
Jaarverslag 2014/2015 
VVD Statenfractie Utrecht  

1

 
 
 

Inhoudsopgave politiek jaarverslag VVD Statenfractie Utrecht  
augustus 2014 – augustus 2015 

 
 
 
 
 
 
Voorwoord door de fractievoorzitter       3 
 
 
 
 
Jaarverslagen van de commissies       5 
 
 
 
 
 Bestuur, Europa en Middelen      5 
 
 
 Milieu, Mobiliteit en Economie      9 
 
 
 Ruimte, Groen en Water       15 
 
 
 Wonen, Maatschappij en Cultuur      19 
 
 
 Provinciale Staten – Algemeen      21 
  
  

 Samenstelling VVD Statenfractie Utrecht    21 
 Provinciale Statenverkiezingen 18 maart 2015   29 
 Coalitieonderhandelingen 2015     33 

 
                                                         
 
 
Bijlagen: 

 Activiteitenoverzicht VVD Statenfractie 2014-2015   39 
 Ingediende en medeondertekende moties en amendementen 41 
 Schriftelijke vragen       43 
 Periodeverslag 2011-2015      51 

 
 
 
             



Jaarverslag 2014/2015 
VVD Statenfractie Utrecht  

2



Jaarverslag 2014/2015 
VVD Statenfractie Utrecht  

3

Voorwoord       
 

 
 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2014-2015 van de VVD-fractie in de 
Provinciale Staten van Utrecht. 
 
Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de afronding van de afgelopen 
Statenperiode, verkiezingen, coalitieonderhandelingen en start 
van de nieuw gekozen Provinciale Staten. 
 
 

 
 
Afronding vorige Statenperiode 
Het half jaar voor de verkiezingen werden de laatste besluiten genomen. Er lag bijvoorbeeld een 
jaarrekening 2014 met een positief resultaat en een goede begroting 2015 voor. En een openbaar 
vervoerconcessie die meer uitgaat van de vraag van de inwoners. Veel aandacht ging ook uit naar de 
veiligheid van de inwoners met de bodemverontreiniging in Doorn – de VVD heeft dit als eerste in de 
Staten opgepakt. Ook kwamen per 1 januari de vervoerstaken van het BRU naar de provincie toe.  
De eerste stappen zijn gezet om de plannen voor de aanpak van de kantorenleegstand uit te voeren. 
Dit is een voorbeeld van de duidelijker rol die de provincie Utrecht in de afgelopen statenperiode heeft 
gekregen: meer ruimte voor gemeenten, maar als zij er samen niet uitkomen, gebruikt de provincie 
haar wettelijke bevoegdheden om het maatschappelijke vraagstuk op te lossen. Tot slot is ook de 
provincie zich aan het voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. 
 
Op het persoonlijke vlak namen we afscheid van Ronald Emons en heetten  
Frits Barneveld Binkhuysen opnieuw welkom in de fractie. 
 
Verkiezingen 
De verkiezingen stonden voor de VVD in het teken van Koersvast: doorgaan om te blijven werken aan 
de plannen die de economie versterken. Met een provincie die zich richt op de kerntaken, die haar rol 
pakt als het nodig is en die werkt aan goede bereikbaarheid en lage lasten voor inwoners en 
bedrijven. We zijn er trots op daarmee Europa's Topregio te zijn en willen dat blijven. Daarmee is het 
prettig wonen met mooie landschappen en erfgoed om ons heen. Bij de verkiezingen van 18 maart 
werd de VVD wederom de grootste partij. 
 
Met de verkiezingen namen we afscheid van Hans Konings, die een koninklijke onderscheiding kreeg, 
Yvonne Smit, Ineke Alsem, Gert-Jan Weierink en Frits Barneveld Binkhuysen. 
In de nieuwe fractie traden naast ondergetekende aan: Jacqueline Vaessen, Anita Vlam  
(vice-voorzitter), Willem Joustra (penningmeester/secretaris), Astrid Ens, Zohair el Yassini,  
Neeke Eysbroek, Daniël Tuijnman en Jakob Germs. Daniël Tuijnman heeft helaas in de zomer moeten 
besluiten het lidmaatschap van Provinciale Staten te beëindigen vanwege de moeilijke combinatie met 
het werk en privéleven. In zijn plaats verwelkomden we Ron van Reenen. 
 
Ten tijde van de verkiezingen is ook het periodeverslag door de fractie gepresenteerd. 
Hierin staat aangegeven wat er beloofd is en bereikt is. 
Dit is als bijlage toegevoegd (zie pag. 51). 
 
Coalitieonderhandelingen 
De coalitieonderhandelingen leidden tot een (voortgezette) samenwerking met D66, CDA en 
GroenLinks. Het coalitie-akkoord heeft de titel  'In verbinding'. We zetten de lijn van de afgelopen 
Statenperiode voort, met een focus op kerntaken en lage lasten en gaan vastgesteld beleid uitvoeren 
met daarin enkele nieuwe accenten. Nu we in de vorige periode het profiel van de provincie hebben 
aangescherpt ('waar zijn wij van'?), gaan we in deze periode in verbinding met bedrijfsleven, inwoners, 
gemeenten, maatschappelijke organisaties werken aan de opgaven.  
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Daarmee namen we ook afscheid van gedeputeerde Remco van Lunteren. Zijn plaats in het college 
van Gedeputeerde Staten werd ingenomen door Jacqueline Verbeek-Nijhof. Haar portefeuille is 
Mobiliteit, Financiën, Water, Integraal Gebieds Programma, Personeel en Organisatie, Communicatie 
en Utrecht Oost/ Science Park. 
 
Start nieuwe Provinciale Staten  
Een van de eerste activiteiten van de nieuwe fractie was de deelname aan de Eerste Kamer 
verkiezingen op 26 mei. Daarnaast hebben we tijd gestoken in het organiseren van de 
werkzaamheden. Als fractie, maar ook als Staten. We zijn erin geslaagd met minder commissies te 
gaan werken; minder in huis vergaderen – meer naar buiten. Jacqueline Vaessen is door de Staten 
benoemd tot duo-voorzitter van de commissie Ruimte, Groen en Water en lid van het Presidium. 
Jakob Germs is voorzitter van de subcommissie voor de Jaarrekening geworden.  
 
Daarmee is een goede basis gelegd voor de komende jaren. Dat heeft kunnen gebeuren door het 
werk dat in de afgelopen jaren is verzet. Als afsluiting van dit voorwoord wil ik dan ook graag mijn 
voorgangers als fractievoorzitter in de vorige periode bedanken: Frits Barneveld Binkhuysen en  
Anita Vlam. En vanzelfsprekend ook Remco van Lunteren. 
 
 
Arthur Kocken 
fractievoorzitter 
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Jaarverslagen van de commissies 
 
Commissie Bestuur, Europa en Middelen (BEM) 
 
 
Periode augustus 2014 – maart 2015 
 
 Mevrouw Y. (Yvonne) Smit, commissiecoördinator 

Financiën, 1e woordvoerder 
 De heer drs. J. (Jakob) Germs 

Financiën, 2e woordvoerder 
 Mevrouw dr. A.J. (Anita) Vlam 

Bestuurlijke organisatie 
Europa 

 
Periode vanaf maart 2015 – augustus 2015 
 
 De heer mr. drs. D.S.L. (Daniël Tuijnman), commissiecoördinator 

Europa 
 De heer drs. A.H.L. (Arthur) Kocken 

Bestuur 
 Mevrouw dr. A.J. (Anita) Vlam 

Middelen 
 
De commissie kwam in het politieke jaar 2014-2015 in commissieverband 9 keer bijeen;  
dit betrof de commissievergaderingen ter voorbereiding op de Statenvergaderingen. 
 
Daarnaast zijn er door de woordvoerders individueel werkbezoeken afgelegd en zijn zij aanwezig 
geweest bij vele activiteiten en bijeenkomsten van verschillende organisaties en gemeenten in de 
provincie Utrecht. 
 
 
In het afgelopen politieke jaar is er vanuit de commissie BEM het volgende voortgekomen: 
 
 
BESTUUR 
 
1. Presentatie G1000 initiatief 
Nadere informatie van en kennismaking met het G1000 initiatief, zoals deze in Amersfoort is 
gehouden. Betrokkenheid met de inwoners is goed, maar de VVD-fractie heeft nogal wat vragen of 
deze werkwijze ook bruikbaar is voor provinciale onderwerpen. 

 
2. Overdrachtsdocumenten 
Statenbrief overdrachtsdossier nieuwe bestuursperiode 
Dit overdrachtsdocument biedt een helder tussentijds inzicht – na vaststelling Begroting 2015 – als 
aftrap voor de volgende collegeperiode. Een meerjarenperspectief met inzicht in structurele en 
incidentele inkomsten en uitgaven voor de komende jaren, en een begrotingsoverschot van  
2 tot 4 miljoen. Inzicht in de ontwikkeling van het Provinciefonds en de vrije ruimte in de Reserves. 
Maar ook wordt een update gegeven van de realisatie van het collegeprogramma en de stand van 
zaken met betrekking tot de grote meerjarenprogramma’s, zoals ILG – AVP – Woningbouw en 
Mobiliteit. 
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EUROPA 

Statenbrief Overdrachtsdocumenten Werkgroep Europa 
Het einddocument van de werkgroep Europa werd besproken. Europese gelden bieden perspectief 
voor de plattelandsontwikkeling, de zogenaamde POP-gelden. 
Verder was er discussie over de werkwijze rond Europa voor de volgende periode. Dit wordt verder 
besproken na de verkiezingen. 

 
MIDDELEN 
 
1. Algemene Beschouwingen – Begroting 2015 
Koersvast, doorgaan op de ingeslagen weg.  

De VVD-fractie, woordvoerder Arthur Kocken, is positief over wat in de 
afgelopen statenperiode bereikt is. De provincie is door een ander 
takenpakket en een andere werkwijze meer van deze tijd geworden. De 
provinciale organisatie is kleiner geworden.  

Dat past in ontwikkelingen in de samenleving waarin inwoners, bedrijven 
en organisaties elkaar eerder vinden om eigen plannen te verwezenlijken. 
De provincie hoeft daar niet eigen beleid voor te ontwikkelen, of er tussen 
te gaan zitten. De VVD heeft vertrouwen in wat mensen zelf kunnen. Het 
provinciale beleid is daar de afgelopen jaren meer op ingesteld geraakt. 
Dat blijkt onder andere in het ruimtelijke beleid, natuurbeleid, 
cultuurbeleid en recreatiebeleid. Dat geeft inwoners en ondernemers 
ruimte. 

De Begroting 2015 is de laatste van deze Statenperiode en het sluitstuk van het Collegeprogramma. 
Belangrijke punten voor de VVD in onze provincie zijn betere bereikbaarheid door het terugdringen 
van de files en een goed vestigingsklimaat. Dat zorgt voor economische ontwikkeling. Verder wordt 
geïnvesteerd in een fijne leefomgeving: landschap en erfgoed. Door landelijke regelgeving krijgt de 
provincie extra taken (en middelen) op het gebied van verkeer en vervoer. 

Financiën op orde zonder lastenverhoging 
De financiën van de provincie zijn voor de komende jaren op orde. Er wordt niet meer uitgegeven dan 
er is. Voor eenmalige grote uitgaven (natuur, verkeer) is gespaard. Er is stevig bezuinigd. Er zijn soms 
pijnlijke keuzen gemaakt. Maar de opcenten in de motorrijtuigenbelasting zijn ook dit jaar voor de 
Utrechtse inwoners niet verhoogd. 

De Concept Begroting van de provincie Utrecht sluit met een positief saldo van € 1,6 miljoen; hiermee 
kunnen eventuele tegenvallers, zoals nieuwe kortingen van het Rijk, worden opgevangen.  
Ook dit jaar dus geen verhoging van de Opcenten Wegenbelasting en tarieven – zelfs niet met 
inflatiecorrectie. 

VVD-fractievoorzitter Arthur Kocken: “De VVD is zeer tevreden over het financiële beleid van de 
afgelopen jaren. We zijn trots op dat sinds 2009 geen enkele verhoging van de Opcenten 
Wegenbelasting heeft plaatsgevonden. De financiën van de provincie zijn voor de komende jaren op 
orde. Langdurige (structurele) uitgaven worden betaald uit langdurige inkomsten. Voor eenmalige 
grote uitgaven – denk aan natuurbeheer en verkeer – is gespaard!” 

