben.
De heer DE JAGER (VVD): Mijnheer de voorzitter! Ik neem aan dat de gedeputeerde het station bij
Loenersloot bedoelt in plaats van Loenen, want dat zou tot andere gevolgen leiden.
De heer SCHADDELEE (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Dat klopt, het gaat over het station
bij Loenersloot.
De reactie op de motie M79 over de mobiliteitsreserve veroorzaakte veel ruis. Dit kwam niet door de
uitstekende beantwoording van gedeputeerde Strijk, maar doordat wij daar nog niet goed grip op hebben. In de commissie hebben wij daarover uitgebreid gesproken en vandaag is dit opnieuw onderwerp
van gesprek geweest. Ik snap de vraag die u stelt en overtuig u er graag van dat wij op dit punt zo
transparant en open mogelijk willen zijn. Wij delen zoveel mogelijk van wat wij hebben. In de commissie heb ik verteld dat dit een lijst is dat bestaat uit ruim 600 mobiliteitsprojecten. Per project is er
een excelsheet met alle mogelijke variabelen die invloed hebben op de bedragen. Om tot € 50.000.000
te komen is van alle 600 á 700 maatregelen de meest voorzichtige variant gepakt. Vandaar dat ik mijn
handen ervoor in het vuur durf te steken en mijn collega's zeggen dat je hiermee op pad kunt. Er ligt
niks onder dat iemand buiten dit provincie huis gaat merken of pijn van gaat hebben. Ik zou dit met u
willen delen, maar dit is een bestand van ruim 600 projecten met alle onderliggende variabelen en namen waarvan collega's die al meer dan vier jaar bij de provincie werken niet precies weten hoe het zit.
Het is behoorlijk veel werk om dit bestand leesbaar te maken voor u. Als ik het bestand in de huidige
vorm met u deel, dan levert dit meer vragen op dan dat het vragen beantwoordt. Wij doen ons best om
dit bestand te leveren, maar hieraan werken dezelfde mensen als de mensen die werken aan de jaarrekening 2018. Daarnaast zit er dynamiek in de lijst, onder andere doordat wij veel dingen rond VERDER en het BRU afhandelen. Het aanbod dat ik u doe is dat wij in januari hiermee komen, want dan
hebben wij alle projecten in 2019 in een eindstand die wij kunnen delen. Als ik deze lijst direct deel,
dan moet hij volgende week weer aangepast worden, omdat wij continu werken aan mobiliteit en alle
ruim 600 projecten continu in beweging zijn. Daaronder ligt uitzoekwerk, worden uitgaven gedaan of
is er een samenwerking aangegaan. In januari wil ik een lijst met u delen die scherper is dan het huidige bestand. Daarmee krijgt u inzicht in de projecten. Daarbij geef ik wel de disclaimer dat het informatie is op detailniveau. Ik heb sommigen van u horen zuchten dat de begroting zo dik is, maar dit document is ingewikkelder en omvangrijker. Dat is wat ik u kan toezeggen over de motie M79.
De motie M83 gaat over een mbo-campus op Lage Weide. Deze motie adviseer ik positief. Het is
mooi om dit op deze plek te ontwikkelen. De VVD heeft al een aantal keren gevraagd om iets te doen
aan de bereikbaarheid van Lage Weide. Dat is een wens die breder leeft in de Staten. Het college gaat
kijken welke verbeteringen hiervoor mogelijk zijn. U wordt daarover geïnformeerd via de gebruikelijke informatiesessies en wij nemen het mee in het vervoersplanproces in 2021.
De heer KOCKEN (VVD): Mijnheer de voorzitter! Dat is positief. Kan de gedeputeerde zich herinneren dat wij in september in de commissie BEM over de brede bereikbaarheid van Lage Weide hebben
gesproken? Toen ging het niet alleen over openbaar vervoer en de fiets, maar eveneens over de auto.
De gedeputeerde heeft toen toegezegd dat hij gaat helpen waar hij in overleggen zit en kan helpen om
tot een oplossing van die drie vormen van bereikbaarheid te komen.
De heer SCHADDELEE (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Dat klopt. Als het goed is heeft u informatie gekregen naar aanleiding van een gesprek dat ik heb gehad met Rijkswaterstaat. Die terugkoppeling heb ik al gegeven. In de tussentijd ben ik met wethouder Van Hooijdonk wezen fietsen
langs allerlei mobiliteitsprojecten. Wij hebben op de Demkabrug gestaan en gezegd dat dit geen fijne
verbinding is van de stad naar Lage Weide dus daarmee zullen wij op termijn wat moeten. Wij hebben
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dit in beeld en het is goed als u uitspreekt dat wij extra aandacht moeten geven aan de goede bereikbaarheid van Lage Weide.
De heer KOCKEN (VVD): Mijnheer de voorzitter! Voor onze fractie is het belemmerend dat de auto
hierbij niet wordt meegenomen, want het gaat om de mix. Dan hebben wij het nog niet gehad over
vervoer per water, wat tevens een oplossing is.
De heer SCHADDELEE (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Dat klopt. Water is een onontgonnen
terrein en ik weet niet of dat te ontginnen is. Hierover weet onze voorzitter wellicht meer.
Verschillende partijen hebben vragen gesteld over de N201. Er is gevraagd naar de planning en de status hiervan. Sommige partijen zijn zelfs bang dat wij niks meer gaan doen aan de N201. Dat is niet
waar. Er is een statenbrief in voorbereiding en in de komende commissievergadering kunnen wij daarover een debat voeren.
De PVV vroeg hoe GS alle ambities voor de fiets gaat realiseren. Het is mijn persoonlijke ambitie om
de heer Dercksen wat vaker te laten fietsen dan alleen wanneer hij naar de garage gaat. Overigens
heeft hij daarvan een mooie foto gedeeld met mij via WhatsApp. Als u de volgende keer uzelf bij op
de foto zet weet ik zeker dat u op de fiets was. U heeft in ieder geval op een fietspad gestaan. Dat heb
ik gezien op de foto.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Desgewenst kunt u het navragen bij de dealer.
Mijn vraag is wel serieus. Wij hebben een fietsbeleid waarvan wij de getallen hebben gezien. Hoe
denkt u de doelstellingen te halen?
De heer SCHADDELEE (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! In de begroting hebben wij daarover
al een aantal voorstellen gedaan, want er moet komend jaar flink extra geïnvesteerd worden en extra
capaciteit worden ingezet. De cijfers die u liet zien waren cijfers per jaar per persoon. Die cijfers moeten beter geanalyseerd worden, want als deze cijfers kloppen moeten wij extra inzetten. Kennelijk
hebben wij sinds 2003 dan weinig bereikt met ons fietsbeleid. Ik hoop dat wij de komende vier jaar
een hockeystick kunnen maken van de cijfers.
Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de voorzitter! Mag ik een kleine aanvulling geven op wat de gedeputeerde zojuist heeft gezegd over de N201. Wij hebben een week geleden een mail gekregen waarin staat dat er op 26 en 28 november en op 2 en 3 december informatieavonden zijn in Mijdrecht, Vinkeveen, Loenersloot en Vreeland. Ik neem aan dat u daarvan op de hoogte bent.
De heer SCHADDELEE (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Daarvan ben ik op de hoogte en ik
weet dat mevrouw Hoek bij alle vorige informatiebijeenkomsten een van de hoofdgasten was. Dat
werd zeer gewaardeerd.
Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de voorzitter! Dat zal weer gebeuren als er geen onverwachte statenvergaderingen of andere zaken gepland worden. Iedereen is zeer verheugd dat er informatiesessies
zijn om inhoud op te halen voor het participatieproces.
De heer SCHADDELEE (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Er was een kort debat tussen de
PvdA en de PVV over de proef met gratis openbaar vervoer. Toen werd de vraag opgeworpen of het
ging over € 15.000.000 of over € 1.000.000. Gedeputeerde Straat heeft eerder gezegd dat het
€ 15.000.000 kost als je een proef met gratis OV doet. Dat is appels met peren vergelijken. Het eerdere
voorstel ging over gratis OV voor alle minima voor de hele provincie, terwijl wij een proef gaan doen
die zich vooral richt op de ouderen in de daluren. Daarvoor staat € 1.000.000 in de begroting, waarvan
€ 500.000 voor 2020 en € 500.000 voor 2021. Na de proef weten wij wat het precies gaat kosten.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Wordt die proef provinciebreed ingezet voor dit
geld? Dan weten wij wat het kost.
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De heer SCHADDELEE (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! De proef zal provinciebreed worden
ingezet. Wijwerken dit uit met de vervoerders. Dat zal rond de zomer starten.
Mevrouw BITTICH (DENK): Mijnheer de voorzitter! Ik heb eerder de toezegging gekregen van de
gedeputeerde dat de proef wordt uitgebreid naar alle minima als deze succesvol is. Ik hoor graag of
deze toezegging nog steeds geldt.
De heer SCHADDELEE (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Alle minima uit de hele provincie
Utrecht is wel heel breed. Wij gaan de proef over een jaar evalueren en dan conclusies trekken die
daarbij passen. De proef wordt niet uitgevoerd met de intentie om na een jaar weer te stoppen. Wellicht dat de proef uitwijst dat gratis OV voor alleen de oudere minima al erg duur is. Ik wil ervoor oppassen dat ik u de toezegging doe dat wij met alle minima aan de slag gaan. Na de proef gaan wij kijken hoeveel het kost en wat reëel is. Mijn intentie is om na de proef te kijken hoe wij dit op een goede
manier kunnen uitrollen om hieruit het optimale te halen.
Mevrouw BITTICH (DENK): Mijnheer de voorzitter! Er kunnen verschillende resultaten uit de proef
komen: of het is veel te duur om hiermee door te gaan of het is succesvol gebleken en wij bieden
voortaan gratis openbaar vervoer aan voor oudere minima. Zijn wij vervolgens bereid om de proef uit
te breiden naar alle minima?