Maar we zijn er nog niet…en willen Europa’s meest competitieve regio blijven 
Welvaart zorgt dat we in de provincie Utrecht kunnen wonen tussen prachtig onderhouden erfgoed, 
onze vrije tijd op schitterende landgoederen kunnen doorbrengen en kinderen een gloedvolle 
toekomst bieden. De VVD heeft er respect voor hoe ondernemers en inwoners in de afgelopen jaren 
met de crisis zijn omgegaan. Daardoor trekt de economie nu weer (langzaam) aan. De provincie kan 
dat verder ondersteunen door een verbindende rol te spelen. Daarmee kunnen we er voor zorgen dat 
Utrecht Europa's meest competitieve regio blijft. 
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2. Statenvoorstel regeling dienstauto’s 
Dit voorstel betreft de aanpassing van de regeling uit 2012, waarbij privégebruik is uitgesloten. 
De belastingdienst wil deze regeling niet langer toestaan. Dit voorstel houdt in dat de regeling wordt 
aangepast aan de gangbare normen van de belastingdienst, te weten: 
500 km niet zakelijk gebruik toegestaan. Hierdoor wordt het probleem privégebruik bij omritten en 
onderweg uitstappen (bij zakelijke ritten en naar huis) opgelost, en administratieve verslaglegging ook 
vereenvoudigd. 
 
3. Dekkingsvoorstel bijdrage Grand Départ Tour de France: extra kosten Tour de France 
Nog enkele weken en dan vindt de start van de Tour de France plaats in Utrecht. Vele wielerfans uit 
onze provincie zullen van dit bijzondere evenement genieten. De provincie heeft afgelopen 
Statenvergadering van 26 mei 2015  ingestemd met een sponsorbijdrage van dit evenement van 
€100.000. Ook de VVD heeft hier mee ingestemd. 

Keerzijde van dit evenement is dat de stad en regio gedurende enkele dagen moeilijk bereikbaar is 
met OV. U-OV, die het openbaar vervoer in de regio Utrecht verzorgt, moet extra kosten maken om 
belangrijke regionale voorzieningen als het Diakonessenhuis en het UMC, bereikbaar te houden.   

 
De Tourorganisatie heeft met deze kosten in haar begroting geen 
rekening gehouden en de Provincie, als concessiehouder van het 
OV, draait hier nu voor op. 

De VVD vindt het belangrijk dat deze voorzieningen tijdens de 
Tour bereikbaar blijven.  
Woordvoerder Anita Vlam: “Het is vreemd dat de stad Utrecht en 
de organisatie geen rekening hebben gehouden met deze extra 
OV-kosten en dat de Provincie hier nu voor opdraait.”   
 

De VVD heeft er bij de gedeputeerde op aangedrongen dit met de gemeente en de organisatie te 
bespreken. En dat het voor rekening nemen van deze extra kosten van ca. €285.000 door de 
Provincie eenmalig is. “De VVD is geschrokken van dit bedrag, maar vindt bereikbaarheid met OV van 
het Diakonessenhuis en UMC nodig, zodat álle Utrechters van de Tour kunnen genieten, zowel de 
bezoekers van het evenement, als de mensen die medische zorg nodig hebben”. 
 
 
4. Jaarrekening 2014: positief resultaat  
 
De VVD is blij met het goede financiële resultaat van 2014: 
een positief bedrag onderaan de eindstreep van 9,7 miljoen. 
De afgelopen jaren heeft GS een strikt financieel beleid 
gevoerd met deze positieve uitkomst. De VVD heeft aandacht 
gevraagd voor een adequaat risicomanagement.  
 
 
Woordvoerder Anita Vlam: “Door het  ‘invaren’ van de BRU 
(Bestuurlijke Regio Utrecht) heeft de provincie nu ook OV-taken in de regio Utrecht en is in het bezit 
gekomen van het trambedrijf van onze regio. Onder andere hierdoor zijn er nieuwe risico’s in de 
provinciale huishouding gekomen en die moeten goed beheerst worden”. 

Degelijk vertrekpunt 
Deze jaarrekening markeert twee punten. Anita Vlam: “Het is de laatste jaarrekening van het vorige 
college en het vertrekpunt van het nieuwe college en de nieuwe Statenperiode. Het is een mooie 
uitdaging voor het huidige GS om dit financiële beleid voort te zetten”. 

Veel dank! 
De VVD bedankt de samenstellers van de jaarrekening voor zowel de rekening, als de beantwoording 
van de vele technische vragen. Dank ook voor het werk – de bijdrage en aanbevelingen – van de 
subcommissie: zoals de check van het kadaster en de tabellen vergelijkbaar maken. Het is een mooi 
resultaat dat de gedeputeerde onze aanbevelingen heeft overgenomen. 
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5.  Kadernota 2015: aan de Europese top blijven! 
Lage lasten, gezond financieel beleid  
Fractievoorzitter Arthur Kocken heeft op 22 juni 2015 bij de behandeling van de Kadernota 2015, de 
uitgangspunten voor de begroting 2016, aangegeven dat de VVD het belangrijk vindt dat de lasten 
laag blijven. Het provinciale deel van de motorrijtuigenbelasting is het één na laagste van Nederland.  

 
 

Ook volgend jaar wordt dat niet verhoogd, zelfs niet met 
inflatiecorrectie. In plaats van verhoging zet de provincie 
een verantwoord deel van het spaargeld in om te 
investeren in het verder versterken van de Utrechtse 
economie. Daarbij zijn de provinciale kerntaken leidend. 
Het financiële toekomstperspectief ziet er gezond uit. 
Daardoor kunnen de lasten voor inwoners en bedrijven 
ook laag blijven. 

Belang van onze Europese toppositie 
Om te zorgen dat het allemaal goed blijft gaan, wil de VVD dat de provincie samen met bedrijven, 
gemeenten en inwoners zorgt dat we onze Europese economische toppositie vasthouden. De 
provincie Utrecht is nu Europa's meest competitieve regio, zeg maar een economische topregio.  
We scoren beter dan bijvoorbeeld Londen, Parijs, Berlijn. Bedrijven willen zich hier nu graag vestigen 
door een goede bereikbaarheid, lage lasten, goed wonen in het groen, cultuur en erfgoed. Dat moet 
zo blijven. Voor de Utrechtse inwoners betekent dat meer kansen op een baan, zelf bepalen waar het 
verdiende geld aan uit wordt gegeven en dat investeren in een eigen huis loont. 

Zorgen dat we aan de top blijven 
De internationale concurrentie is stevig. Arthur Kocken: “DE belangrijkste opgave voor de komende 
jaren is dan ook te zorgen dat we onze toppositie behouden. Omdat dit betekent dat het ook met onze 
inwoners en bedrijven goed blijft gaan. Dat is niet vanzelfsprekend. Als VVD zullen we bij elk voorstel 
van Gedeputeerde Staten de vraag stellen: draagt het bij aan versterking van onze Europese 
toppositie? We zullen in eigen huis goed moeten zorgen dat er ontwikkelingen mogelijk zijn. Dus 
blijven werken aan bereikbaarheid. Maar ook onze ruimtelijke regelgeving tegen het licht houden. Het 
kan toch niet zo zijn dat in Europa's meest ondernemende regio bijvoorbeeld de afstand van 
eierautomaten tot de weg hier in het provinciehuis wordt bepaald?! Ontwikkelingen moeten letterlijk de 
ruimte krijgen! En de provincie moet samenwerken met bedrijven, onderwijsinstellingen, gemeenten, 
maatschappelijke organisaties en inwoners om nieuwe ontwikkelingen aan te jagen en aan de top te 
blijven.” Een motie van de VVD die het college van GS oproept om daarmee actief aan de slag te 
gaan, werd bijna unaniem aangenomen. 

 

6. Zienswijze Begroting 2016 Randstedelijke Rekenkamer 

De VVD-fractie heeft een amendement ingediend op de Concept Begroting 2016 van de 
Randstedelijke Rekenkamer. Meerdere jaren achtereen hebben Provinciale Staten moties en een 
zienswijze ingediend op de Begroting. Helaas is naar de mening van de VVD en verschillende andere 
fracties in Provinciale Staten, door de Randstedelijke Rekenkamer onvoldoende gedaan met de 
eerdere opmerkingen van de Provincie Utrecht. De zienswijze roept dan ook de Randstedelijke 
Rekenkamer op onze eerdere argumenten in de Begroting te verwoorden. 
Het amendement is aangenomen.  
Zie pag. 41: 
Nr. 11 - A6: Amendement Concept Begroting 2016 Randstedelijke Rekenkamer 
 

7. Statenbrief QuickScan evaluatie doeltreffendheid subsidieregeling 
Het toetsingskader van subsidies dat er nu ligt, biedt de aanvrager de mogelijkheid te toetsen hoe 
kansrijk een aanvraag is. 
Duidelijk moge zijn dat subsidie geen doel op zich is, het moet wel ergens toe dienen. 
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 Commissie Milieu, Mobiliteit en Economie (MME)   

 
Periode augustus 2014 – maart 2015 
 
 De heer drs. J.A.J. (Hans) Konings commissiecoördinator 

Mobiliteit, Milieu 
 De heer mr.drs. D.S.L (Daniël) Tuijnman 

Economie 
 De heer mr. R.N.S. (Ronald) Emons  

Recreatie 
 
Ad hoc commissie Pakketstudies:  
De heer drs. J.A.J. (Hans) Konings 
 
Periode vanaf maart 2015 – augustus 2015 
 
 De heer Z. (Zohair) el Yassini, commissiecoördinator 

Milieu en Energie 
 Mevrouw ir. J.C.V. (Jacqueline) Vaessen   

Milieu en Energie 
 De heer W.J. (Willem) Joustra 

Mobiliteit 
 De heer mr.drs. D.S.L.(Daniël) Tuijnman 

Economie 
 

De commissie MME kwam in het politieke jaar 2014-2015 in commissieverband 7 keer bijeen;  
dit betrof de commissievergaderingen ter voorbereiding op de Statenvergaderingen.  
Tevens vond o.a. het volgende werkbezoek van de commissie plaats: 
 
 Werkbezoek (met RGW) Kantorenleegstand (01 juni 2015) 
 
Daarnaast zijn er door de woordvoerders individueel werkbezoeken afgelegd en zijn zij aanwezig 
geweest bij vele activiteiten en bijeenkomsten van verschillende organisaties en gemeenten in de 
provincie Utrecht. 
 
 
In het afgelopen politieke jaar is er vanuit de commissie MME het volgende voortgekomen: 
 
MILIEU 

1.Feitenrelaas Bodemverontreining Doorn - VVD verbetert aanpak bodemsaneringen   
In de zomer van 2014 bleek in Doorn de lucht in een paar huizen vervuild. Het kwam uit de grond bij 
een stomerij, daar zat al jaren lang bodemverontreiniging. 

De VVD vroeg zich bij monde van woordvoerder Willem Joustra af 
of de stichting die het moet opruimen wel goed presteert. Voor 
Doorn is het belangrijk dat bewijs gevonden wordt voor het 
moment van verontreiniging. Als er nog vervuild wordt, kan er wel 
gesaneerd worden, maar dat is dan dweilen met de kraan open. 
Bovendien is vervuilen strafbaar, dus de VVD wil dat onderzocht 
wordt hoe het precies zit. De provincie gaat het Openbaar 
Ministerie erop zetten om dit grondig te onderzoeken. 

Tegelijkertijd moet het vooronderzoek naar de sanering kritischer 
worden opgepakt. Ook dat heeft de provincie toegezegd. 
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Luisteren naar bewoners 
Zodra de problemen bekend werden, is VVD-woordvoerder Willem Joustra op onderzoek gegaan. 
Snel bleek dat de bewoners van de betreffende huizen al heel veel belangrijke informatie hebben over 
de stand van zaken en hoe het zo is gekomen. Daar kan de provincie haar voordeel mee doen, dus 
heeft de VVD gevraagd ook informatie te gaan inwinnen bij bewoners, in plaats van alleen zenden. De 
mensen, bij wie de lucht ongezond is, willen overigens weg uit hun huis.  
De VVD wil dat de provincie samen met de gemeente hun huizen opkoopt vanwege de 
voorgeschiedenis en de noodzaak van sanering. Op die manier kunnen ze ergens anders verder met 
hun leven. Het provinciebestuur gaat er samen met de gemeente voor zorgen dat dit gebeurt. 

Voorkomen op andere locaties 
Ook op andere plekken in de provincie is historische bodemverontreiniging. Om de situatie in Doorn 
niet nog eens te laten gebeuren, heeft Willem Joustra gevraagd ook die plekken te controleren. Ook 
daar moeten mensen gewoon in hun huiskamer kunnen zitten zonder ziek te worden van de lucht.  

 
Zie pag. 41: 
Nr. 2 -  M52 : Motie Meten, weten & communiceren tijdens sanering Acacialaan 7-9 Doorn 
Nr. 3 -  M53 : Motie Kritisch vermogen inbouwen in saneringsproces 
 
 
2. Vaststelling wijziging Provinciale Milieuverordening Utrecht 2013 
Op grond van de Wet milieubeheer is de provincie verplicht een verordening ter bescherming van het 
milieu vast te stellen. Deze verplichting is uitgewerkt in de Provinciale milieuverordening Utrecht 2013. 
De verordening bevat regels ter bescherming van grondwaterwinningen voor drinkwater en 
stiltegebieden. Een beperkte wijziging van de verordening was nodig door inwerkingtreding van 
nieuwe landelijke regelgeving voor bodemenergiesystemen en was overigens aangekondigd bij de 
behandeling van de PMV in 2013. 
In de Staten werd dit voorstel zonder discussie of debat aangenomen. 
 

3. Zienswijze ontwerp programmabegroting RUD Utrecht 2016 c.a. 
Grip houden op risico’s 
 
Naar aanleiding van de brand in de Moerdijk bij Chemie-Pack is 
landelijk besloten tot de oprichting van zes Regionale 
Uitvoeringsdiensten (RUD's). De RUD's zijn het centrale punt in o.a. de 
vergunningverlening en handhaving van risicobedrijven. Bijna alle taken 
op het gebied van vergunningverlening en handhaving heeft de 
Provincie - samen met elf gemeentes - medio 2014 in de RUD Utrecht 
ondergebracht. 

Bij de overdracht van de bevoegdheden vanuit de Provincie vorig jaar 
heeft de VVD benadrukt dat de beheersing van kosten en gedegen risicomanagement belangrijk is 
voor de RUD Utrecht. Het gaat immers om een nieuwe organisatie met een belangrijke taak. Het is 
daarom van belang een goede inschatting te kunnen maken van de financiële risico's die worden 
gelopen. Niet alleen voor de Provincie, maar ook voor de deelnemende gemeentes. 

In de Statenvergadering van 26 mei 2015 werd gesproken over de 'zienswijze ontwerp 
programmabegroting 2016' voor de RUD Utrecht. Een belangrijk kritiekpunt in de zienswijze, is dat de 
risico's op dit moment door de RUD Utrecht niet goed kunnen worden ingeschat.  
Voor de VVD, woordvoerder Daniël Tuijnman, blijft een gedegen risicomanagement essentieel.  
Gedeputeerde Staten hebben toegezegd Provinciale Staten hierover te blijven informeren. 

 
4.  Handhaving nulhinder slagschaduw RUD Utrecht.    
Zie pag. 45: 
Schriftelijke vragen, gesteld door de heer Z. el Yassini namens de VVD. 
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MOBILITEIT 
 
1.Vaststellen van de Nota van Uitgangspunten voor de  Openbaar Vervoer Concessie 
Betrouwbare reistijden in het openbaar vervoer 

Wanneer u de bus neemt naar uw werk of voor familiebezoek, dan moet u erop kunnen rekenen dat 
de bus aankomt op het aangegeven tijdstip.  

Ook overstappen moet soepel verlopen. Wanneer er 
onverhoopt toch iets mis gaat met de aansluiting, dan moet 
de reisinformatie juist en actueel zijn en zekerheid geven. 
 
In de Provinciale Statenvergadering van  
29 september 2014 is uitgebreid stilgestaan bij de 
uitgangspunten van het openbaar vervoer in onze 
provincie.  

De VVD-fractie heeft het collegevoorstel gesteund, waarin heel duidelijk is verwoord dat het openbaar 
vervoer in omvang moet aansluiten bij de vraag van de reiziger. Met andere woorden, daar waar meer 
reizigers zijn, bussen frequenter inzetten. 
 
VVD-woordvoerder Hans Konings: ‘De OV-reiziger moet kunnen rekenen op betrouwbare reistijden, 
comfortabele bussen en veilige overstapplaatsen’.  
 
Aanleiding voor het debat in de Provinciale Staten is dat de provincie een nieuwe concessie voor het 
Openbaar Vervoer moet verlenen.  Voor de gunning hiervan dient een Europese 
aanbestedingsprocedure te worden gestart. Deze nieuwe concessie gaat in december 2016 in. 
 
Zie pag. 41: 
Nr. 1- M22: Motie Haal duurzaam meer uit de markt.  

 
2. Kaders Transitie BRU 
VVD wil goede bedrijfsvoering OV 

 
In de Statenvergadering van 11 december 2014 is 
men akkoord gegaan met het plan voor de 
overdracht van activiteiten van het Bestuur Regio 
Utrecht (BRU). 

In deze vergadering vroeg VVD-woordvoerder  
Jakob Germs vooral aandacht voor de continuïteit 
van het vervoer met de tram naar Nieuwegein en 
IJsselstein. Reizigers mogen niet de dupe worden 
van een nieuwe bestuursvorm. 

Tevens vroeg hij aandacht voor een goede bedrijfsvoering. De Provincie Utrecht wordt eigenaar van 
de tramstellen en de remises. Op verzoek van de VVD-fractie wordt goed gekeken naar de overdracht 
van de financiën van het BRU naar de Provincie Utrecht. Dit is onder meer van belang voor de aanleg 
van de Uithoflijn. 

 
3. Plan verbeteren verkeersveiligheid N411 Utrecht-Bunnik 
Weg tussen Bunnik en Utrecht eindelijk veiliger 

De N411 tussen Bunnik en Utrecht is al heel lang een gevaarlijke weg. Jaarlijks zijn er ongelukken met 
fietsers en auto’s, soms met dodelijke afloop. Dat kan zo niet langer, vindt de VVD. Twee jaar geleden 
maakte VVD-gedeputeerde Remco van Lunteren daarom een voorstel om de weg veiliger te maken. 
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Een aantal partijen wilde toen het fietspad vanuit Bunnik doortrekken naar Utrecht. Het onderzoek om 
dat te realiseren kostte veel extra tijd, want bijna alle betrokkenen mochten hun zegje doen: van de 
landgoederen tot natuurorganisaties. Bijna alle. De weggebruikers hadden geen inspraaksessies. 
Uiteindelijk lag er 9 februari 2015 een voorstel klaar. Met doorgetrokken fietspad. 

 
De partijen die het fietspad eerst wilden, hadden opeens 
grote bezwaren: er zouden bomen voor moeten worden 
gekapt. Maar in het plan zat ook uitbreiding van de natuur 
met 4 hectare. Toch werd een voorstel ingediend waar 
dat aparte fietspad niet in voorkwam. Het originele VVD-
plan van twee jaar terug, werd vervolgens aangenomen. 
Dit plan zorgt voor het beveiligen van de 
oversteekplaatsen voor fietsers en wandelaars.  

 
VVD-woordvoerder Willem Joustra verklaarde erg blij te zijn dat er eindelijk wat aan de N411 wordt 
gedaan. Volgens zijn zeggen: "De duizenden mensen die de weg gebruiken en er dus voor betalen 
werden vertegenwoordigd door de VVD". Als het aan de VVD ligt, worden alle provinciale wegen veilig 
gemaakt – voor alle weggebruikers. En als het even kan, ook wat vlugger. 

Zie pag. 41: 
Nr. 4 - M1: Motie Veiliger maken spoorwegovergang OK, afsluiten Achterdijk nee 

 
4. Beter Benutten Vervolg 
VVD wil eerlijker verdeling wegenbelasting 

Op 22 juni 2015 besloot de Provincie om ruim 22 miljoen euro uit te geven 
aan OV- en fietsverbindingen. Bijna driekwart van dat geld komt van de 
autobezitters in de Provincie. 

De VVD wil de rekening voor fietspaden en OV-knooppunten niet alleen bij 
de automobilisten neerleggen. Om de kosten eerlijker te verdelen, vroeg 
VVD-woordvoerder Willem Joustra aan het Provinciebestuur om te 
onderzoeken of het mogelijk is de wegenbelasting voor de automobilist te 
verlagen. Door die belasting te verschuiven naar andere weggebruikers. 

 
Helaas stond de VVD alleen in dit plan. Andere partijen verhogen liever de wegenbelasting alleen voor 
de automobilisten. “Eigenlijk heeft iedereen voordeel bij het bestaan van de weg. Zelfs stadbewoners 
zonder auto maken gebruik van de weg als ze boodschappen doen. Die boodschappen worden 
namelijk niet in de winkel gemaakt,” zo zei Willem Joustra na de stemming. “Het is oneerlijk om alle 
kosten voor de wegen alleen bij de autobezitters neer te leggen, en al helemaal niet om hen 
vervolgens alle fiets- en OV-voorzieningen te laten betalen.” 
 
Zie pag. 41: 
Nr. 8   -  M54:  Motie reistijdwinst 
Nr. 9   -  M55:  Motie wegenbelasting voor alle weggebruikers 
Nr. 10 -  M56:  Motie Bijdrage bedrijfsleven U15 
 
 
5. Motie inventariseren aanpak fileprobleem N201 - Loenerslootsebrug 
Tijdens de bespreking van de Kadernota 2015 en het meerjarenperspectief 2016-2019 in de 
Statenvergadering van 22 juni 2015, heeft de VVD samen met CDA, GroenLinks en 50 Plus,  
gevraagd om het fileprobleem N201-Loenerslootse brug te onderzoeken en te overleggen met 
Rijkswaterstaat hoe onveilige situaties kunnen worden opgelost. 
Zie pag. 41: 
Nr. 6 - M44: Motie inventariseren aanpak fileprobleem N201 – Loenerslootse brug 
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6. Statenbrief Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2015-2019 
In het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2015-2018 staat het verkeersveiligheidsbeleid 
beschreven voor de komende vier jaar en hoe de provincie Utrecht, in samenwerking met onze 
partners, de verkeersveiligheid wil verbeteren. Dit doet de provincie hoofdzakelijk vanuit de 
wegbeheerdersrol (inzet op veilige wegen) en vanuit de regisseursrol (inzet op gedragsbeïnvloeding 
door voorlichting en handhaving). 
Vanuit voorspelbare hoek kwamen vragen gericht op terugbrengen van de maximum snelheid, maar 
de VVD fractie bevestigde het voorgestelde verkeersveiligheidsbeleid refererend ook aan wat al in het 
nieuw Mobiliteitsplan is verwoord. 
 
 
 
 
ECONOMIE 
 
1. Statenbrief concept van ontwerp Thematische Structuurvisie Kantoren 
Op 3 februari 2014 hebben de Staten unaniem de Provinciale Aanpak Kantorenleegstand vastgesteld. 
Onderdeel van deze aanpak is een actieve rol van de provincie bij de reductie van planologische 
overcapaciteit aan kantoormeters in ruimtelijke plannen zonodig met inzet van inpassingsplannen, 
voorafgegaan door de vaststelling van een structuurvisie. In de afgelopen maanden heeft GS ter 
uitvoering van dit besluit een ontwerp van de Thematische Structuurvisie Kantoren opgesteld. 
Daniël Tuijnman spreekt namens de VVD zijn waardering uit voor de juridisch doorwrochte aanpak 
van de Kantorenleegstand. Het verheugt de VVD dat ook bij gemeenten draagvlak lijkt te zijn. 
Sommige gemeenten geven nu al aan de Kantorenleegstand zelf te gaan aanpakken. Geïnformeerd 
wordt of mogelijke afspraken tussen gemeenten en marktpartijen, waarnaar wordt verwezen, 
voldoende in kaart worden gebracht. Geïnformeerd wordt of er al locaties zijn aan te wijzen waarvoor 
extra aandacht nodig is en vooral of alle locaties afzonderlijk in kaart worden gebracht. 
 
 
2. Statenbrief besluit inzake overcommittering EFRO-middelen tbv de Economic Board Utrecht 
In overleg heeft de Economic Board Utrecht (EBU) een aanvraag in het kader van het EFRO-
programma Kansen voor West 2006-2013 voorbereid voor de basisfinanciering van een kleine 
organisatie ter ondersteuning van de Board. 
De VVD-fractie vindt het positief dat deze aanvraag mede met het bedrijfsleven en kennisinstellingen 
tot stand is gekomen.  
De aanvraag versterkt de slagkracht van de samenwerking. 
 
 
3. Detailhandel Nederland Publicaties Winkelgebied van de toekomst, afhaalpunten 
en locatiebeleid 
Detailhandel Nederland roept provincies met deze brief op tot een actiever detailhandelsbeleid. De 
sector heeft te maken met te veel winkelmeters waardoor leegstand toeneemt en de kwaliteit van 
winkelgebieden onder druk komt te staan. Detailhandel Nederland vraagt provincies om de rol van 
sturende regisseur op te pakken. 
De VVD onderschrijft dat het onderwerp leeft. De VVD stelt echter voor vooralsnog het resultaat van 
het aangekondigde onderzoek af te wachten. 
 