De heer SCHADDELEE (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Dat besluit kunnen wij pas nemen
nadat wij de proef hebben gedaan. Dan weten wij wat alle indicatoren zijn. In de huidige gesprekken
met de vervoerder blijkt dat het lastig is om de oudere minima te bereiken. Als je deze groep gaat vergroten naar alle minima, dan wordt het een nog grotere uitdaging. De provincie heeft namelijk geen
GBA met alle gegevens, laat staan met inkomensinformatie daarbij. Mijn voorstel is dat wij halverwege de proef een tussenevaluatie houden en dat wij na dat jaar open bespreken welk vervolg wij hieraan
kunnen geven.
De heer JANSSEN (VVD): Mijnheer de voorzitter! Het lijkt erop dat de uitkomst van de proef al op
voorhand vaststaat, namelijk dat wij doorgaan met deze proef. Bij de technische vragen heeft de VVD
gevraagd wat de criteria zijn waaraan het succes van de proef wordt afgemeten. Daarop was het antwoord dat er op voorhand geen criteria worden vastgesteld. Ik hoor u vandaag wel een aantal criteria
noemen. Het is op zijn minst ordentelijk als er op voorhand wat criteria zijn waaraan de proef moet
voldoen om het succesvol te laten zijn. Als je niet weet wat je wil, dan maakt het niet uit wat je doet en
staat de uitkomst van te voren vast.
De heer SCHADDELEE (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! U zegt twee dingen. Als eerste zegt u
dat wij een proef doen waarvan de uitkomst op voorhand vaststaat. In mijn betoog heb ik tegen mevrouw Bittich gezegd dat de uitkomst niet vaststaat. Wij moeten daar op een open manier in staan. Dit
hebben wij niet in het collegeakkoord gezet en wij gaan de proef niet starten met het idee om daarna te
stoppen. Wij gaan de proef uitvoeren met het idee dat wij vanuit de sociale agenda iets willen betekenen om het probleem van eenzaamheid op te lossen. Wij willen hiervan leren om het uit te kunnen rollen.
Ten tweede zegt u dat er op voorhand criteria opgesteld moeten worden. Ik snap uw vraag, maar een
proef wordt tenietgedaan als je van tevoren een lijst met criteria vaststelt. Tijdens de proef ontdek je
wellicht dat je tegen praktische bezwaren of uitvoeringsbezwaren aanloopt. Wij moeten zo open mogelijk monitoren wat er gebeurt en wat de belemmeringen en de kansen zijn.
De heer JANSSEN (VVD): Mijnheer de voorzitter! U noemt een aantal doelen, zoals eenzaamheid, en
u noemt als criteria dat het betaalbaar en uitvoerbaar moet zijn. Aan de hand van deze drie punten
kunnen wij over twee jaar kijken of de proef wat heeft opgeleverd en of wij de proef voortzetten of in
een andere vorm gaan opzetten.
De heer SCHADDELEE (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Die criteria heb ik inderdaad genoemd. Ik kan mij voorstellen dat de VVD na afloop van de proef naar andere criteria kijkt en andere
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aspecten weegt dan de PvdA, DENK of de PVV. Wij zullen allemaal onze eigen weging daaruit halen
en op basis daarvan besluiten hoe wij doorgaan.
Dan kom ik bij een motie M87 die vandaag veel gesprekstof gaf over de autoloze zondag. Wat mij betreft mag het een andere dag zijn dan de zondag. Ik vind het een hele sympathieke motie. Het is gevaarlijk dat ik deze motie behandel vanuit de portefeuille mobiliteit, want ik zou dit liever verbreden
en inbedden in een gesprek over de gezonde leefomgeving. Het college staat hier positief tegenover.
Daarbij geef ik u wel een aantal mitsen en maren. De provincie kan een autoloze zondag instellen op
provinciale wegen, maar deze raken aan rijkswegen en gemeentelijke wegen. Het moet dus breder getrokken worden dan het autovrij verklaren van de provinciale wegen. Vervolgens komt de vraag of je
deze mensen wel met het OV laat reizen. Dit is een vraag die de VVD heeft gesteld. Wij weten dat onze vervoerders heel flexibel zijn rondom grote evenementen. Ik neem aan dat zij een dergelijk evenement als een autoloze dag eveneens kunnen opvangen, maar dit moet goed georganiseerd worden. De
zondag is de dag met het meeste verkeer. Dat gegeven verbaasde mij, maar kennelijk is dat zo. Dat
kun je gebruiken als dag om autovrij te verklaren, maar een doordeweekse dag kan evengoed autovrij
verklaard worden. Dan kom ik tegemoet aan het positieve 'frame' waarnaar D66 vroeg, want je kunt er
een dag van maken waarop mensen gratis kunnen proberen om op een andere manier naar hun werk te
gaan dan met de auto. Overigens hebben wij iets wat daarop lijkt, namelijk de fiets-naar-je-werk-dag.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Een collega van de PvdD vertelde mij dat het de
bedoeling is dat het een vrijwillige autoloze dag is. Als wij dat van tevoren communiceren, dan kunnen wij ons alle moeite besparen.
De heer SCHADDELEE (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! In de jaren '70 is er weleens een autovrije zondag geweest en toen gingen de mensen massaal met skateboarden en rolschaatsen de snelweg op. Als wij er een vrijwillige autoloze dag van maken, dan zal dat vervelende situaties opleveren.
De VOORZITTER: Ik dring aan op enige voortgang.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Een vrijwillige autoloze dag is niet wat ik verzin, maar wat de indieners van deze motie bedoelen.
De heer SCHADDELEE (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Deze motie wordt aan het college
voorgelegd en wij willen deze op een veilige manier inbedden. Het is de vraag of een vrijwillige autoloze dag wel past bij de manier waarop wij aankijken tegen verkeersveiligheid. Laten wij eerst kijken
of de motie een meerderheid haalt. Daarna gaan wij kijken hoe wij dit gaan vormgeven.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! De interpretatie van het college is relevant. In
het debat dat wij zojuist voerden kwam naar voren dat het aan de gemeenten is om dit in te richten en
dat de provinciale wegen zijn uitgesloten. Hoe gaat u om met verkeersbesluiten? Als je een weg afsluit, dan moet er een verkeersbesluit worden genomen. Daar moet beroep en bezwaar tegenover staan.
Hoe worden die beroep- en bezwaarprocedures dan gewogen? Kortom, zijn wij niet bezig om een ongelooflijk circus op te tuigen waarvan wij weten dat het niet haalbaar is? Ik blijf sceptisch over een autoloze dag en vraag de gedeputeerde naar de uitvoerbaarheid van een dergelijk initiatief.
De heer SCHADDELEE (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Ik ga graag uit van de dingen die
mogelijk zijn. Er zitten verschillende mensen in de zaal die de eerdere autoloze zondag bewust hebben
meegemaakt. Als de Staten deze motie omarmen als opdracht aan het college, dan gaan wij onderzoeken hoe wij dit uitvoerbaar kunnen maken. Het idee van een autoloze dag vind ik interessant, omdat hiermee andere problemen vooruit geholpen kunnen worden, zoals de luchtkwaliteit en de stikstofproblematiek.
De heer BERLIJN (FvD): Mijnheer de voorzitter! Als wij mensen verplichten de auto te laten staan,
want is dan de sanctie als men toch met de auto onderweg gaat?
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De heer SCHADDELEE (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Een wielklem? Nee, dat weet ik niet.
Dit zijn punten die wij nog moeten onderzoeken.
De VOORZITTER: Ik stel vast dat wij te lang over dit onderwerp praten en wij in detail treden. De
gedeputeerde heeft helder verwoord hoe hij ten opzichte van de motie staat en vervolgt zijn beantwoording.
De heer SCHADDELEE (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Ik kom bij de moties M91 en M91
betreffende participatie. Dat zijn twee moties die het college allebei positief adviseert. Wij zijn bezig
met het uitwerken van een programma omtrent burgerparticipatie en burgerinitiatieven. Daarbij willen
wij inwoners consequent betrekken. Ik heb u toegezegd dat wij u daarover dit jaar nog informeren.
Mevrouw POPPE (SP): Mijnheer de voorzitter! U was nog niet helemaal klaar met de moties betreffende mobiliteit, tenzij u geen reactie wilt geven op onze motie. Dan ga ik ervan uit dat u hiermee instemt, want dan kunnen wij vaststellen dat wij de indexering van de motie M37 kunnen gebruiken
voor de motie M89 geef het OV een ruggengraat.
De heer SCHADDELEE (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Het is goed dat u vraagt naar de motie M89. Het college heeft meerdere keren gezegd dat wij staan voor een goed en stevig OV, maar wat
u in de motie vraagt gaat verder. Daarom ontraadt het college deze motie. Naar ons idee is de basis op
orde en willen wij daarin een slag maken. Dat is onderdeel van ons coalitieakkoord en tijdens de bespreking hiervan zijn er moties van de SP aangenomen. Er is incidenteel geld tot aan het einde van de
concessie. Daarmee willen wij het OV provinciebreed verbeteren. In de nieuwe concessie moet de
ruggengraat versterkt worden. Wij moeten nog spreken over de keuzes van de inzet van de middelen.
Het komende jaar gaan wij de eerste contouren meegeven van hoe wij in de nieuwe concessie een stevig OV-product aanbieden.
Mevrouw POPPE (SP): Mijnheer de voorzitter! U bent het met mij eens dat daarvoor structureel geld
nodig is.