 
4. Motie Topregio 
Tijdens de bespreking van de Kadernota 2015 en het meerjarenperspectief 2016-2019 in de 
Statenvergadering van 22 juni 2015, heeft de VVD het College verzocht om tijdig te komen met een 
plan van aanpak om te werken aan de versterking van onze Europese toppositie. 
Zie pag. 41: 
Nr. 7 – M52: Motie Topregio. 
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Commissie Ruimte, Groen en Water (RGW) 
 
Periode augustus 2014 – maart 2015 
 
 De heer drs. J. (Jakob) Germs, commissiecoördinator 

1e woordvoerder Ruimtelijke Ordening 
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 

 De heer Z. (Zohair) el Yassini 
2e woordvoerder Ruimtelijke Ordening 
Agenda Vitaal Platteland 

 De heer W. (Willem) Joustra 
Natuur, Water, Hart van de Heuvelrug + Mastergrex 
 

Periode maart 2015 – augustus 2015 
 
 De heer drs. J. (Jakob) Germs, commissiecoördinator       

Natuur 
Groen 
Agenda Vitaal Platteland (AVP) 

 Mevrouw ir. A.A. (Astrid) Ens      
Ruimte  

      Hart van de Heuvelrug 
 Mevrouw ir. J.C.V. Vaessen 

Bodem en Water 
 
De commissie RGW kwam in het politieke jaar 2014-2015 in commissieverband 8 keer bijeen; 
dit betrof de commissievergaderingen ter voorbereiding op de Statenvergaderingen.  
Tevens vonden o.a. de volgende werkbezoeken en hoorzittingen van de commissie plaats: 
 
 Werkbezoek Vitaal Platteland Utrecht Oost/Food Valley (15 september 2014) 
 Werkbezoek Stoutenburg Noord in het kader van de Kader Richtlijn Water (13 oktober 2014) 
 Hoorzitting Geluidswal Veldhuizen in het Provinciehuis (13 januari 2015) 
 Werkbezoek (met MME) Kantorenleegstand (01 juni 2015) 
 
Daarnaast zijn er door de woordvoerders individueel werkbezoeken afgelegd en zijn zij aanwezig 
geweest bij vele activiteiten en bijeenkomsten van verschillende organisaties en gemeenten in de 
provincie Utrecht. 
   
 
In het afgelopen politieke jaar is er vanuit de commissie RGW het volgende voortgekomen: 
 
RUIMTE 
 
1. Procesnotitie Omgevingswet: voorbereiding en invoering 
Kiezen voor simpelere wetgeving 
 
De afgelopen vier jaar heeft de VVD veel bereikt op het gebied van economie, verkeer, financiën en 
milieu: minder regels, betere handhaving en verbeterd contact tussen provincie, bewoners en 
bedrijven. Een belangrijke opgave voor de komende jaren is de nieuwe Omgevingswet. 

 
De Omgevingswet is één wet voor de hele fysieke 
leefomgeving. Dus bouwwerken, water, lucht, bodem, 
milieu, landschappen, natuur, infrastructuur en cultureel 
erfgoed. Bestaande plannen als de Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie, het Waterplan, het Mobiliteitsplan en het 
Milieuplan worden samen verwerkt in de Omgevingsvisie. 
Zo ontstaan eenvoudigere wetgeving en een duidelijke visie 
voor de lange termijn. 
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De VVD wil nu niet tijd besteden aan het maken van nieuwe, integrale visies; maar wil werken met het 
bestaande beleid, dus ‘verbouwen met de winkel open’. 
 
VVD-woordvoerder Zohair el Yassini: ‘Deze plannen zijn de afgelopen vier jaar zorgvuldig gemaakt. 
Laten we bewoners en bedrijven niet opzadelen met verrassingen tijdens deze verbouwing naar een 
integrale Omgevingsvisie. Zo staan onze bewoners en bedrijven straks niet bij de Provincie voor een 
dichte deur als ze vragen hebben of hulp willen.’ 

2. Geen windmolens op Lage Weide 
Er komen geen windmolens op Lage Weide. Statenlid Zohair el Yassini (VVD) is blij met het bereikte 
doel: “Eindelijk is er duidelijkheid voor bewoners van Zuilen en Leidsche Rijn.” Na jarenlange discussie 
is maandag 3 november jl. door de Provinciale Staten in Utrecht besloten Lage Weide niet meer aan 
te merken als provinciaal belang en daarom te schrappen als windmolenlocatie. 

 
De VVD is geen voorstander van windmolens, maar 
heeft door het Rijk een verplichting opgelegd 
gekregen van 65,5 megawatt in de Provincie 
Utrecht. Bij deze verplichte opgave heeft de VVD 
altijd gepleit voor draagvlak bij gemeenten en heeft 
voor de locatie Lage Weide dat ook afgesproken 
met coalitiepartijen. Geen draagvlak betekent geen 
windmolens. 

 
 

En in de gemeente Utrecht is geen draagvlak voor windmolens op Lage Weide. Dat had de gemeente 
Utrecht afgelopen jaar aangegeven. Dat is met name dankzij de inzet van de ‘Buren van Lage Weide’ 
en de VVD-fractie in de gemeente Utrecht. Door het schrappen van Lage Weide als windmolenlocatie 
komt de verplichte rijksopgave niet in gevaar want de Provincie Utrecht haalt ook zonder Lage Weide 
de maximale 65,5 megawatt. 

3. VVD akkoord met geluidswal bij Veldhuizen (Woerden) 

Provinciale Staten gingen op 11 december 2014 akkoord met het inpassingsplan voor een geluidswal 
bij de wijk Veldhuizen. VVD-woordvoerder Jakob Germs stelde hierover vragen aan gedeputeerde 
Remco van Lunteren. 
 
De eerste vraag betrof de vormgeving van de wal. De VVD maakte zich zorgen over de massaliteit 
van de wal. Er is toegezegd om de wal zo mogelijk geleidelijk te laten aflopen naar de Westzijde. 
 
De tweede vraag betrof de bestemming achter de wal. Op dit moment is dit gebied bestemd als 
agrarisch gebied en natuur. Een bedrijventerrein of een woonwijk is wat de VVD betreft nu niet aan de 
orde. De VVD houdt de ontwikkelingen rond de aanleg van de geluidswal nauwlettend in de gaten. 
 
 
4. Samenwerkingsovereenkomsten Hart van de Heuvelrug  en Vliegbasis Soesterberg 
VVD maakt wonen op vliegbasis mogelijk 
 

 
 
Op donderdag 30 april 2015 hebben Provinciale 
Staten van Utrecht ingestemd met de ondertekening 
van nieuwe overeenkomsten voor de ontwikkeling van 
Hart van de Heuvelrug en de Vliegbasis 
Soesterberg. De provincie ontwikkelt dit prachtige 
gebied samen met de gemeentes Zeist en Soest. 
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Project afmaken 
De VVD – woordvoerder Astrid Ens (haar maidenspeech) - stemt van harte in met de verdere 
ontwikkeling van Hart van de Heuvelrug en de Vliegbasis Soesterberg. Er is al veel geïnvesteerd in de 
ontwikkeling van de natuur. Nu kan het gebied worden vervolmaakt met een stukje woningbouw en 
het toegankelijk maken van de natuur voor iedereen die ervan wil genieten. Het hele gebied is maar 
liefst 380 hectare groot en  voor het overgrote deel al herbestemd tot natuur. ‘Slechts’ 19 hectare 
daarvan wordt bebouwd met woningen, waarbij van groot belang is om aan te sluiten bij de 
toekomstige woningvraag in de markt.  Als het lukt om te optimaliseren op dat gebied, dan bouwen we 
daar de goede dingen én optimaliseren we de opbrengsten om de vele miljoenen die reeds 
geïnvesteerd zijn zoals gepland terug te verdienen. Dat kunnen we als VVD natuurlijk alleen maar 
toejuichen. 

Afspraken nakomen  
In de overeenkomsten die de provincie sluit met de gemeentes Zeist en Soest is gelet op het 
evenwichtig verdelen van de risico’s. Wij zijn blij dat alle betrokken partijen dit zo zien en dat iedereen 
zich aan de reeds gemaakte afspraken houdt. 

 
5. Motie Topdorp 
Woordvoerder landelijk gebied Jakob Germs was mede initiatiefnemer voor de motie “Topdorp”. 
Hiermee willen we de inwoners van de dorpen stimuleren om mee te denken met de leefbaarheid in 
hun omgeving. 
Zie pag. 41: 
Nr. 5 – M43A – Motie Topdorp. 
 
6. Landschapsverordening 
Zie pag. 47: 
Schriftelijke vragen inzake Borden Eierautomaten Soest, 
gesteld door de heer drs. J. Germs namens de VVD. 

 
GROEN 

1. Beleidsnota Flora- en Faunawet Provincie Utrecht 2014 en de wijziging van de verordening 
schadebestrijding dieren provincie Utrecht 2014 
Te veel regels in Flora- en Faunawet 
 
Op het platteland veroorzaken wilde dieren veel schade. Soms zijn er bijvoorbeeld zoveel spreeuwen 
of ganzen, dat die in één dag een weide of akker helemaal vernielen. De schade die de beesten 
veroorzaken, moet door de provincie worden vergoed als verjagen (volgens de wet) niet mag.  
Eerst moet de boer de beesten proberen weg te jagen met licht en geluid, daarna mag hij of zij pas 
bejagen. 

Dat mag alleen als er meer dan vijf ganzen op zijn land 
zijn en er mogen dan maximaal twee ganzen worden 
gedood. Dat is een voorbeeld van een regel die op  
29 september 2014 is vastgesteld door Provinciale 
Staten. Die regels gaan nog veel verder, want tot in detail 
is beschreven hoe je beesten mag verjagen.  
Zo mogen landende ganzen pas worden gedood als ze 
de vleugels stilhouden en met de poten vooruit de 
landing inzetten. U ziet: veel details.  
De VVD – woordvoerder Willem Joustra - vraagt zich af 
of dit detailniveau in de praktijk wel te controleren is. 
 
Maar wat nu als er dan toch beesten zijn gedood? Vanaf nu mag dat dier opgegeten worden in plaats 
van vernietigd. De VVD is blij dat het beste biologische scharrelvlees nu kan worden verwerkt tot 
regionale lekkernij. Zelfs de spreeuw is te bereiden als lokale delicatesse, zoals in Cothen al 
meermalen is bewezen. “Zonder boeren geen eten”. Om na de nieuwe Flora- en Faunawet te kunnen 
toevoegen: “Zonder boeren geen regionale biologische gerookte wilde ganzenborst”.  
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2. Grootschalige boskap op Moersbergen, Stameren en Bornia 
Zie pag. 43: 
Schriftelijke vragen gesteld door de heer W. Joustra van de VVD. 
 
 
3.  Eikenprocessierups 
Zie pag. 50: 
Schriftelijke vragen gesteld door de heer J. Germs van de VVD. 

 

WATER  
 
Aanpassing regelgeving waterschappen.  
Uitbreiden Waterschapsbestuur? Liever niet! 

 

In de Statenvergadering van 9 februari 2015 is gesproken over 
de mogelijkheid om bij het Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden het dagelijks bestuur met één lid te kunnen 
uitbreiden. Zo kan er eenvoudiger een gedegen coalitie worden 
gevormd - iets dat in het verleden nog weleens moeilijk ging. De 
VVD is in principe geen voorstander van het uitbreiden van het 
aantal bestuurders, in dit geval met 25%. 

 
 

 
Uiteraard is een goed functionerend bestuur nodig. Maar laten we eerst de uitkomst van de 
verkiezingen en onderhandelingen afwachten. Het debat ging verder over het eventueel afschaffen 
van de geborgde zetels. Het gaat hier om een derde van de zetels, die niet gekozen wordt door de 
bevolking, maar zij vertegenwoordigen de agrarische sector, bedrijven en natuurorganisaties. Met 
name GroenLinks ontpopte zich hier als een fervent voorstander. VVD-woordvoerder Gert-Jan 
Weierink stelde in het debat dat geborgde zetels inderdaad wat ouderwets zijn en dat de manier van 
kiezen niet erg transparant en democratisch overkomt, maar dat de democratische besluitvorming 
binnen het waterschap niet in het geding is. Het gaat immers om een functioneel bestuur, waarbij van 
oudsher de trits belang, betaling en zeggenschap opgaat. 