De heer SCHADDELEE (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Dat zit in de beantwoording die wij
van de accountant kregen over de discussie of het structureel of incidenteel geld is. Het college heeft
het standpunt ingenomen dat wij ons op voorhand niet moeten vastpinnen wat het structurele bedrag is
dat wij aan de OV-concessie in 2023 en verder besteden. In het komend jaar komen wij met een nota
van uitgangspunten. Dat lijkt mij een prima moment om te spreken over wat wij met de nieuwe OVconcessie willen. Pas daarna komen wij in de fase om te bepalen welke bedragen daarbij horen. Het is
te vroeg om daarover een uitspraak te doen bij deze begroting.
De VOORZITTER: Dat lijkt mij helder. Mevrouw Bruins Slot was vergeten om een motie te beantwoorden. Daarvoor geef ik haar de gelegenheid.
Mevrouw BRUINS SLOT (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Ik ben zelfs vergeten om twee moties te behandelen. Meerdere mensen in deze zaal waren zo oplettend om mij daarop te attenderen. De
eerste motie is de motie M74 over het fonteinkruid in het Eemmeer. Zowel in de commissie BEM als
de commissie RGW heb ik gezegd dat wij het gesprek met Bunschoten hebben gestart. Uit het vervolggesprek moet blijken of en op welke wijze de provincie een bijdrage kan leveren. De uitkomsten
van dat overleg en de mogelijkheden die wij daarin zien zullen wij delen met de Staten. Daarom is deze motie overbodig en ontraad ik hem.
De tweede motie is de motie M100 over vrijkomende agrarische bebouwing. Het college kan instemmen met deze motie. Het is van belang om in de komende periode werk te maken van de vrijkomende
agrarische bebouwing. Er is sprake van een evaluatie van het VAB-loket Oost. Verder zijn wij met een
aantal pilots bezig en zullen wij over de voortgang van de samenwerkingsagenda landbouw rapporteren. Gezien de ontwikkeling voor de komende periode is het van belang dat wij dit onderwerp concreet
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verder brengen. Dat is wat ik de heer Van den Dikkenberg ook heb horen zeggen. In die zin zie ik deze
motie daarin als een positieve ondersteuning.
De VOORZITTER: Het college is klaar met de beantwoording van uw inbreng in de eerste termijn en
de diverse interrupties daaromheen. Aan de orde is de tweede termijn. Ik heb met de fractievoorzitters
afgesproken dat wij de gebruikelijke hoeveelheid tijd proberen te hanteren die staat voor een tweede
termijn. Dat is twee minuten per fractie.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Ik heb een punt van orde. Wij hebben afgesproken dat wij de vergadering rond 22.30 uur zouden afronden. Er komen nog stemmingen en ik heb van
veel mensen gehoord dat zij te weinig tijd hadden om alle VVD-amendementen te lezen. Ik stel voor
om een leespauze van een week te geven en dat wij de tweede termijn volgende week houden. Dan
beginnen wij de vergadering volgende week niet om 20.00 uur, maar eerder op de dag.
De VOORZITTER: De VVD maakt een punt van orde. Het voorstel van de heer Van Schie is helder,
namelijk om de vergadering te schorsen en met de tweede termijn van de Staten volgende week
woensdag eerder te beginnen. Ik kijk naar de fractievoorzitters of zij hiermee kunnen instemmen.
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! De GroenLinks-fractie wil graag
vanavond de stemming houden over de begroting 2020.
Mevrouw LEJEUNE (PvdA): Mijnheer de voorzitter! De PvdA vindt het prima om de vergadering te
schorsen, maar wil volgende week niet eerder dan 19.30 uur beginnen. Iedereen heeft andere verplichtingen gedurende de dag.
Mevrouw KELLER (PvdD): Mijnheer de voorzitter! Wij willen vandaag doorgaan met de tweede termijn van de begroting 2020 en volgende week het klimaatakkoord bespreken vanaf 19.30 uur.
Mevrouw BITTICH (DENK): Mijnheer de voorzitter! Wat mij betreft kunnen wij de vergadering vanavond voortzetten.
Mevrouw RIKKOERT (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! Wat is de schatting van hoe laat het
wordt als wij vandaag doorgaan?
De VOORZITTER: Wat mij betreft kunnen wij de stemming voor 0.00 uur afronden. Ik heb echter
eerdere voorspellingen gedaan vandaag die niet zijn uitgekomen.
Mevrouw RIKKOERT (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! Dan zijn wij ervoor om de tweede
termijn volgende week voort te zetten.
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! Wij willen dit agendapunt graag vanavond afmaken en volgende week het klimaatakkoord bespreken.
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Wij hebben onze voorbereiding gehad en willen
dit agendapunt vanavond afmaken.
Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de voorzitter! Ik sluit mij aan bij de meerderheid. Volgende week
staan er veel andere dingen op de planning, zoals een werkbezoek en een informatiesessie. Dan zal er
iets moeten vervallen.
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! Het is een moeilijke afweging. Ondanks alles is het
FvD ervoor om vanavond te stemmen over de begroting 2020.
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! Wij hebben alle voorstellen gewogen en kunnen vanavond hierover stemmen.
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Mevrouw POPPE (SP): Mijnheer de voorzitter! De SP is voorstander om de vergadering te schorsen
en volgende week verder te gaan.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Ik vraag mij af of het nog zin heeft om mijn
stem uit te brengen, want het is intussen bekend wat de meerderheid wil. Laten wij de begroting vanavond aftikken.
De VOORZITTER: De griffier heeft bijgehouden wat door de meerderheid van u is uitgesproken.
De GRIFFIER: Mijnheer de voorzitter! 27 leden hebben gestemd voor vanavond doorgaan.
De VOORZITTER: Er hebben 27 leden gestemd voor het vanavond voortzetten van de vergadering.
Daarmee is het ordevoorstel van de VVD verworpen en gaan wij door. Het is mijn voorstel om uw
tweede termijn te beperken tot twee minuten.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Dat kunt u voorstellen, maar daar gaan wij ons
niet aan houden.
De VOORZITTER: Ik doe toch een beroep op u om het zo kort mogelijk te houden. Die afspraak hebben wij gemaakt bij de vorige schorsing. Ik ga de volgorde af.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! De heer Janssen spreekt in de tweede termijn.
De heer JANSSEN (VVD): Mijnheer de voorzitter! De heer Van Schie gaf in de eerste termijn een algemene beschouwing. Ik zal een zo kort mogelijke financiële beschouwing geven en nog wat persoonlijke woorden spreken.
De VVD is niet tegen investeringen in OV of fietspaden, maar is ervoor dat het investeren in wegen
mogelijk blijft. De fiets, de bus en de trein kunnen namelijk nooit alle mobiliteitsgroei alleen opvangen. Ik heb de eerste begroting van het vorige college bekeken en daarin stond voor € 234.000.000 aan
investeringen in het OV. Deze begroting van het huidige college bevat € 154.000.000 aan investeringen in het OV. Dan is mijn vraag aan u: welk college is dan groener?
De VVD is niet tegen een andere wijze van financieren van investeringen. De VVD is wel voor zorgvuldigheid, waardoor belangrijke projecten als de N201 niet tussen wal en schip vallen. De VVD is
niet de partij die tegen een begroting stemt, maar wil wel voor een begroting stemmen waarin de stad
en de regio, de fiets, de bus, de trein en de auto en energie, de natuur en wonen in balans zijn. Die balans zien wij onvoldoende terug in deze begroting. De heer Van Schie heeft in de eerste termijn voorstellen gedaan voor de balans tussen de stad en de regio. Ik ga twee amendementen indienen voor
meer balans tussen het OV en de auto en voor meer balans tussen groen, recreatie en wonen. Onze
voorstellen maken de begroting herkenbaar voor alle Statenfracties, zodat er brede steun komt en alle
fracties voor de begroting kunnen stemmen.
Amendement A38 (VVD): zorgvuldige inzet reserve mobiliteitsprogramma en inzicht investeringsruimte
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 30 oktober 2019, ter bespreking
van de Programmabegroting 2020-2023;
constaterende:
dat het college van GS voorstelt in de periode 2020-2023 in totaal € 68 miljoen te onttrekken aan
de reserve mobiliteitsprojecten;

•
•

dat de wijze waarop investeringen financieel gedekt worden is gewijzigd;
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•

dat de investeringsruimte wegen wordt ingezet ter dekking van nieuw beleid;

overwegende:
•
dat het wenselijk is een integraal beeld te hebben van huidige en toekomstige projecten op het
gebied van infrastructuur in relatie tot de huidige en toekomstige aanwezige financiële dekking;
•
dat ook op de middellange termijn investeringen in wegen nodig zullen blijven, zowel om toekomstige woningbouwlocaties te kunnen ontsluiten als ter bestrijding van files;
•
dat een wijziging in boekhoudkundige verwerking van investeringen er niet toe mag leiden dat
essentiële projecten niet meer gerealiseerd kunnen worden;
besluiten aan de besluitpunten bij Statenvoorstel nummer 81FA1AC4 het volgende besluitpunt toe te
voegen:
Gedeputeerde Staten opdracht te geven:
a. bij de 26 Utrechtse gemeenten te inventariseren welke infrastructurele projecten binnen een termijn van 10 jaar verwacht worden, dan wel gewenst zijn;
b. een overzicht hiervan op te stellen met daarbij de lopende mobiliteitsprojecten excl. OV, reeds
besloten projecten, projecten waar bestuurlijke afspraken over zijn gemaakt en projecten die in
planvormingsfase zijn, inclusief financiële consequenties en indicatieve planning;
c. inzicht te geven in de financiële effecten van het dekken van investeringen in mobiliteitsprojecten
uit kapitaallasten ten laste van de exploitatie, inclusief een doorrekening van alternatieve dekkingsvormen;
d. hierbij ook inzicht te geven over de status van de N201 in vervolg op het PS besluit van 18 februari 2019 met betrekking tot de voorkeursvariant inclusief aanwezige financiële dekking;
e. Provinciale Staten hierover uiterlijk voorafgaand aan de Kadernota 2021 te informeren.
Amendement A40 (VVD): invulling nieuwe natuur groene contour
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 30 oktober 2019, ter bespreking
van de Programmabegroting 2020-2023;
overwegende dat:
er in deze begroting veel geld wordt vrijgemaakt voor nieuwe natuur;
er geen duidelijk kader is over hoe deze nieuwe natuur toegankelijk wordt gemaakt of wordt ingericht;
•
recreatie en ruimte voor aan recreatie verbonden activiteiten zoals kleinschalige duurzame horeca belangrijk zijn voor de inwoners van onze provincie;

•
•

besluiten:
de Programmabegroting 2020-2023 op pagina 45 als volgt te wijzigen:
"Concreet, met de gebiedspartijen afgestemd voorstel voor nadere invulling van de groene contour."
wordt:
"Concreet, met de gebiedspartijen afgestemd voorstel voor nadere invulling van de groene contour. In dit voorstel wordt rekening gehouden met toegankelijkheid van de nieuwe natuur, met
onder andere recreatiemogelijkheden en ruimte voor aan recreatie gebonden activiteiten."
De VOORZITTER: De amendementen worden toegevoegd aan het statensysteem en maken deel uit
van de beraadslaging.
De heer JANSSEN (VVD): Mijnheer de voorzitter! Ik heb een aantal opmerkingen naar aanleiding
van de eerste termijn. Wij hebben veel gesproken over de lijst van projecten voor mobiliteit. Ik benadruk dat er geen motie nodig moet zijn om informatie te krijgen in deze zaal, want wij hebben recht op
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de informatie die wij vragen, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om die informatie niet te geven.
Ik volg de redenering van het college waarin het zegt dat de lijst op enig moment vastgeklikt moet
worden en er niet gewerkt moet worden met schuivende cijfers. Wij krijgen wel graag meer inzicht in
welke projecten aan de ene kant en aan de andere kant van de streep staan. Het is jammer dat de discussie zo loopt, maar dat is een les voor ons allen.
Ik heb al gesproken over het onderzoek van de accountant. Een ander punt waarover wij vragen hebben gesteld gaat over de Stichting La Vuelta. Deze zou in de lijst met verbonden partijen moeten staan.
Die hebben wij daarin niet teruggevonden. Is de conclusie dat die stichting niet is opgericht of is de
begroting onvolledig?
Ik ben er trots op dat ik volksvertegenwoordiger mag zijn namens 1.300.000 Utrechters en namens
ruim 94.000 VVD-stemmers en 3.732 voorkeursstemmers. Ik wil een initiatiefrijk Statenlid zijn en
streef naar financiële degelijkheid. Daarbij geldt het spreekwoord: voorzichtigheid is de moeder van
de porseleinkast. Ik heb een porseleinen vaas op mijn bureau neergezet; het vaasje waaraan vaker gerefereerd is. Wat mij betreft hebben wij geen zolder met dozen, maar een mooie kast met porselein die
is achtergelaten door voorgaande colleges. Ik doe de oproep om daarmee voorzichtig om te gaan.
Op pagina 19 van de begroting staat dat het college graag feedback wil ontvangen. U kunt wat dat betreft de komende vier jaar hartelijk op mij rekenen, want dat zal ik veel en gratis verstrekken. Ik hoop
daarmee de olifant bij de porseleinkast weg te houden. Ik dank u voor uw aandacht en zie uit naar vier
jaar vriendelijke samenwerking.
De VOORZITTER: Mijn complimenten met uw maidenspeech.
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! Ik zal proberen om het kort te houden. GS, hartelijk dank voor de uitgebreide beantwoording en de advisering op moties en amendementen. Ik bedank mijn collega's voor dit debat dat in goede onderlinge sfeer is gevoerd. GroenLinks is
blij dat wij in de aanloop hiernaartoe bij diverse moties veel samengewerkt hebben met alle partijen. U
ziet hoe de samenwerking gezocht is. Het spijt ons dat de VVD daarmee laat was en niet overal bij betrokken is geweest. Wellicht kunnen wij dat de volgende keer anders doen.
Wij zijn blij met de beantwoording over natuur, landbouw en natuurinclusieve landbouw. Wij hopen
dat de landbouwcoaches een goede rol kunnen spelen. Dat kan als dit mensen zijn die laarzen aantrekken en met de agrariërs het land opgaan en niet alleen de papieren helpen invullen.
GroenLinks handhaaft het amendement betreffende de sociale agenda. De sociale agenda verdient een
betere plaats in de begroting vanuit de intentie die wij daarmee beogen en die wij bij het college horen.
De gedeputeerde heeft geen reactie gegeven op onze suggestie om de sociaal-maatschappelijke thema's in de omgevingsvisie nader uit te werken. Daarvoor zullen wij zelf een suggestie doen. Gisteren
bij de bijeenkomst daaromtrent is een aantal zaken heel beeldend uitgewerkt. Wij raden het college
aan die vaker in te zetten en te gebruiken.
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! Het FvD kan de motie M77, M78 en M79 intrekken
vanwege de omarmende toezeggingen van de gedeputeerde. Hierbij maak ik de kanttekening dat wij
ervan uitgaan dat de toezegging dat hij in januari een lijst van de mobiliteitsreserves met ons deelt nog
steeds staat. Ik zie de gedeputeerde bevestigend knikken. Dan zullen wij deze drie moties intrekken,
omdat deze gehonoreerd zijn.
De VOORZITTER: De motie M77, M78 en M79 zijn ingetrokken en maken geen deel meer uit van de
beraadslagingen.
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Het CDA dankt het college voor de heldere antwoorden. Het is fijn om te zien dat wij vandaag veel moties met verschillende partijen hebben kunnen
indienen. Dat moeten wij vasthouden.

149

De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! Kan de gedeputeerde Strijk bij de motie M94
toezeggen dat hij met een uitgewerkt procesvoorstel komt in de FAC? Dan zijn wij bereid om deze
motie aan te houden en eerst te bespreken. Bij de motie M95 over de stresstest voegen wij de gedachtestreep toe dat wij deze eens in de twee jaar willen laten uitvoeren, gelet op de woorden die de heer
Strijk eerder sprak. Bij de bespreking van de motie M97 hoorde ik een uitgebreide omarming en overname door GS. Daarom zal ik deze motie intrekken. De mobiliteitsreserves zijn al besproken. Wij herkennen het gevoel en ik hoor de juiste intenties. Dat steunen wij van harte.
Wij zien vandaag een mooi en open debat en een open en positieve houding van GS. Dat vinden wij
fijn. Wij kijken uit naar de verdere behandeling van de goede ideeën van de VVD, maar die wij nog
niet zullen overnemen. Wij zullen hieraan zeker aandacht besteden de komende tijd.
Mevrouw KELLER (PvdD): Mijnheer de voorzitter! De vraag over de structurele financiering van de
opvang en het vervoer van natuurdieren is niet beantwoord. Daarvoor is € 50.000 begroot. Wij hebben
de gedeputeerde gevraagd hoe deze gelden verdeeld zijn. Als hierover nog geen duidelijk beeld is, kan
er dan een terugkoppeling plaatsvinden in de commissie RGW?
Mevrouw d'HONDT (PvdA): Mijnheer de voorzitter! Een mooi Duits gezegde luidt: "In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister." Niet alle fracties hebben zich daaraan in gelijke mate gehouden vanavond, maar alle begin is moeilijk. Ik bedank het college voor zijn bijdrage en voor het overnemen van de beantwoording op de vragen en moties binnen de portefeuilles van gedeputeerde Van
Muilekom. Dat laat zien dat u een waarlijk collegiaal bestuur bent. Daarvoor zijn wij dankbaar. Bedankt voor de beantwoording van onze vragen.
Mevrouw POPPE (SP): Mijnheer de voorzitter! De SP heeft een amendement liggen over het asbest en
de RUD. Wij hebben van de gedeputeerde begrepen dat dit uit een vorige cyclus is. Wij hebben de tip
dat er een verwijzing wordt gegeven als er in de vorige cyclus iets gebeurd is dat wij niet terugvinden
in het huidige document. Dat amendement zullen wij niet indienen, omdat er niks te regelen valt.
Bij de motie M89 zijn wij het oneens met de beantwoording van de gedeputeerde Schaddelee. Als wij
niet vaststellen dat er structureel geld nodig is, dan zijn wij bang dat er bij de volgende concessie bezuinigd wordt. Dat moeten wij te allen tijde voorkomen. Daarom handhaven wij deze motie.
Mevrouw RIKKOERT (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! Wij zitten in een tijd waarin wij de
transities in gang zetten en wij kijken uit naar de uitvoeringsprogramma's dit voorjaar. De ChristenUnie is blij dat wij niet meer onnodig gaan oppotten en eindelijk gaan investeren.
In onze bijdrage noemden wij de voedseltransitie. In de reactie van de gedeputeerde stond vooral de
transitie van de landbouw centraal. Wij roepen de gedeputeerde op om de voedseltransitie in overweging te nemen. In onze optiek is hiervoor een breder draagvlak, aangezien zowel boeren, burgers en
buitenlui hierbij worden betrokken.
Wij zijn blij dat GS, zonder dat het vandaag benoemd is, een onderzoek heeft laten uitvoeren naar 'governance' in samenwerking en dat dit op 28 januari in de Staten wordt besproken. Wij zien dat het
vraagstuk rondom democratische legitimiteit hierin niet terugkomt, maar voor dit moment is het voldoende. Wij zullen het resultaat afwachten en komen hierop terug tijdens de bespreking in januari. Het
gevolg hiervan is dat wij de motie M92 intrekken.