Bovendien is de VVD van mening dat een eventuele herziening van geborgde zetels een taak is van 
de landelijke overheid. Want over twee jaar vindt er een evaluatie plaats van de Waterschapswet en 
daarom moet je nu geen voorbarige conclusies trekken. Om die reden heeft de VVD-fractie tegen de 
motie gestemd. Helaas is deze motie door een meerderheid van GroenLinks, D66, PvdA, PvdD en 
PVV toch aangenomen. 
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Commissie Wonen, Maatschappij en Cultuur (WMC) 
 
 
Periode augustus 2014 – maart 2015 
 
 Mevrouw drs. F.M. (Ineke) Alsem, commissiecoördinator 

Welzijn en Jeugdzorg 
 De heer drs. A.H.L. (Arthur) Kocken 

Cultuur 
 De heer G.H.J. (Gert-Jan) Weierink  

Wonen 
 
Periode vanaf maart 2015 – augustus 2015 
 
 De heer drs. J. (Jakob) Germs, commissiecoördinator 

Welzijn en Jeugdzorg 
 De heer drs. A.H.L. (Arthur) Kocken 

Cultuur en Erfgoed 
 Mevrouw drs. N. (Neeke) Eijsbroek 

Wonen 
 
De commissie WMC kwam in het politieke jaar 2014-2015 in commissieverband 7 keer bijeen; 
dit betrof de commissievergaderingen ter voorbereiding op de Statenvergaderingen.  
Tevens vond o.a. het volgende werkbezoek van de commissie plaats: 
 
 Werkbezoek toekomstige Waterliniemuseum op Fort Vechten (10 november 2014) 
 
Daarnaast zijn er door de woordvoerders individueel werkbezoeken afgelegd en zijn zij aanwezig 
geweest bij vele activiteiten en bijeenkomsten van verschillende organisaties en gemeenten in de 
provincie Utrecht. 
 
 
 
In het afgelopen politieke jaar is er vanuit de commissie WMC het volgende voortgekomen: 
 
 
WONEN 
 
1. Stateninformatie Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling 
Wijk bij Duurstede is één van de gemeenten, waarmee een samenwerkingsovereenkomst is 
afgesloten. De samenwerking richt zich op het verbeteren van binnenstedelijke kwaliteit, onder andere 
door het uitplaatsen van een tankstation en een garagebedrijf naar de rand van Wijk bij Duurstede. 
De oude locatie wordt nu gebruikt voor woningbouw. 
In Nieuwegein ondersteunt de Provincie de gemeente Nieuwegein door de  kantorenleegstand in 
‘Rijnhuizen’ aan te pakken door hier ook wonen mogelijk te maken.  
Mooie voorbeelden van kwaliteitsverbetering. 
 
 
2. FINC – Financieel Innovatieve Constructies 
Zie pag.  49: 
Schriftelijke vragen gesteld door de heer Weierink namens de VVD 
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MAATSCHAPPIJ  
 
Stateninformatie Jeugdzorg 
 
Het beleid met betrekking tot jeugdzorg stond in het teken van de definitieve overdracht naar 
gemeenten. Dat proces is op een goede manier verlopen, waarbij gemeenten maximaal de ruimte 
kregen om hun eigen jeugdbeleid vorm te geven. 
 
De Provincie faciliteert in 2015 nog een paar projecten om de gemeenten hierbij te ondersteunen. 
Het gaat dan om een opleiding aan de Hogeschool van Utrecht.  
De uitvoering van de zorg ligt vanaf januari 2015 bij de gemeenten.  
 
 
 
 
 
CULTUUR 
 
Verdeling Erfgoedparels 2014 
Provincie investeert wederom in behoud erfgoed 
 
De jaarlijkse restauratiesubsidies zijn weer toegekend. Dat gebeurde tijdens de  
Statenvergadering van 08 december 2014, waar unaniem werd ingestemd met het Statenvoorstel. 

 
 
Het gaat om de historische buitenplaatsen Eyckenstein, 
Remmerstein, Beukenrode, De Boom, Valkenheining, 
Zuylestein, Broekhuizen, Rijnoord, Walkartpark,  
Kasteel De Haar, en andere monumenten zoals de 
Cuneratoren, de St. Augustinuskerk, het Belgenmonument 
en de Sint Petrus Bandenkerk. 

 
 
 

Voor de VVD is belangrijk dat de selectie mede is gebaseerd op de erfgoedmonitor, zodat er een 
objectieve maatstaf was. Hierdoor is de focus nog steeds op de buitenplaatsen. Overigens is op 
basis van urgentie ook naar andere categorieën monumenten gekeken. Daarnaast is een eis: publieke 
toegankelijkheid en cofinanciering. 

Fractievoorzitter Arthur Kocken: 'Met deze keuze zorgt de provincie voor behoud van erfgoed in de 
provincie. Met goed onderhouden erfgoed blijft Utrecht aantrekkelijk als vestigingsplaats voor 
bedrijven. En het is mooi dat de inzet van elke euro provinciaal geld nog iets anders oplevert: ruim drie 
maal de inzet komt vanuit andere financieringsbronnen, zoals fondsen en leningen'. 
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PROVINCIALE STATEN  -  ALGEMEEN 
 
 
Samenstelling VVD Statenfractie Utrecht 
 
1. Bereikbaarheid 
 
De fractiekamer van de VVD Statenfractie Utrecht bevindt zich te: 
 
Provinciehuis Utrecht (Kantorenwijk Rijnsweerd), Kamer 17 - 43 
Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht 
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht 
Telefoon: 030 – 2582263 
E-mail: vvd@provincie-utrecht.nl 
Website VVD Statenfractie: www.vvdprovincieutrecht.nl 
 
 
VVD Statenfractie Utrecht (oktober 2015) 
Onderstreept: eerste woordvoerderschappen. De Utrechtse VVD-Statenfractie werkt ook met tweede 
woordvoerders en verdeelt de onderwerpen naar kennis en competenties. 
De eerste woordvoerders houden het overzicht over het commissieonderdeel. 
 
 
 
1. Fractiebestuur 
 

 

 
Arthur Kocken 
fractievoorzitter 
 
Bestuur, Europa en Middelen 
Fractievoorzittersoverleg 
 
 
 
 
 
 
06 – 29543735 
Arthur.kocken@provincie-utrecht.nl 
 
Contactpersoon voor Utrecht en Zeist 
 
 

 
Anita Vlam 
vice-voorzitter 
 
Bestuur, Europa en Middelen 
 
Recreatieschap Midden 
Nederland 
 
Plv. Programmaraad 
Randstedelijke Rekenkamer 
 
06 – 54694733 
anita.vlam@provincie-utrecht.nl 
 
Contactpersoon voor Nieuwegein,  
Houten en Vianen 
 

 
Willem Joustra 
penningmeester/secretaris 
 
Milieu, Mobiliteit en 
Economie 
 
 
06 – 39720956  
willem.joustra@provincie-utrecht.nl 
 
Contactpersoon voor Wijk bij Duurstede  
en Utrechtse Heuvelrug 
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2. Vervolg overzicht fractieleden  
 

 

 
Astrid Ens  
 
Ruimte, Groen en Water 
 
 
 
 
06 - 31953695 
astrid.ens@provincie-utrecht.nl 
 
Contactpersoon voor Amersfoort, 
Bunschoten en Eemnes 
 
 

 
Ron van Reenen  
 
Bestuur, Europa en Middelen 
 
Milieu, Mobiliteit en Economie 
 
 
06-21458236 
ron.van.reenen@provincie-utrecht.nl 
 
Contactpersoon voor IJsselstein en Bunnik 
 

 
Neeke Eijsbroek  
 
 
Ruimte, Groen en Water 
 
Eerste woordvoerder Wonen 
 
 
 
 
 
 
06 – 12916796 
neeke.eijsbroek@provincie-utrecht.nl 
 
Contactpersoon voor Stichtse Vecht 
en De Ronde Venen 
 
 

 
Jacqueline Vaessen  
 
Milieu, Mobiliteit en Economie 
 
(co)voorzitter  
Ruimte, Groen en Water 
 
Presidium 
 
Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, 
Vallei en Kromme Rijn 
 
06 – 23096772 
jacqueline.vaessen@provincie-utrecht.nl 
 
Contactpersoon voor De Bilt, 
Baarn, Leusden en Soest 
 

 
Jakob Germs 
 
Ruimte, Groen en Water 
 
Voorzitter Subcommissie  
voor de Jaarrekening 
 
06 – 11916081 
jakob.germs@provincie-utrecht.nl 
 
Contactpersoon voor Renswoude,  
Rhenen, Veenendaal en Woudenberg 
 
 

 
Zohair el Yassini 
 
Milieu, Mobiliteit en Economie 
 
 
 
 
06 – 14334815 
zohair.el.yassini@provincie-utrecht.nl 
 
Contactpersoon voor Woerden, Montfoort,  
Lopik en Oudewater 
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3. Fractiemedewerker 
 

 
 

 
Saskia van Oijen 
 
 
Algemeen Secretariaat 
  
 
 
 
06 – 27033541 
vvd@provincie-utrecht.nl 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
4. Gedeputeerde 
 

 

 
Jacqueline Verbeek-Nijhof 
 
 
Portefeuilles: 
Mobiliteit 
Financiën 
Water 
Integraal Gebieds Programma 
Personeel en Organisatie 
Communicatie 
Utrecht Oost/Science Park 
 
030-2583514  
j.verbeek-nijhof@provincie-utrecht.nl 
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2. Vertrek uit de fractie/Staten: 
 
 
09 februari 2015  
 
Ronald Emons 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
24 maart 2015     
 
Ineke Alsem 

 
Frits Barneveld 
Binkhuysen 

 
Hans Konings 

 
Yvonne Smit 

 
Gert-Jan 
Weierink 

 
 
 
 
 
18 mei 2015  

 
Remco van Lunteren 
Gedeputeerde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
21 september 2015  
 
Daniël Tuijnman  
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3. Remco van Lunteren na verkiezingen niet beschikbaar als gedeputeerde 
     

Remco van Lunteren: "Na de verkiezingen in maart 2015 ben ik niet langer beschikbaar als 
gedeputeerde in de provincie Utrecht. 

 

 

De afgelopen acht jaar ben ik actief geweest in de provinciale politiek, 
waarvan ruim vijf jaar als gedeputeerde. Een periode die voor mij heel 
waardevol is geweest.  
 
Gedeputeerde was en is voor mij tot op de dag van vandaag een 
prachtbaan. Het heeft mij in staat gesteld om, samen met collega's en 
medewerkers, veel te doen voor de Utrechtse inwoners en bedrijven.  
Ik vind dat je dit werk met volledige inzet en ambitie moet doen en zo heb 
ik mij de afgelopen jaren ook ingezet. 

 
 

 

Nu de Statenverkiezingen in maart 2015 steeds dichterbij komen en de voorbereidingen hierop in volle 
gang zijn, heb ik mijzelf de vraag gesteld of ik mij nog eens voor vier jaar kan en wil committeren aan 
de provincie.  
En dan vooral of ik er nog vier jaar vol voor zou kunnen gaan. 
Eerlijk gezegd is het antwoord daarop 'nee'.  
 
Het zou voor mij dan ook verkeerd voelen, naar zowel mijn partij als de kiezer, als ik toch dat 
commitment af zou geven. Ik doe dit werk nog steeds met veel plezier, maar kan tegelijkertijd 
concluderen dat ik de doelen die ik mij vooraf gesteld had, behaald heb. 

Ik wil mij de komende tijd richten op het tot een goed einde brengen van een aantal stevige dossiers. 
Wat ik na een goede overdracht aan het nieuwe College ga doen, weet ik nog niet. 
Het besluit mij niet meer beschikbaar te stellen voor het Utrechtse Provinciebestuur moest ik eerst 
nemen. Nu kan ik gaan nadenken over mogelijke nieuwe uitdagingen voor daarna. 
Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier gewerkt voor de publieke zaak, maar ik heb ook genoten 
van mijn tijd in het bedrijfsleven. 

Ik kijk met tevredenheid en trots terug op de resultaten die wij de afgelopen jaren als VVD in de 
provincie Utrecht hebben bereikt en zal hier de komende maanden aan blijven bijdragen". 

 

Remco van Lunteren 
september 2015 
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4. Afscheid van Ronald Emons uit Provinciale Staten van Utrecht 

 
In de Statenvergadering van 9 februari 2015 is afscheid genomen van Ronald Emons 
uit Provinciale Staten van Utrecht. Hij  trad op 22 april 2013 toe tot Provinciale Staten 
van Utrecht na het vertrek van Frits Barneveld Binkhuysen. 

Ronald is teruggetreden, om weer plaats te maken voor Frits Barneveld Binkhuysen, 
die in de Statenvergadering van 9 februari 2015 opnieuw geïnstalleerd is als lid van 
Provinciale Staten. 

 
De VVD Statenfractie bedankt Ronald voor al zijn inzet in de afgelopen twee jaar! 

 

5. Eerherstel voor oud-VVD fractievoorzitter  
Frits Barneveld Binkhuysen  

Frits Barneveld Binkhuysen, de voormalig fractievoorzitter van de VVD 
in de Provinciale Staten van Utrecht, is ten onrechte verdacht van het 
schenden van het ambtsgeheim. Deze conclusie heeft het Openbaar 
Ministerie getrokken twee jaar nadat de voormalig fractievoorzitter in 
beeld kwam als verdachte. Hij zou hebben gelekt uit een vertrouwelijk 
overleg met minister Plasterk over een waarnemend Commissaris van 
de Koning.  
 