De ChristenUnie is tevreden met de toezegging van de gedeputeerde over de sociale agenda. De motie
over de sociale agenda zullen wij intrekken. Het nummer hiervan zal ik nog opzoeken.
De VOORZITTER: De motie M92 wordt ingetrokken en maakt geen deel meer uit van de beraadslaging. De heer Van den Dikkenberg heeft een vraag voor u.
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! De motie M91 over participatie
lijkt sympathiek, maar er ligt een plan dat destijds in de commissie is terugverwezen, onder andere met
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de memorabele woorden van mevrouw Boelhouwer dat 'de collegevormende partijen daar wel iets van
vonden'. Als het participatieplan hierop antwoord geeft, is deze motie dan niet overbodig?
Mevrouw RIKKOERT (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! De motie M91 sluit aan op het participatieplan. Dit raamwerk voorziet dat het geen vast model wordt. Het wordt een raamwerk waarin
wordt gekozen wat wanneer van toepassing is. In het andere voorstel lees ik een vast model dat gehanteerd wordt door de provincie.
De heer KOCKEN (VVD): Mijnheer de voorzitter! In de afgelopen jaren hebben wij over veel participatiedocumenten gesproken. De voornaamste conclusie daarbij was dat wij het allemaal belangrijk
vinden, maar dat wij het nooit eens waren over het beleid. Zelfs niet als het heel praktisch over handleidingen ging. In de Omgevingswet ligt wel een document. Het gaat er niet zozeer om dat wij mensen
laten participeren in een door ons bedacht traject, maar vooral om open te staan voor initiatieven van
inwoners en ondernemers. Moeten wij hiermee niet aan de slag gaan?
Mevrouw RIKKOERT (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! Dat lijkt mij een goed idee. Onze motie focust zich op dat gesprek met de inwoners en de informatie voor het raamwerk van buiten op te
halen. Wij gaan dat niet bedenken, maar de suggesties moeten van buiten komen.
De VOORZITTER: U mag nog niet weg voordat het nummer van de motie over de sociale agenda bekend is.
Mevrouw DE HAAN (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! De ChristenUnie had een motie achter
de hand met betrekking tot de sociale agenda en wij hebben de beantwoording van de gedeputeerde
afgewacht. Uiteindelijk is deze motie niet ingediend.
De VOORZITTER: Dan is het raadsel opgelost en geef ik het woord aan de heer Van den Dikkenberg.
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! In mijn eerste termijn heb ik genoemd dat wij in een lastige spagaat zitten aangaande deze begroting. Er worden fundamentele wissels
omgezet en dit zijn niet altijd onze omzettingen. Er gaat veel geld geïnvesteerd worden waarin wij andere keuzes hadden gemaakt als wij zelf aan het stuur hadden gezeten. Wij zijn wel tevreden met de
beantwoording van het college; er wordt wel iets gedaan, de beantwoording geeft vertrouwen. Bij de
brug tussen de natuur en de agrariërs verdwijnt de tegenstelling. De beantwoording hierover vond ik
overtuigend. Dat zal ernaar neigen dat de SGP deze begroting wel ondersteunt, gestaafd met alle toezeggingen en de aanvullende informatie. Wij hebben vandaag een omgeslagen sfeer geproefd en een
mooi debat gevoerd. Dat waardeer ik zeer. Ik hoop dat wij dat in de komende periode vaker hebben.
Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de voorzitter! Wij gaan vanavond over de begroting 2020 stemmen. 50Plus is het niet met alles eens. Wij gaan een moeilijke tijd tegemoet door de uitspraak van de
Raad van State over de stikstofproblematiek. Ik zal echter voor de begroting stemmen, want ik wil niet
beslissend zijn. Ik zal afsluiten met een citaat van Philipp Blom uit het boek Wat op het spel staat:
"Het zou fantastisch zijn als wij een tweede planeet hadden, een ideale waarnemingspost met zicht op
de aarde, waarop homo sapiens, een slachtoffer van zijn eigen evolutionaire succes, een historisch experiment doormaakt waarvan de mislukking ook zijn einde kan betekenen. Zullen de fascinerende
primaten succes hebben? Wat voor gevolgen heeft de steeds grotere technologische reikwijdte van hun
ambities? Wanneer worden zij zich bewust van hun situatie als dat al gebeurt? En hebben zij genoeg
gemeenschappelijke wil om te overleven? Vanaf een andere planeet zou het fascinerend zijn dat gade
te slaan. Maar er is nog geen tweede planeet gevonden."
De VOORZITTER: Ik complimenteer u met de compactheid waarmee u in de tweede termijn heeft gereageerd. Ik geef het woord aan het college.
De heer STRIJK (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Er is van mij een toezegging gevraagd door
D66 over de motie M94. Ik kan u toezeggen dat ik met een discussienota kom voor de FAC, waarmee
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wij het onderwerp kunnen bespreken. Daarna kunt u alsnog kijken of u de motie wilt indienen. Die
discussienota ga ik voorbereiden.
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! Daarmee wordt de motie M94 aangehouden.
De VOORZITTER: De motie M94 wordt aangehouden en maakt deel met uit van de beraadslaging.
Mevrouw BRUINS SLOT (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Ik bedank de statenleden voor hun
inbreng. Er is een aantal vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Ik ben het eens met de opmerking
over de laarzen die de landbouwcoaches aan moeten hebben. Dat moeten mensen zijn die verstand
hebben van wat er op het erf gebeurt en waarmee een boer zich bezig houdt. In de beantwoording van
de technische vragen heb ik gezegd dat wij bezig zijn met de uitwerking hoe wij dat op de beste manier kunnen vormgeven. Het is belangrijk dat deze mensen andere mensen kunnen vinden die daarin
het contact en de verbinding kunnen leggen.
Mevrouw Keller heeft gevraagd hoe wij het geld gaan besteden voor de opvang van de natuurdieren.
Ik ga graag in op het aanbod van mevrouw Keller om in het eerste kwartaal van 2020 in de commissie
RGW terug te komen op de uitwerking van de besteding van dat geld. Na het goedkeuren van de begroting geeft u mij daarmee de tijd om dit goed uit te werken.
De heer Janssen heeft een vraag gesteld over Stichting La Vuelta. Deze stichting moet nog officieel
bekrachtigd worden. Dat doet GS nadat andere partners hun besluitvorming hebben voltooid. Dat is
binnenkort. Als dat gedaan is, dan komt deze stichting officieel op de lijst te staan en hoort dan bij de
verantwoording die bij de nota verbonden partijen hoort.
Over het amendement A40 van de VVD kan ik zeggen dat wij bezig zijn met pilots om te kijken hoe
wij op een andere effectieve wijze de doelen voor de groene contour kunnen bereiken. Ik wil niet
vooruitlopen op de uitkomsten hiervan. Daarom ontraad in het amendement A40.
Mevrouw RIKKOERT (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! Kan gedeputeerde Bruins Slot nog een
reactie geven op de voedseltransitie?
Mevrouw BRUINS SLOT (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Mijn excuses dat ik uw vraag niet
heb meegenomen. Wij zijn bezig met een voedselagenda waarin dat soort aspecten ingevuld moet
worden. Daarnaast is voeding een belangrijk aspect in de tweede pijler in FoodValley. Een onderdeel
daarvan is de voedseltransitie.
De heer VAN ESSEN (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Ik bedank de Staten voor de complimenten die zijn gedeeld in de tweede termijn en voor het goede debat.
Er zijn drie onderwerpen waarover ik nog wat ga zeggen. Ten eerste heeft GroenLinks in de eerste
termijn de aandacht gevestigd op de sociale en maatschappelijke onderwerpen in relatie tot de Omgevingsvisie. Het is terecht dat u daarop de aandacht vestigt. Het is goed om bij de commissie Omgevingsvisie het gesprek te voeren over de relatie met onderwerpen als wonen en werken en hoe dat
soort aspecten een plek kan krijgen in de visie, verordening of programma's die daaronder komen. Ik
ben nieuwsgierig naar de ideeën die bij u leven over de sociale samenhang en dergelijke en hoe dit een
plek kan krijgen in de Omgevingsvisie. Ik zie daarnaar uit. Indien Statenleden daarover concrete ideeen hebben, dan nodig ik u uit om deze met ons te delen.
In de eerste termijn heeft u een vraag gesteld over concrete afspraken met de gemeenten voor dak- en
thuislozen. De opvang van dak- en thuislozen is een onderdeel van het sociaal beleid vanuit gemeenten. Als de sociale agenda aan de orde komt in de provincie, dan is het goed dat u met gedeputeerde
Van Muilekom uitwisselt of en hoe de provincie op dit vlak een rol kan spelen. Ik voel mij niet comfortabel om daarop vooruit te lopen.
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Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! Wij zullen hierop terugkomen in
het gesprek over de sociale agenda. Kunt u alvast aan gedeputeerde Van Muilekom meegeven dat dit
voor ons belangrijk is binnen het domein wonen.
De heer VAN ESSEN (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Dat zal ik doorgeven.
In de eerste termijn is er een vraag gesteld over het opnemen van een indicator betaalbaarheid van woningbouw. De kwalitatieve eisen aan woningbouwprojecten worden als kader meegenomen bij het realiseren van woningbouwprogramma's. De overweging is op welk schaalniveau dat soort eisen gesteld
wordt. Het is de vraag of wij generiek 50% kunnen afdwingen. Voor de opbouw van de regionale programmering kijken wij in de Omgevingsvisie welke mogelijkheden er zijn om daarop te sturen. De
precieze vormen en de hardheid daarvan onderzoeken wij nog. Op een later moment zal ik daarop terugkomen.
De heer SCHADDELEE (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! De SP heeft vragen gesteld over de
motie M89 over de ruggengraat van het OV. Ik snap uw angst, maar wij zijn er zelf bij als wij in 2020
meer invulling geven aan de volgende concessie. Dat vraagt van ons allemaal een rechte rug. Ik heb u
het proces uitgelegd en wil daaraan graag vasthouden. Wat mij betreft gaan wij voor OV met zowel
een ruggengraat als met vlees op de botten.
Er zijn twee dingen die ik ga zeggen over de opmerkingen van de VVD. Er werd een vergelijking gemaakt over welk college het meest op het OV gericht is. U maakte een interessante vergelijking met de
begroting van 2015. Dat was een indrukwekkend bedrag dat samenhing met de investering in de Uithoflijn. Ik zou dolgraag nog veel meer tramlijnen aanleggen, maar zo diep zijn de zakken van de reserves niet. Uw opmerking over transparantie deel ik volledig met u. Dat is de lijn die wij het afgelopen jaar hebben proberen in te zetten.
U komt met het amendement A38, waarin u een aantal opdrachten geeft aan GS. Dat amendement raad
ik ernstig af. De eerste opdracht klinkt als 'geld zoekt plan' door met alle gemeenten in gesprek te gaan
of zij nog infrastructurele projecten hebben. Wij zijn permanent met alle gemeenten in gesprek en
daarvoor hebben wij een meerjarig investeringsprogramma. De manier die u voorstelt kan op gespannen voet stann met de regels van het BBV. Alleen al vanuit dat oogpunt moet ik dit amendement ontraden.
De heer JANSSEN (VVD): Mijnheer de voorzitter! In mijn termijn heb ik gezegd dat wij ons zorgen
maken. Niet alleen over de komende vier jaar, maar over de komende tien jaar. Wij zien dat er een
enorme mobiliteitsopgave ligt in de provincie en het geld dat bij wegen wordt weggehaald wordt aan
andere doelen besteed. Tegelijkertijd willen wij zicht hebben op wat er de komende tien jaar op de
provincie afkomt. Hebben wij voldoende middelen om in de toekomst te kunnen investeren. Daarnaast
is in de commissie BEM en hier gezegd dat activeren en afschrijven een betere manier is van organiseren dan hoe dat in het verleden werd gedaan. Daar zit het punt niet, maar wij willen in de zorgvuldigheid kijken wat de effecten zijn en hoe wij daarmee omgaan. Voordat wij allerlei besluiten nemen,
willen wij een integraal beeld krijgen van wat er bij mobiliteit te gebeuren staat de komende tien jaar.
Hebben wij hiervoor structureel voldoende middelen op de begroting?
De VOORZITTER: Dit lijkt op een nieuwe termijn. Wat is uw vraag?
De heer JANSSEN (VVD): Mijnheer de voorzitter! Welke toezeggingen kunt u concreet doen?
De heer SCHADDELEE (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! Het zou onverantwoord zijn als ik
hier niks mee kan. Ik hoop niet dat u het mij kwalijk neemt dat ik nadenk over wat wij na de komende
tien jaar gaan doen, want wij voeren gesprekken over onze mobiliteitsambities in 2030 en 2040. Dat
gaat zowel over de regionale OV-ring als over de enorme uitdagingen als wij de komende maanden
verder komen met de tracébesluiten van de A27. Daarin zit een enorme range. Ik kan u geruststellen
dat wij over tien jaar geen geld meer hebben om te investeren in infrastructuur, want dat geld is er absoluut. In onze meerjarenplanning gaan wij daarvan uit. Ik proef uw zorg of ik nog wel op de auto let.
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Ik ben een autoliefhebber, alhoewel ik tegenwoordig vaak op de fiets naar mijn werk ga. Voor autoplannen hebben wij volop geld de komende jaren. Over twee weken sturen wij een statenbrief over de
N201 en wij zijn bezig met plannen rondom de Rijnbrug en Veenendaal. Op dat punt zijn er verschillende plannen in de maak waarvoor wij budget hebben. In onze investeringsplanning houden wij daar
rekening mee voor de komende jaren.
De VOORZITTER: Wij zijn aan het eind gekomen van de beraadslagingen over de programmabegroting 2020.
Statenvoorstel vaststelling van de tarieventabel per 1 januari 2020 behorend bij de Legesverordening provincie Utrecht 2018.
De VOORZITTER: Na consultatie van de fractievoorzitters heb ik gezegd dat ik er de voorkeur aan
geef om agendapunt 14 vanavond in stemming te brengen, omdat dit bij de begroting hoort. De voorwaarde is wel dat daarover geen beraadslagingen hoeven plaats te vinden. Ik zie dat de SP een vraag
heeft. Die vraag zal ik toestaan. Daarna gaan wij over tot de besluitvorming.
De heer EGGERMONT (SP): Mijnheer de voorzitter! Om te voorkomen dat het besluit dat wij nemen
bij de begroting tegenover het besluit bij deze legestabel staat, zal de SP een amendement moeten indienen bij deze legestabel.
De VOORZITTER: Dient u dit amendement in vanwege de indexatie? Daarover gaan wij stemmen bij
amendement A37.
De heer EGGERMONT (SP): Mijnheer de voorzitter! Dat klopt. Anders wordt bij dit statenvoorstel
een ander besluit genomen.
De VOORZITTER: Dat is prima, maar dan besluiten wij over uw amendement bij agendapunt 14.
Gaat u het amendement indienen?
De heer EGGERMONT (SP): Mijnheer de voorzitter! Het is niet logisch om twee besluiten te nemen
die mogelijk tegenover elkaar staan. Vandaar dat wij bij de legesverordening dit besluit willen nemen.
Wij zijn van mening dat je geen verschillende indexaties bij verschillende belastingen en leges moet
hebben. In dit amendement vragen wij om het prijsindexatiecijfer 'Consumentenprijsindex Alle Huishoudens, afgeleid' zoals beschreven in de Wet inkomstenbelasting 2001 te gebruiken.
Amendement A41 (SP): indexatie los van politieke besluitvorming 2
Provinciale staten van Utrecht, bijeen op 30 oktober 2019, ter bespreking van het statenvoorstel Vaststelling van de tarieventabel per 1 januari 2020 behorend bij de Legesverordening provincie Utrecht
2018;
constaterende dat:
•
het Centraal Bureau voor de Statistiek verschillende indexcijfers publiceert die onderling (licht)
van elkaar kunnen verschillen;
•
het prijsindexatiecijfer 'Consumentenprijsindex Alle Huishoudens, afgeleid' zoals beschreven in
de Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 10, lid 2, ook wordt gebruikt in de Wet motorrijtuigenbelasting 1994 artikel 81a;
•
dit prijsindexatiecijfer ook leidend is voor de maximale opcenten zoals beschreven in de provinciewet, artikel 222 lid 2;
overwegende dat:
de provincie dit jaar een indexatiecijfer gebruikt dat hiervan afwijkt, maar volgend jaar weer hoger kan liggen dan beschreven in artikel 10 lid 1 en 2 van de Wet inkomstenbelasting 2001;
•
de lasten voor de provincie ook worden bijgesteld in verband met de inflatie;

•
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•

de politieke discussie dient te gaan over verhogen of verlagen ten opzichte van de indexatie, niet
over welk indexcijfer wordt gebruikt;

besluit
het prijsindexcijfer 'Consumentenprijsindex Alle Huishoudens, afgeleid', zoals beschreven in de Wet
inkomstenbelasting 2001, artikel 10 lid 1 en 2, leidend te laten zijn ten aanzien van de leges en de tarieven daarom ook met 1,6% ipv 1,4% te verhogen en daartoe de in artikel 1 beschreven tarieventabel
aan te passen.
De VOORZITTER: Het amendement wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van
de beraadslaging. Ik neem aan dat de gedeputeerde dit amendement op dezelfde wijze beantwoordt als
het amendement A37 indexatie los van politieke besluitvorming.
De heer STRIJK (gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter! De SP is hiermee consistent. Het college is
eveneens consistent en ontraad dit amendement.
De VOORZITTER: Ik stel vast dat de beraadslaging over agendapunt 14 is afgelopen. Dan gaan wij
over tot de besluitvorming over alle agendapunten, moties en amendementen die tot en met agendapunt 14 aan de orde zijn geweest. Ik stel voor dat ik de vergadering schors voor een kwartier zodat u
zich op de stemming kunt voorbereiden. Ik schors de vergadering.
Schorsing van 23.00 uur tot 23.22 uur.
Stemverklaringen.
De VOORZITTER Ik heropen de vergadering. Aan de orde is de besluitvorming over de agendapunten 1 tot en met 14 en de daarbij ingediende amendementen en moties. Ik biedt de fracties kort de gelegenheid om een stemverklaring af te leggen, te beginnen bij GroenLinks.
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! De motie M93 over het label voor
het provinciehuis zal GroenLinks niet steunen. Wij zijn voor een zo zuinig mogelijk provinciehuis,
maar er is meerdere malen toegezegd dat hierover voor het einde van het jaar een update komt.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! De motie M71 en M76 hebben wij ingetrokken,
omdat deze door het college zijn overgenomen.
De VOORZITTER: De motie M71 en M76 zijn ingetrokken en maken geen deel meer uit van de beraadslaging.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! De VVD heeft een stemverklaring over de motie M83 over Lage Weide. De heer Kocken zal deze stemverklaring geven.