 
Om deze vervelende periode op positieve wijze af te sluiten is Frits Barneveld Binkhuysen in de 
Statenvergadering van 9 februari 2015 opnieuw geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten.  
VVD statenlid Ronald Emons, die na het vertrek van Barneveld Binkhuysen tot de Staten was 
toegetreden, is teruggetreden om plaats voor hem te maken.  
 
Voorgeschiedenis 
Twee jaar geleden verscheen in de Telegraaf een artikel waarin de naam van een mogelijk 
(waarnemend) opvolger voor de vertrekkende commissaris van de Koning, Roel Robbertsen, was 
opgenomen. De keuze voor een waarnemer en mogelijke kandidaten kwamen voort uit vertrouwelijke 
gesprekken met Minister Plasterk over de toen nog lopende discussie over de provinciefusie tussen 
Utrecht, Flevoland en Noord-Holland. 
 
Na het artikel in de Telegraaf en de commotie die daarop toen ontstond, besloot  
Frits Barneveld Binkhuysen het voorzitterschap van de VVD-fractie neer te leggen en terug te treden 
als lid van Provinciale Staten. Hij wilde daarmee voorkomen dat zijn partij in een verkeerd daglicht zou 
komen te staan. Toch was dit een zwaar besluit voor hem: "Als je zegt dat je stopt is de beeldvorming 
namelijk al snel dat je iets verkeerd hebt gedaan en schuld bekent." 
 
Op de achtergrond is de voormalig fractievoorzitter de afgelopen tijd bezig geweest zijn onschuld aan 
te tonen. Zijn bewijslast was voor het Openbaar Ministerie voldoende de zaak tegen hem te 
seponeren. Niet vanwege een gebrek aan bewijs, maar omdat hij ten onrechte was aangemerkt als 
verdachte, aldus het OM. 
 
Fractievoorzitter en lijsttrekker Arthur Kocken is verheugd dat de onterechte verdenking nu is 
opgeheven. “Toen het moeilijk werd, stelde Frits het belang van de partij boven dat van zichzelf. Daar 
zijn wij hem nog steeds dankbaar voor! Ik ben blij dat het OM nu tot deze conclusie is gekomen en wij 
nog wat terug kunnen doen voor hem. Dat Ronald Emons het gebaar maakt zijn zetel voor Frits op te 
geven, laat het respect voor Frits en de collegialiteit binnen de fractie zien." 
 
 



Jaarverslag 2014/2015 
VVD Statenfractie Utrecht  

27

6. Afscheid vertrekkende Statenleden 

Op 24 maart 2015 heeft de Statenvergadering 
plaatsgevonden, waarin afscheid werd genomen 
van de vertrekkende Statenleden.  
In totaal namen 26 Statenleden afscheid, waarvan 
5 van de VVD-Statenfractie: 

Ineke Alsem 
Frits Barneveld Binkhuysen, 
Hans Konings 
Yvonne Smit  
Gert-Jan Weierink. 

 

 
Voor Hans Konings werd dit afscheid van een feestelijk tintje voorzien: hij 
kreeg een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt van CdK  
Willibrord van Beek en is voortaan Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

 
 
De VVD-Statenfractie bedankt Ineke, Frits, Hans, Yvonne en Gert-Jan van 
harte voor al hun inzet en werk dat zij hebben verzet in deze afgelopen 
jaren en wenst hen veel succes toe met hun verdere werkzaamheden. 

 

7. Beëdiging Provinciale Staten van Utrecht 

Onder grote belangstelling vond op 26 maart 2015 de beëdiging plaats van de nieuw gekozen 
Provinciale Staten van Utrecht in de Statenzaal van het Provinciehuis. 
 
Hierbij stellen wij u graag onze nieuwe VVD Statenfractie voor (Statenperiode 2015-2019),  
bestaande uit de volgende negen personen: 
 

 
Arthur Kocken (fractievoorzitter)  
Jacqueline Vaessen 
Anita Vlam  
Willem Joustra 
Astrid Ens 
Zohair el Yassini  
Neeke Eijsbroek 
Daniël Tuijnman 
Jakob Germs 

 

 

Allen veel succes toegewenst! 
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8. Afscheid gedeputeerde Remco van Lunteren 

 
Tijdens een drukbezochte receptie is er op 1 juni 2015 afscheid 
genomen van VVD-gedeputeerde Remco van Lunteren in het 
Provinciehuis. 

 

Remco was sinds januari 2010 gedeputeerde Mobiliteit, Economie en 
Financiën. Voordat hij gedeputeerde werd was hij sinds 2006 lid van 
Provinciale Staten en gaf hij als fractievoorzitter sinds juli 2008 leiding 
aan de VVD-Statenfractie. 

 

 
Hij heeft de provincie vooral op de kaart gezet met zijn vernieuwende aanpak van de 
Kantorenleegstand en met zijn inzet bij het bereikbaarder maken van de provincie. 

Ook was hij medeverantwoordelijk voor het opzetten van de Economic Board Utrecht, waarmee het 
economisch beleid tegenwoordig vorm wordt gegeven met bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen. 

De VVD-Statenfractie dankt Remco van harte voor zijn geweldige inzet in de afgelopen jaren en wenst 
hem veel succes in de verdere toekomst toe! 

Remco is inmiddels opgevolgd in het College van GS door Jacqueline Verbeek-Nijhof. 
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Provinciale Statenverkiezingen 18 maart 2015 

 

1. Arthur Kocken beoogd lijsttrekker VVD Statenverkiezingen 2015 

Persmededeling van de VVD Kamercentrale Utrecht:  
Het Kamercentralebestuur van de VVD in de provincie Utrecht draagt Arthur Kocken voor als 
lijsttrekker voor de VVD voor de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015.  
Tijdens de ledenvergadering van 11 oktober 2014 zullen de Utrechtse partijleden besluiten of deze 
voordracht wordt overgenomen. 

Arthur Kocken is afkomstig uit een Utrechtse ondernemersfamilie. Hij werkt voor de gemeente 
Nieuwegein onder andere aan de regionale samenwerking in de Lekstroom. 
Deze moet ervoor zorgen dat de nieuwe gemeentelijke sociale en zorgtaken per 1 januari 2015 goed 
worden uitgevoerd. 

Arthur is sinds maart 2011 lid van de Provinciale Staten van Utrecht. Hij is vice-fractievoorzitter en 
woordvoerder Cultuur & Erfgoed. 
Daarnaast is hij voorzitter van de Statencommissie Ruimte, Groen & Water en lid van het Presidium. 
Zie ook www.arthurkocken.nl 

Voorzitter Kamercentrale VVD Utrecht Wouter Kolff: "Het bestuur is verheugd met de voordracht van 
Arthur.  Hij heeft bewezen te beschikken over een goed politiek gevoel, goede politiek-electorale 
eigenschappen en daadkracht. 
De provinciale VVD als geheel heeft bewezen woord te houden en zaken voor elkaar te krijgen. 
Arthur zal daarbij de komende periode zorgen voor een herkenbaar profiel, stabiliteit en continuïteit." 

Arthur Kocken: "Ik ben er trots op kandidaat te zijn gesteld om de VVD-lijst aan te voeren. Utrecht is 
een prachtige provincie, die een stevige liberale inbreng verdient. 
Er moet ruimte zijn voor initiatieven vanuit inwoners, bedrijfsleven en instellingen. En door deze te 
verbinden, creëren we de dynamiek die zorgt voor economische groei. 
Juist daar ligt de kracht van de provincie. 

  

2. Arthur Kocken lijsttrekker en fractievoorzitter 

De leden van de VVD in de provincie Utrecht hebben Arthur Kocken in de 
Centrale Vergadering van de VVD Kamercentrale Utrecht van  
11 oktober 2014 gekozen als lijsttrekker voor de Provinciale 
Statenverkiezingen van 18 maart 2015. 
 
Hij neemt vanaf dit moment ook het voorzitterschap van de Statenfractie 
over van Anita Vlam. De fractie heeft daar op voorstel van Anita Vlam toe 
besloten. Anita Vlam: “Daarmee zijn we als VVD helder naar de inwoners en 
andere partijen.” Zij volgt Arthur Kocken op als vice-voorzitter. 

Kocken is trots op het vertrouwen en wil aan de slag: “De afgelopen jaren is er door inwoners, 
bedrijven en organisaties hard gewerkt. Utrecht is opnieuw de meest competitieve Europese regio! 
Het is hier goed wonen en werken. Ik wil echter nog meer banen voor de Utrechters. We moeten 
vasthouden aan de koers van de afgelopen jaren. Blijven investeren in onze internationale positie. 
Mijn ambitie is dat we in het buitenland niet meer hoeven uit te leggen dat Utrecht bij Amsterdam ligt. 
Iedereen kent dan Utrecht, weet dat het hier gebeurt, in een prachtige omgeving.” 

 

http://www.arthurkocken.nl/
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3. VVD KC Utrecht maakt kandidatenlijst PS-verkiezingen bekend 

Persmededeling van de VVD Kamercentrale Utrecht:  
“Een sterke mix van bewezen ervaring en nieuw talent”, zo kwalificeert de voorzitter van de  
VVD Kamercentrale Utrecht, Wouter Kolff, de kandidatenlijst voor de komende Provinciale Staten 
Verkiezingen. Zaterdagmorgen 15 november 2015 werd de definitieve volgorde vastgesteld tijdens de 
Centrale Ledenvergadering in De Bilt.  
  
Bewezen ervaring 

Op plek 1 staat Arthur Kocken, fractievoorzitter, die vorige maand al als lijsttrekker werd gekozen. 
Anita Vlam (Nieuwegein) heeft haar werkzaamheden van de afgelopen jaren beloond zien worden met 
een mooie plek 3. De huidige fractieleden Willem Joustra (Wijk bij Duurstede), Zohair el Yassini 
(Utrecht), Daniël Tuijnman (Utrecht) en Jakob Germs (Renswoude) staan respectievelijk op nummers 
4, 6, 8 en 9. 

Nieuw talent 

Al op plek 2 staat de eerste nieuwkomer, Jacqueline Vaessen (Utrecht). Haar 
ondernemersachtergrond is van grote toegevoegde waarde in de nieuwe fractie. Op de 5e plaats staat 
de tweede nieuwkomer, Astrid Ens (Amersfoort). Andere hoge nieuwkomers zijn Neeke Eijsbroek 
(Utrecht) op nummer 7, Ron van Reenen (IJsselstein) op nummer 10 en Baerte de Brey (Utrechtse 
Heuvelrug) op nummer 11. 

Lijstduwer 

“Onze huidige gedeputeerde en de fractie hebben de afgelopen vier jaar uitstekend werk voor de 
Provincie verricht en vrijwel alle doelen uit de afgelopen periode gerealiseerd”, stelt Kolff. “Van belang 
voor alle VVD-kiezers in de Provincie Utrecht is dan ook dat dit werk stevig voortgezet kan worden. 
Onze gedeputeerde Remco van Lunteren, die vanaf plek 30 als lijstduwer de lijst ondersteunt, heeft 
helaas al eerder dit jaar aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor een nieuwe periode. Mede 
daarom hebben we gekozen om een belangrijk deel van de huidige Statenfractie op onze lijst te 
behouden, aangevuld met een aantal nieuwe talenten. De VVD heeft hiermee een ijzersterk liberaal 
team klaarstaan voor de komende 4 jaar”. 
 

 
4. De Provinciale VVD presenteert haar verkiezingsprogramma “Koersvast” 

 

Op 15 december 2014 heeft de Utrechtse VVD haar 
verkiezingsprogramma voor de Provinciale verkiezingen 
van 18 maart 2015 bekend gemaakt. De titel van het 
verkiezingsprogramma luidt: 'Koersvast'. Tijdens de 
commissievergadering van Provinciale Staten is het 
overdrachtsdossier van het college van Gedeputeerde Staten 
besproken.  
 
 

 
Duidelijk is dat er de afgelopen jaren veel is bereikt. De rol en taakopvatting van de Provincie sluit 
meer aan bij wat de samenleving op dit moment nodig heeft. De provinciale organisatie is met een 
derde gekrompen. Er is hard gewerkt, door het college, door de ambtelijke organisatie, maar ook door 
inwoners, bedrijven en organisaties om de economische crisis het hoofd te bieden. 

Financieel noodzakelijk om door te gaan op de ingeslagen weg 
Het overdrachtsdossier maakt duidelijk dat de komende statenperiode weinig ruimte bestaat voor 
nieuwe uitgaven. Het is daarom essentieel om door te gaan met de werkwijze die we de afgelopen 
jaren ontwikkeld hebben: slimmer omgaan met de al aanwezige financiën, kennis en kunde van 
inwoners, bedrijven en organisaties. 
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Koersvast 
Lijsttrekker Arthur Kocken: ”De VVD houdt vast aan de koers van de afgelopen jaren. Dus lage lasten, 
goede wegen, beter openbaar vervoer, meer banen en kansen voor ondernemers. Daarvoor is een 
kleine maar effectieve provinciale overheid nodig. Die niet dingen zelf doet maar ruimte geeft aan 
anderen. Wij willen mensen en bedrijven met elkaar in contact brengen en ondersteunen. Alleen dan 
kunnen we het mooie erfgoed en landschap in onze provincie behouden.” 