De heer KOCKEN (VVD): Mijnheer de voorzitter! De VVD heeft zich al eerder ingezet voor de bereikbaarheid van het industrieterrein Lage Weide. Daar moet nog veel gebeuren. De toezegging die GS
in de commissie BEM heeft gedaan geeft ons het gevoel dat hieraan gewerkt wordt. Daarom is de motie M83 overbodig. Bovendien verengt de motie het bereikbaarheidsvraagstuk tot twee vervoersvormen, terwijl het veel breder is. Daarom zullen wij tegen deze motie stemmen.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! De VVD heeft nog een stemverklaring bij de
begroting. Voor ons is het ingewikkeld, omdat het geen begroting van de VVD is. Wij hebben stevige
kritiek geuit vandaag en concretiseringsvoorstellen gedaan. Deze waren wellicht wat te vlot, te ruig of
te volumineus, maar wel serieus. Wij willen namelijk graag concreet aan de gang met veel uitgangspunten van deze begroting. De VVD is optimistisch. Wij hebben gehoord dat veel aspecten uit onze
voorstellen op steun kunnen rekenen van deze Staten, maar dat deze te vroeg komen en te concreet
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zijn. Wij hopen erop dat de uitgestoken hand van de coalitievormende fracties bij het duidingsdebat
een volgende keer makkelijker wordt aangenomen dan vandaag.
Uiteindelijk heeft dat de VVD gebracht tot een positief oordeel over de begroting. Wij zullen voor de
begroting stemmen, met de kanttekening dat de mobiliteitsreserves en de wijze waarop die worden
aangewend niet op onze steun kunnen rekenen.
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! De heer Dinklo zal een stemverklaring geven bij
een aantal amendementen. Daarna zal ik een stemverklaring geven bij het statenvoorstel programmabegroting 2020.
De heer DINKLO (FvD): Mijnheer de voorzitter! De FvD-fractie heeft een stemverklaring aangaande
alle amendementen en moties van de VVD. Dank voor al het goede werk, maar deze moties en amendementen zijn te laat gekomen om daarover serieus na te denken. Daarom stemmen wij hiertegen. Wij
zijn niet tegen deze voorstellen, maar willen hier langer naar kijken dan een avond.
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! Het was voor het FvD lastig om een besluit te nemen over de begroting. Het leek op het leggen van een vierkant ei. In het begin van mijn inbreng heb
ik gezegd dat het heel vaag was. 'Vaag' biedt echter de mogelijkheid om reparatiewerkzaamheden te
verrichten. Wij gaan met onszelf en dit huis de uitdaging aan om dit te realiseren. Het FvD gaat voor
de begroting stemmen.
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Het CDA heeft een stemverklaring bij de motie
M67 vreemd aan de orde van de dag. Wij merken wat licht tussen de interpretatie van de gedeputeerde
en de VVD. Daarom zullen wij tegen deze motie stemmen. Daarnaast hebben wij samen met de PVV
een motie op dit punt ingediend.
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! D66 heeft een stemverklaring bij de amendementen van de VVD. Hiertussen zitten goede voorstellen. GS heeft daarbij een heldere beschouwing gegeven. Sommige voorstellen zijn overbodig en voor sommige is nog geen plan. Wij zien mooie voorstellen, zoals Loenersloot, de Donderbergrotonde, het fietspad van de toekomst, het fietspad USP-Zeist.
Wij willen over deze amendementen graag in gesprek in de commissie. Kom de volgende keer op tijd
met een dergelijke lijst aan amendementen, want dat helpt bij de zorgvuldige afweging. Vandaag
stemmen wij hiertegen.
Dan heeft D66 nog een stemverklaring bij de motie M80 van het FvD over ondergrondse mobiliteitsoplossingen. Wij zijn zeer geïnteresseerd in ondergrondse oplossingen, maar vinden de toezegging van
een expertmeeting op dit moment voldoende. Derhalve stemmen wij tegen deze motie.
Mevrouw LEJEUNE (PvdA): Mijnheer de voorzitter! De PvdA kan zich aansluiten bij de opmerking
van het FvD aangaande de moties en amendementen van de VVD. Gisteravond ontvingen wij er nog
23. Wij hebben ons daarop onvoldoende kunnen voorbereiden en niet de discussie intern kunnen hebben. Daarom zullen wij vooral varen op het advies van het college en een groot deel van de moties en
amendementen niet steunen. Inhoudelijk juichen wij een aantal initiatieven toe waarover wij in de toekomst graag met u spreken.
De PvdA zal tegen het amendement A29 over het fietspad van de toekomst en de Donderbergrotonde
stemmen, maar wij zijn wel een voorstander van een fietstunnel onder de nieuw aan te leggen rotonde.
Wij zijn ervan overtuigd dat dit de veiligheid dient, maar niet op de wijze zoals in het amendement is
omschreven.
Hetzelfde geldt voor het amendement A33 naar een onderzoek van de buslijn 150. Destijds heeft de
PvdA haar best gedaan om de buslijn 150 te behouden. Dat had toen met relatief weinig middelen
eenvoudig gekund. Dat is helaas niet gebeurd. Wij hopen dat deze lijn in de toekomst in de dienstregeling verschijnt. Wij zijn echter niet voor de formulering uit het voorliggende amendement.
Over de ingetrokken motie M76 moet het ons van het hart dat het vreemd is dat wij goed onderwijs
voor onze kinderen minder belangrijk vinden dan het vestigingsklimaat van internationale bedrijven.
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Mevrouw RIKKOERT (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! De ChristenUnie heeft twee stemverklaringen. Over de motie M67 zijn wij het eens met de VVD dat bestaande rechten van de boeren gerespecteerd moeten worden. Met de uitleg van de gedeputeerde over de huidige beleidsregels, zowel in
de Staten als tijdens de bijeenkomst met de boeren, is die borging voldoende. Wij zullen de gedeputeerde volgen in de uitvoering en wachten op de nieuwe beleidsregels die op rijksniveau ontwikkeld
worden. Wij zullen de motie daarom niet steunen.
De ChristenUnie gaat tegen de motie M82 over het bomenplan stemmen. Wat ons betreft zijn het beheer, de samenhang met de bosstrategie van het Rijk en een bredere afweging en het tempo van alle
opgaven die een beroep doen op de schaarse ruimte noodzakelijk om bij de motie te betrekken. Deze
overwegingen zijn door de indieners helaas niet meegenomen.
De VOORZITTER: De PVV en de PvdD hebben geen behoefte om een stemverklaring af te leggen.
Het woord is aan de SP.
De heer EGGERMONT (SP): Mijnheer de voorzitter! De SP heeft een stemverklaring bij de motie
M66 vreemd aan de orde van de dag. Wij hebben moeite met de overweging dat een dergelijke handelwijze onacceptabel is omdat modellen altijd onnauwkeurigheden bevatten. Wij kunnen echter instemmen met het dictum.
Bij de motie M67 vreemd aan de orde van de dag sluiten wij ons aan bij de stemverklaring van het
CDA.
Mevrouw POPPE (SP): Mijnheer de voorzitter! Ik heb nog een stemverklaring over de begroting. De
SP zal voor het amendement A25 stemmen en hoopt dat de VVD-fractie de gemeente IJsselstein erop
aanspreekt dat zij achterloopt met zon op daken.
Onze stem voor de begroting hangt ervan af of het amendement A37 wordt aangenomen.
Wij kunnen instemmen met de motie M82, maar wij moeten er wel voor zorgen dat er geen bomen
meer worden gekapt. Er is in de bossen, onder andere op de Utrechtse Heuvelrug, een kaalslag. Als dat
niet gebeurt, dan heb je geen nieuwe bomen nodig.
De spaarpaal uit de motie M98 vinden wij sympathiek. Wij zullen deze motie steunen, maar kijk wel
uit in welke buurt deze spaarpaal wordt geplaatst. Er zijn buurten die een paal gebruiken als scorebord
om te kijken hoe hard zij kunnen rijden.
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! Wij kwamen vandaag met het
voornemen om tegen de begroting te stemmen. Wij verlaten het huis met het voornemen om voor de
begroting te stemmen gezien het verloop van het debat en de overtuigende argumentatie van de gedeputeerden.
De SGP zal voor het bomenactieplan uit de motie M82 stemmen, onder de voorwaarde dat wij er
scherp op zijn dat er geen bomen meer gekapt worden en dat er geen tekentafelnatuur meer bedacht
wordt waarvoor bomen moeten wijken terwijl wij aan de andere kant investeren in bomen.
De SGP zal voor de motie M86 stemmen. Het is niet verstandig om bananenbomen en geelgifkikkers
te plannen in gebieden waar een druk ligt op de doelstellingen. De doelstellingen moeten aangepast
worden op datgene dat aanwezig is.
Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de voorzitter! In mijn beschouwing heb ik voldoende laten blijken wat ik vind van de begroting. In mijn afronding heb ik gezegd dat 50Plus voor de begroting zal
stemmen. Wij zullen zien hoe wij ervoor staan over een half jaar als een aantal zaken duidelijker zijn.
Dan komt er opnieuw een kans om hierover te stemmen.
Mevrouw BITTICH (DENK): Mijnheer de voorzitter! DENK zal de motie M96 steunen. Bij het verzoek om te streven naar een afspiegeling van de provincie hoop ik dat wij zo breed mogelijk kijken
naar de variatie. In deze motie wordt gesproken over opleidingsniveau. Het is beter om te spreken over
opleidingsvorm, omdat hoog en laag opgeleid niet meer van deze tijd is. Verder steunt DENK deze
motie van harte.
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De VOORZITTER: Mag ik vaststellen dat degenen die een stemverklaring wilden afleggen daarvoor
de gelegenheid hebben gekregen?
De heer EGGERMONT (SP): Mijnheer de voorzitter! Ik heb een opmerking over de stemvolgorde. Bij
agendapunt 11 lijkt ons het amendement A20 verdergaand dan het amendement A19.
De VOORZITTER: Het voorstel van de heer Eggermont is om het amendement A20 eerst in stemming te brengen en vervolgens over het amendement A19 te stemmen. Ik hoor uw instemming. De
volgorde van deze amendementen worden tijdens de stemming omgedraaid.
Stemming.
De VOORZITTER: Wij gaan over tot de besluitvorming. Ik zal alle fracties vragen om via hun fractievoorzitter voor of tegen te stemmen.
Provinciale Staten aanvaarden de motie M66 vreemd aan de orde van de dag. Tegen de motie hebben
gestemd de fracties van de GroenLinks, D66, PvdA, PvdD en DENK.
Provinciale Staten verwerpen de motie M67 vreemd aan de orde van de dag. Voor de motie hebben
gestemd de fracties van de VVD, FvD, PVV, SGP en 50Plus.
Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig het statenvoorstel vervanging oeverconstructies Merwedekanaal, PS2019MM03.
De VOORZITTER: De motie M68 is ingetrokken.
Provinciale Staten verwerpen het amendement A20. Voor het amendement hebben gestemd de fracties
van het FvD, PVV, PvdD, SP, 50Plus en DENK.
Provinciale Staten aanvaarden het amendement A19. Tegen het amendement hebben gestemd de fracties van het FvD, CDA en PVV.
Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig het geamendeerde statenvoorstel consultatie PS voorstel grondwetswijziging: herziening verkiezingswijze Eerste Kamer,
PS2019BEM15, met de aantekening dat de fractie van het FvD geacht wordt te hebben tegengestemd.
Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig het statenvoorstel Najaarsrapportage 2019, PS2019PS22.
Provinciale Staten aanvaarden het amendement A21. Tegen het amendement hebben gestemd de fracties van het FvD, CDA en 50Plus.
Provinciale Staten verwerpen het amendement A22. Voor het amendement hebben gestemd de fracties
van de VVD, PVV, SGP en 50Plus.
Provinciale Staten verwerpen het amendement A23. Voor het amendement hebben gestemd de fracties
van de VVD en SGP.
Provinciale Staten verwerpen het amendement A24. Voor het amendement hebben gestemd de fracties
van de VVD, PVV, 50Plus en DENK.
Provinciale Staten verwerpen het amendement A25. Voor het amendement hebben gestemd de fracties
van de VVD, PvdD, SP, 50Plus en DENK.
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Provinciale Staten verwerpen het amendement A26. Voor het amendement hebben gestemd de fracties
van de VVD en SGP.
Provinciale Staten verwerpen het amendement A27. Voor het amendement hebben gestemd de fracties
van de VVD, PvdD, 50Plus en DENK.
Provinciale Staten verwerpen het amendement A28. Voor het amendement hebben gestemd de fracties
van de VVD, FvD, PVV en 50Plus.
Provinciale Staten verwerpen het amendement A29. Voor het amendement hebben gestemd de fracties
van de VVD, FvD, PvdD, SP, SGP en 50Plus.
Provinciale Staten verwerpen het amendement A30. Voor het amendement hebben gestemd de fracties
van de VVD, PvdD, SGP, 50Plus en DENK.
Provinciale Staten verwerpen het amendement A31. Voor het amendement hebben gestemd de fracties
van de VVD, PVV, SGP en 50Plus.
Provinciale Staten verwerpen het amendement A32. Voor het amendement hebben gestemd de fracties
van de VVD en 50Plus.
Provinciale Staten verwerpen het amendement A33. Voor het amendement hebben gestemd de fracties
van de VVD, PVV en 50Plus.
Provinciale Staten verwerpen het amendement A34. Voor het amendement heeft gestemd de fractie
van de VVD.
Provinciale Staten verwerpen het amendement A35. Voor het amendement hebben gestemd de fracties
van de VVD, FvD en 50Plus.
Provinciale Staten aanvaarden het amendement A36. Tegen het amendement hebben gestemd de fracties van de GroenLinks, VVD, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, PvdD, 50Plus en DENK.
Provinciale Staten verwerpen het amendement A37. Voor het amendement hebben gestemd de fracties
van de SP en 50Plus.
Provinciale Staten aanvaarden het amendement A39. Tegen het amendement hebben gestemd de fracties van de VVD en het FvD.
Provinciale Staten verwerpen het amendement A38. Voor het amendement hebben gestemd de fracties
van de VVD, SGP en 50Plus.
Provinciale Staten verwerpen het amendement A40. Voor het amendement heeft gestemd de fractie
van de VVD.
Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig het geamendeerde statenvoorstel programmabegroting 2020, PS2019PS23, met de aantekening dat de fracties van de PVV en
SP geacht worden te hebben tegengestemd.
Provinciale Staten verwerpen de motie M69. Voor de motie hebben gestemd de fracties van de VVD,
PVV, SGP en 50Plus.
Provinciale Staten verwerpen de motie M70. Voor de motie hebben gestemd de fracties van de VVD
en SGP.
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De VOORZITTER: De motie M71 is ingetrokken.
Provinciale Staten verwerpen de motie M72. Voor de motie hebben gestemd de fracties van de VVD,
D66, ChristenUnie, PvdD, SGP, 50Plus en DENK.
Provinciale Staten verwerpen de motie M73. Voor de motie hebben gestemd de fracties van de VVD,
PVV en 50Plus.
Provinciale Staten verwerpen de motie M74. Voor de motie hebben gestemd de fracties van de VVD,
PvdA, PVV, SGP, 50Plus en DENK.
Provinciale Staten verwerpen de motie M75. Voor de motie hebben gestemd de fracties van de VVD,
PvdD en 50Plus.
De VOORZITTER: De moties M76, M77, M78 en M79 zijn ingetrokken.
Provinciale Staten aanvaarden de motie M80. Tegen de motie hebben gestemd de fracties van GroenLinks, CDA, D66 en SP.
Provinciale Staten aanvaarden de motie M81. Tegen de motie hebben gestemd de fracties van het FvD,
D66, PvdA en PVV.
Provinciale Staten aanvaarden de motie M82. Tegen de motie hebben gestemd de fracties van de
VVD, ChristenUnie en PVV.
Provinciale Staten aanvaarden de motie M83. Tegen de motie heeft gestemd de fractie van de VVD.
Provinciale Staten aanvaarden de motie M84. Tegen de motie hebben gestemd de fracties van het FvD
en PVV
Provinciale Staten aanvaarden de motie M85. Tegen de motie hebben gestemd de fracties van het FvD
en PVV.
Provinciale Staten verwerpen de motie M86. Voor de motie hebben gestemd de fracties van het FvD,
PVV, SGP en 50Plus.
Provinciale Staten aanvaarden de motie M87. Tegen de motie hebben gestemd de fracties van de
VVD, FvD, D66, PVV en 50Plus.
Provinciale Staten aanvaarden de motie M88. Tegen de motie hebben gestemd de fracties van het FvD,
CDA, PVV, PvdD, SP en SGP.
Provinciale Staten verwerpen de motie M89. Voor de motie hebben gestemd de fracties van de PvdD,
SP en DENK.
Provinciale Staten aanvaarden de motie M90. Tegen de motie hebben gestemd de fracties van de
VVD, CDA en D66.
Provinciale Staten aanvaarden de motie M91. Tegen de motie hebben gestemd de fracties van de
VVD, FvD, CDA, PVV en SP.
De VOORZITTER: De motie M92 is ingetrokken.
Provinciale Staten verwerpen de motie M93. Voor de motie hebben gestemd de fracties van D66,
PvdA, ChristenUnie, PvdD, SP 50Plus en DENK.
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De VOORZITTER: De motie M94 is aangehouden.
Provinciale Staten aanvaarden de motie M95. Tegen de motie heeft gestemd de fractie van het CDA.
Provinciale Staten aanvaarden de motie M96. Tegen de motie hebben gestemd de fracties van de
VVD, FvD, CDA, PVV, SP en SGP.
De VOORZITTER: De motie M97 is ingetrokken.
Provinciale Staten aanvaarden de motie M98. Tegen de motie hebben gestemd de fracties van de VVD
en FvD.
Provinciale Staten aanvaarden de motie M99. Tegen de motie hebben gestemd de fracties van GroenLinks, PvdA, PvdD en DENK.
Provinciale Staten aanvaarden de motie M100. Tegen de motie heeft gestemd de fractie van de SP.
Provinciale Staten aanvaarden de motie M101.
De heer EGGERMONT (SP): Mijnheer de voorzitter! De SP zal het amendement A41 intrekken. Het
is niet logisch om dit amendement in stemming te brengen vanwege het eerder verworpen amendement A37.
De VOORZITTER: Het amendement A41 is ingetrokken.
Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig het statenvoorstel vaststelling van de tarieventabel per 1 januari 202 behorend bij de Legesverordening provincie Utrecht 2018,
PS2019BEM14.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! U staat op het punt om de vergadering te schorsen. Mijn voorstel is om bij de komende vergadering over het klimaatdebat de spreektijden te hanteren
voor een normaal debat. Al was het maar om het college de ruimte te geven om iets te zeggen komende woensdag.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Dat lijkt mij geen goed voorstel. Sommige partijen hebben hun tijd zo verdeeld dat zij meer over het klimaatakkoord kunnen zeggen dan over het vorige onderwerp. Dat het college wat mag zeggen spreekt voor zich.
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Laten wij het dan alleen voor het college doen.
De VOORZITTER: Ik stel vast dat er voldoende tijd resteert voor de fracties. De tijd voor het college
zal worden aangevuld. Het is het enige onderwerp voor die avond, dus daar zullen wij vast uitkomen.
Ik schors de vergadering nadat ik u dank heb gezegd voor uw aanwezigheid, uw inbreng en de goede
discussies die wij hebben gehad. Mijn dank geldt zeker voor alle ondersteuning: de griffie, alle medewerkers en de catering. Ik wens u een wel thuis.

Schorsing van 30 oktober 0.09 uur tot 6 november 19.30 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht van 11 december
2019.
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De voorzitter,

De griffier,
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