  
 

5. Vier jaar politiek: wat heeft de VVD voor u in de Provincie Utrecht bereikt? 

De VVD Statenfractie heeft speciaal voor u een periodeverslag uitgebracht: een overzicht van wat wij 
tijdens de campagne van 2011 hebben beloofd, en wat er in 2015 daadwerkelijk is bereikt. 

Fractievoorzitter en lijsttrekker Arthur Kocken heeft met trots dit periodeverslag tijdens de kick-off van 
de VVD campagne op 25 februari 2015 in het Nationaal Militair Museum aan o.a. Minister Stef Blok  
gepresenteerd. 

In dit document laten we u graag zien wat de resultaten zijn van wat de VVD heeft neergezet op de 
Provinciekaart, wat er in uw gemeente is veranderd/gaat veranderen en waarom dat belangrijk was. 

 
Zie pag. 51:  
Periodeverslag VVD Provinciale Statenfractie Utrecht  
Beloofd in 2011 
Bereikt  in 2015 
 
 
 
6. Definitieve uitslagen: in de Provincie Utrecht is de VVD uiteindelijk de grootste! 
Op maandag 23 maart 2015 heeft het Centraal Stembureau de definitieve uitslagen van de  
Provinciale Statenverkiezingen bekend gemaakt. In de provincie Utrecht eindigen VVD en D66 gelijk 
op nummer één. Beide partijen behalen negen zetels. Na de finale telling van de stemmen van alle  
26 gemeenten, blijkt de VVD de grootste partij te zijn met slechts 104 meer stemmen dan D66. 

De komende weken zullen wij samen met D66 het voortouw nemen in de totstandkoming van een 
nieuw college van GS. Dit zal gebeuren door (in-)formateurs Arjen Gerritsen (VVD, burgemeester  
De Bilt) en Gerard Schouw (D66, lid Tweede Kamer). 

Onze nieuwe PS fractie heeft Arthur Kocken (lijsttrekker) aangewezen als fractievoorzitter. 
Hij zal de komende tijd samen met de nog bekend te maken kandidaat-gedeputeerde de 
onderhandelingen voeren met andere partijen. Kamercentrale voorzitter Wouter Kolff;  
“We hebben het volste vertrouwen in een goede afloop van dit proces.” 

In de fractie zijn gekozen: 
Arthur Kocken, Jacqueline Vaessen, Anita Vlam, Willem Joustra, Astrid Ens,                 
Zohair el Yassini, Neeke Eijsbroek, Daniël Tuijnman en Jakob Germs 
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Coalitieonderhandelingen 2015 
 

1.Benoeming informateurs coalitieonderhandelingen  

Na de Provinciale Statenverkiezingen 2015 is gebleken dat de fracties van D66 en VVD in 
stemmenaantal weinig verschillen. Er is uitgesproken om samen de verantwoordelijkheid op te pakken 
om tot een nieuw college van Gedeputeerde Staten te komen. 

Dat is een college dat kan rekenen op een stabiele meerderheid in Provinciale Staten. Als informateur 
zullen gaan optreden de heren A.J. Gerritsen namens de VVD en dr. A.G. Schouw namens D66.  
 
De heer Gerritsen is burgemeester van De Bilt en oud-voorzitter van de VVD-Kamercentrale Utrecht. 
De heer Schouw is Tweede Kamerlid voor D66 en voormalig Eerste Kamerlid en oud-partijvoorzitter 
van D66. 

De planning is dat volgende week de rapportage verschijnt. Deze zal openbaar worden gemaakt. 

 

2. Jacqueline Verbeek kandidaat-gedeputeerde voor de VVD 
 

Bij deelname aan het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht zal  
mr. Jacqueline Verbeek-Nijhof als VVD-gedeputeerde het college van 
Gedeputeerde Staten gaan versterken. Dit heeft de nieuwe VVD-Statenfractie 
besloten. Jacqueline Verbeek is sinds 2010 wethouder in de gemeente Zeist. 

Zij is momenteel in Zeist verantwoordelijk voor onder meer ruimtelijke ordening, 
economie en werk, wonen en sport. Ook is zij bestuurder van een aantal 
gemeentelijke samenwerkingsverbanden op het gebied van sociale zaken, 
economie, recreatie en toerisme en welstands- en monumententoezicht. 

 

Als lijsttrekker en wethouder voor de VVD in Zeist heeft Jacqueline Verbeek haar sporen verdiend: 
onder haar leiding wist de VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 zetelwinst te boeken en 
werd daarmee de grootste partij in de Zeister gemeenteraad. 

 
Fractievoorzitter Arthur Kocken: “De resultaten die Jacqueline Verbeek heeft geboekt als wethouder in 
Zeist maken haar de uitstekende kandidaat om als gedeputeerde de VVD in het college van GS te 
vertegenwoordigen. We zijn als Statenfractie heel blij met deze ervaren en resultaatgerichte 
bestuurder”. 
 

Ervaren en resultaatgerichte bestuurder 

In de vijf jaren waarin Jacqueline Verbeek wethouder is heeft zij een aantal belangrijke dossiers voor 
Zeist en de regio aangepakt. Zo bracht ze de actualisatie van de Woonvisie van de gemeente Zeist tot 
besluitvorming, waardoor er bij bouwplannen meer rekening wordt gehouden met de kwaliteit van de 
groene omgeving. Als portefeuillehouder Economie was ze de stuwende kracht achter het verwerven 
van het Keurmerk Veilig Ondernemen door Zeister bedrijventerreinen en realiseerde ze de invoering 
van het Ondernemersfonds. Als wethouder leverde ze eveneens een belangrijke bijdrage aan de 
regionale bereikbaarheid door haar inzet voor een vervroeging van de ondertunneling van het station 
Driebergen-Zeist. Hierdoor zal dit verkeersknelpunt snel verleden tijd zijn. 

Jacqueline Verbeek-Nijhof (Enschede, 1972) is gehuwd en heeft twee kinderen. Voor haar benoeming 
tot wethouder was zij werkzaam als advocaat en belastingadviseur. Zij studeerde rechten te Leiden en 
specialiseerde zich in de fiscale advocatuur en de directe belastingen.  
Naast haar werkzaamheden als wethouder zet Jacqueline Verbeek zich als ambassadrice in voor de 
Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). 
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3. Informateurs: 'Huidige coalitie voortzetten met nieuwe accenten'  
 
'De coalitievorming starten vanuit de huidige coalitie van VVD, D66, CDA en GroenLinks.' Dat is het 
advies van de informateurs, na de eerste informatieronde voor de provincie Utrecht. Ook is het advies 
om de komende periode de focus te leggen op uitvoering van het ingezette beleid met kleine 
accentwijzigingen op het gebied van voornamelijk duurzaamheid en energietransitie en economie 
aan de onderkant van de arbeidsmarkt. In opdracht van de twee grootste partijen, VVD en D66, 
hebben de informateurs op 30 maart 2015 hun rapport afgerond en aangeboden aan hun 
opdrachtgevers. 

Draagvlak voor beleid 
Arthur Kocken (VVD): "Voor de VVD is het goed om te zien dat er breed draagvlak is voor het in 
gang gezette beleid. Ik zie uit naar de gesprekken met de Staten over de nieuwe onderwerpen en de 
onderhandelingen met D66, CDA en GroenLinks." 

Niels Hoefnagels (D66): "Ik ben blij dat de lijn van het advies van de informateurs overeenkomt met de 
wensen van D66. Hierbij gaat het vooral om een aantal verschuivingen van het bestaande beleid en 
het advies om een beknopt coalitieakkoord op te stellen." 

Nieuw collegeprogramma 
Afgelopen woensdag zijn informateurs Gerard Schouw (D66) en Arjen Gerritsen (VVD) in gesprek 
gegaan met vertegenwoordigers van alle fracties. Op basis van deze gesprekken hebben ze een 
advies uitgebracht. In het advies staat verder de aanbeveling om de Staten te inspireren om een meer 
proactieve rol in te nemen en werk te maken van de betrokkenheid van inwoners, partners en 
bedrijven. Ten slotte wordt aangegeven dat de omvang van het huidige College (4 gedeputeerden) zo 
zou kunnen blijven. 

Vanuit de behoefte om voortvarend verder te gaan, nodigen D66 en VVD deze week nog CDA en 
GroenLinks uit om te werken aan een nieuw collegeprogramma. Beide informateurs zijn gevraagd om 
ook in het aankomende traject deze rol op te pakken. 

 

4. Nieuw coalitieakkoord provincie Utrecht: In Verbinding!  

In Verbinding!  
 
Dat is het coalitieakkoord voor de provincie Utrecht, 
wat de VVD, D66, CDA en GroenLinks met elkaar 
hebben gesloten voor de komende vier jaar.  
Op donderdag 30 april 2015 hebben de partijen 
onder begeleiding van formateurs Arjen Gerritsen 
(VVD) en Gerard Schouw (D66) hun akkoord 
gepresenteerd.  

 
De kandidaat-gedeputeerden zijn: Jacqueline Verbeek-Nijhof (VVD), Pim van den Berg (D66),  
Bart Krol (CDA) en Mariëtte Pennarts (GroenLinks). 

In het nieuwe coalitieakkoord ligt de focus op het uitvoeren van datgene wat de afgelopen periode in 
de steigers is gezet en het nakomen van bestaande afspraken. Het gaat dan bijvoorbeeld over het 
investeren in goede infrastructuur en openbaar vervoer en het laag houden van de lasten voor 
inwoners en ondernemers. Ook het voortzetten van de provincie als Economische Topregio en het 
realiseren van een robuust natuurnetwerk en een mooi landschap blijven prioriteiten. 

Daarnaast zitten er in het coalitieakkoord ook een aantal nieuwe accenten, zoals transitie naar schone 
energie en laag energieverbruik, de aandacht voor werk voor (V)MBO’ers en de verbetering van de 
leefbaarheid in de kleine kernen. Verder krijgt de fiets als volwaardig regionaal vervoermiddel een nog 
steviger plek in het mobiliteitsbeleid.  

De nieuwe gedeputeerden gaan de inwoners van de provincie meer betrekken bij wat er in de 
provincie gebeurt. Door in projecten de verbindingen te leggen met de omgeving zorgt de coalitie 
samen met inwoners en bedrijfsleven voor de beste oplossingen van de provinciale vraagstukken. 
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Jacqueline Verbeek-Nijhof (VVD) 
Voor de VVD is Jacqueline Verbeek-Nijhof kandidaat-gedeputeerde met de portefeuille Mobiliteit, 
Water, Integraal Gebieds Programma (IGP), Financiën, Personeel & Organisatie en Communicatie. 
Jacqueline Verbeek is nu wethouder in de gemeente Zeist. “Ik kijk uit naar deze samenwerking. In de 
komende jaren ga ik door met het huidige mobiliteitsbeleid, met een sterke focus op uitvoering. Bij de 
aanpak van onze wegen leggen we de verbinding met de omgeving en onze partners om samen tot 
de beste oplossingen te komen. Verder sta ik voor schoon water om in te zwemmen en droge voeten 
door versterking van de Lekdijk en de Grebbedijk. Door de focus op kerntaken hebben we wederom 
de lasten voor onze inwoners en ondernemers laag kunnen houden.” 

Pim van den berg (D66) 
Voor D66 staat Pim van den Berg klaar met de portefeuille Economie & Toerisme, Ruimtelijke 
Ordening, Wonen en Energietransitie. Pim van den Berg is op dit moment wethouder in de gemeente 
Amersfoort. “Ik wil samen met partners en inwoners van Utrecht een nieuwe Ruimtelijke structuurvisie 
opstellen en uitvoering geven aan energietransitie (minder energie verbruik en andere vormen). 
Daarnaast zal ik de door Ralph de Vries ingezette binnenstedelijke vernieuwingsopgave samen met 
gemeenten intensiveren. Het streven is een Europese economisch topregio te blijven. Er zal 
nadrukkelijk, samen met de Economic Board Utrecht verder worden geïnvesteerd in economische 
structuurversterking.” 

Bart Krol (CDA) 
De kandidaat-gedeputeerde voor het CDA is Bart Krol met de portefeuille Natuur, Landelijk Gebied, 
Transformatieopgave, omgevingsvisie en Hart voor de Heuvelrug. Bart Krol is al gedeputeerde voor 
de provincie Utrecht. “Ik zie ernaar uit om de succesvolle aanpak voor kantorenleegstand door te 
zetten en aan de slag te gaan met het aanpakken van de grote vraagstukken rond detailhandel en 
agrarisch vastgoed. Daarnaast ga ik verder met het uitvoeren van het Akkoord van Utrecht, waarin ik 
afspraken met partners heb gemaakt over het realiseren van natuur.” 

Mariette pennarts (GroenLinks) 
Mariette Pennarts gaat aan de slag voor GroenLinks met de portefeuille Cultuur, Recreatie, Bodem & 
Milieu, Europa en Bestuur & Strategie. Zij is op dit moment ook gedeputeerde voor de provincie 
Utrecht. “Ik ga met enthousiasme verder met het mooie dat in gang is gezet met cultuureducatie, 
erfgoed en festivals. Veel kansen zie ik in de koppeling van cultuur en recreatie, bijvoorbeeld bij de 
ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Met de portefeuille Milieu kan ik me inzetten voor 
een gezond leefklimaat voor alle Utrechters. We gaan echt werk maken van een schone en duurzame 
leefomgeving.” 

Verder proces 
Op 18 mei 2015 zullen Provinciale Staten debatteren over het nieuwe coalitieakkoord en zal het 
nieuwe college van Gedeputeerde Staten worden geïnstalleerd. Op 19 mei 2015 is het constituerend 
beraad, de eerste vergadering van Gedeputeerde Staten in nieuwe samenstelling, waarin onder meer 
de portefeuilleverdeling bekrachtigd wordt. 

 
 

5. Installatie Nieuw College: bijdrage VVD-Statenfractie 

 
In de Statenvergadering van 18 mei 2015 is het nieuwe  
College van Gedeputeerde Staten geïnstalleerd.  
 
Fractievoorzitter Arthur Kocken gaf in zijn bijdrage aan het 
debat in Provinciale Staten een liberale duiding van het 
motto van het coalitieakkoord 'In verbinding'.  
 
De nieuwe coalitie wil dat de provincie in verbinding staat 
met het bedrijfsleven, inwoners, maatschappelijke 
organisaties en andere overheden. 
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In verbinding staan vraagt om een eigen inbreng, een eigen profiel, eigenheid. Pas dan heb je 
meerwaarde in het contact, in de samenwerking.  
In de afgelopen jaren heeft de provincie die scherpte weer gekregen met de kerntakendiscussie en 
het beter inzetten van de eigen bevoegdheden. Voor de VVD zit dat profiel in relatie tot anderen in het 
aansporen talenten te ontwikkelen en mensen daarop waarderen en niet op zaken als hun godsdienst, 
achtergrond, nationaliteit. 

Terugblik op proces 
Arthur Kocken dankte alle vrijwilligers die in alle partijen en daarbuiten hebben meegeholpen om de 
Utrechtse inwoners iets te kiezen te geven. Daar mag best wel eens bij worden stil gestaan: het is 
elders in de wereld niet vanzelfsprekend. In het duidingsdebat op 19 maart 2015 is over de 
verkiezingsuitslag al het nodige gezegd. “Maar wat me van de campagne is bijgebleven, is de 
respectvolle sfeer. Er was debat, stevig debat maar we bleven elkaar wel respectvol bejegenen. Laten 
we dat vasthouden in de komende jaren.“ Dan kunnen ook coalitiepartijen en niet-coalitiepartijen in 
verbinding komen. Dat zal zeker in het begin zoeken zijn, want het is niet 'roept u maar' – het moet 
van twee kanten komen. 

Verder dankte Arthur Kocken de twee formateurs, Arjen Gerritsen en Gerard Schouw en de ambtelijke 
ondersteuning voor hun bijdrage aan een goed, verbindend proces. Met een mooi resultaat! 

Topregio 
Arthur Kocken is trots op het nieuwe coalitieprogramma en college. Daarbij springt voor de VVD in het 
bijzonder naar voren het vasthouden aan de kerntaken, het uitvoeren van (mobiliteits)beleid dat het 
vorige college heeft ingezet, geen lastenverhoging, solide financieel beleid. Daarnaast wordt opnieuw 
naar de regelgeving gekeken: staat die ontwikkeling niet onnodig in de weg? Voorbeelden zijn 
herbestemming van leegstaande gebouwen, regels die het bijna onmogelijk maken inkomsten te 
verwerven om natuur en erfgoed particulier in stand te houden en ambachtelijke, kleine industriële 
bedrijven in de randen van gemeenten. “We willen statenbreed meer werkgelegenheid voor lager en 
middelbaar opgeleiden, maar dan moet je ondernemingen wel ruimte geven”. 

Utrecht is de Europese topregio. Dat vinden we natuurlijk zelf , en ook de Europese commissie. We 
doen het met die 1,3 miljoen inwoners hier economisch beter dan in Londen, Berlijn, Parijs. Het is de 
ambitie van de VVD en de andere coalitiepartijen dat we dat blijven.   “Wat mij betreft staat alles wat 
we als provincie doen de komende jaren in dat teken. En dat gaan we doen in samenwerking met 
bedrijven, inwoners en maatschappelijke organisaties. En met gemeenten, die ons allemaal even lief 
zijn.” 

6. Nieuwe Gedeputeerde Staten van Utrecht geïnstalleerd 

 
 
 
In de vergadering van Provinciale Staten van 
18 mei 2015 is het nieuwe college van 
Gedeputeerde Staten van de provincie 
Utrecht geïnstalleerd.  

 

 

 

 
Het nieuwe college bestaat uit Jacqueline Verbeek-Nijhof (VVD),  
Pim van den Berg (D66),  
Bart Krol (CDA) en  
Mariëtte Pennarts (GroenLinks).  

In de vergadering stond het coalitieakkoord ‘In verbinding’ centraal. 
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De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en GroenLinks presenteerden hun coalitieakkoord ‘In verbinding’. 
De partijen zetten de koers van de afgelopen vier jaar voort met een sterke focus op uitvoering enkele 
nieuwe accenten, zoals energietransitie en aandacht voor de afstand tot de arbeidsmarkt voor 
(V)MBO’ers. De reacties van de oppositiepartijen waren wisselend, van positief tot kritisch. PVV, SP 
de Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, 50Plus en D66 dienden een of meerdere 
moties in. De motie van de PVV om werkeloosheid aan te pakken werd aangenomen. Ook de motie 
van GroenLinks, PvdA, D66,ChristenUnie en 50Plus om een zienswijze bij Rijkswaterstaat in te dienen 
over de nadelige effecten van de voorgenomen snelheidsverhoging op de A12 werd aangenomen. 
Provinciale Staten maakt zich hier zorgen over de leefbaarheid en gezondheid van de inwoners als de 
snelheid omhoog gaat naar 130 km/u. 

Afscheid 
Voorafgaande aan de installatie van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten werd afscheid 
genomen van de zittende gedeputeerden Remco van Lunteren (VVD), Ralph de Vries (D66), Bart Krol 
(CDA) en Mariëtte Pennarts (GroenLinks). Waar Van Lunteren en De Vries definitief afscheid namen, 
keren Krol en Pennarts terug in het nieuwe college. Zij zijn samen met Jacqueline Verbeek-Nijhof en 
Pim Van den Berg de komende vier jaar als het college van Gedeputeerde Staten verantwoordelijk 
voor het dagelijks bestuur van de provincie. 

Nieuwe Statenleden 
Door de benoeming van de Statenleden Krol en Pennarts als gedeputeerde en het vertrek van 
Statenlid de Vries kwamen er drie plaatsen vrij in Provinciale Staten. Deze plaatsen werden ingevuld 
door de heer Buiting (CDA), mevrouw Kotkamp (GroenLinks) en mevrouw Dekker (D66). 

 

7. Nieuwe Staten, nieuwe werkwijze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuw gekozen Provinciale Staten hebben in de Statenvergadering van 22 juni 2015 vrijwel direct 
de werkwijze aangepast.  

Mede op initiatief van de VVD is het aantal Statencommissies verminderd van vier naar drie. Dat 
biedt de kans minder in huis te vergaderen en meer met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, 
gemeenten, inwoners en organisaties samen te werken aan maatschappelijke opgaven.  
 
Voor de VVD past dit mooi bij de titel van het coalitieakkoord, 'In verbinding', en ons eigen 
verkiezingsprogramma. Ook heeft de VVD het initiatief genomen om te komen tot duo-voorzitters van 
de commissies. Daardoor is het commissievoorzitterschap makkelijker te combineren met een baan. 
En het resulteerde in een betere afspiegeling van de staten in de voorzitters.  
Een van de zes voorzitters is ons statenlid Jacqueline Vaessen. Zij gaat de statencommissie  
Ruimte, Groen en Wonen mede-voorzitten. 

Fractievoorzitter Arthur Kocken: “Door efficiënter te gaan werken en minder in huis te vergaderen, 
kunnen we effectiever zijn als volksvertegenwoordiger.” 
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Bijlagen 
 
Activiteiten VVD Statenfractie augustus 2014 – augustus 2015 
 
 
1.  Reguliere vergaderingen  
 
13  Statenvergaderingen 
25  fractievergaderingen  
09  fractiebestuursvergaderingen 
03  fractiedagen (03-09-15 in Soesterberg, 28-11-15 in Utrecht en 10-04 in Soesterberg) 
1 x per week overleg fractievoorzitter/gedeputeerde 
 
 
2. Werkbijeenkomsten/bezoeken 
o.a. 
VVD Werkbezoek aan de Bernhardkazerne te Amersfoort (25 februari 2015) 
Bezoek “VVD voegt toe” aan het Provinciehuis (24 juni 2015) 
 
 
3. Overige activiteiten  
o.a. 
= 7 nieuwsbrieven 
= Rondetafel bijeenkomst biodiversiteit, georganiseerd door de VVD en PvdA Statenfracties  
   Provincie Utrecht (15 september 2014) 
= Coalitie-activiteit (19 september 2014) 
= Deelname Provinciaal Jeugddebat Utrecht (07 november 2014) 
= Deelname Provinciale Voorrondes Op Weg naar het Lagerhuis (23 januari 2015) 
= Deelname aan vier Introductiebijeenkomsten Provinciale Staten (30 en 31 maart 2015, 
   01 en 02 april 2015) 
= Heisessie Provinciale Staten van Utrecht (05 en 06 juni in Noordwijk) 
= Organisatie themabijeenkomst voor VVD politici en bestuurders in de Provincie Utrecht, 
   Provinciehuis, gezamenlijk met de VVD Kamercentrale Utrecht (10 juni 2015) 
 
Provinciale VVD bijeenkomst  

 
In groten getale kwamen de  
lokale VVD-politici en bestuurders op 
woensdagavond 10 juni 2015 naar het 
Provinciehuis,  waar een gezamenlijke  
VVD-themabijeenkomst werd 
gehouden met de (nieuwe)  
VVD-Statenfractie,  
gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof en 
het  bestuur van de Kamercentrale. 

 
 

Doel van deze avond was om (hernieuwd) kennis te maken met elkaar en themagewijs van 
gedachten te wisselen over een aantal politieke onderwerpen. 

Het programma zag er als volgt uit: 
 
19.30-20.00 ontvangst met koffie en thee 
20.00-20.30 plenair programma 
20.30-21.00 parallelsessies vanuit de Statencommissies en  
één met de Burgemeesters en Wethouders. 
Afsluitend vond er een informele en geanimeerde ontmoeting plaats onder het genot van een goed 
verzorgd hapje en drankje. 
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Daarnaast namen fractieleden deel aan overleggen, symposia, debatten, spreekbeurten etc. zoals:   
 bezoeken vergaderingen en bijeenkomsten VVD Kamercentrale Utrecht 
 bezoeken vergaderingen VVD afdelingen provincie Utrecht 
 deelname werkbezoeken Commissaris van de Koning 
 deelname werkbezoeken vanuit de Provincie Utrecht  
 individuele werkbezoeken/overleggen ter voorbereiding op behandeling Statenvoorstellen 

 
4. Statenverkiezingen 18 maart 2015 
 
In het kader van de Statenverkiezingen, die op 18 maart 2015 plaatsvonden, werden er vanuit het 
VVD-Campagneteam Provincie Utrecht vele activiteiten georganiseerd, waaraan de fractieleden 
volop deelnemen, zoals o.a.: 
= 25 februari 2015 kick-off campagne VVD Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen  
   18 maart 2015 in het Nationaal Militair Museum te Soesterberg, waar het Periodeverslag van de  
    VVD Statenfractie Utrecht door de fractievoorzitter is gepresenteerd (zie pag. 51) 
= Provinciale Bustour: drie zaterdagen een bustour door de Provincie Utrecht. 
   (28 februari, 7 en 14 maart 2015) 
Naast deze activiteiten vonden er in de gehele provincie andere verkiezings- en 
campagnebijeenkomsten, debatten, werkbezoeken etc., plaats. 
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Ingediende en mede ondertekende moties en amendementen 
 
 
Zie bijlagen (11) 
 
 
 
1.  Motie M22    : Motie Haal duurzaam meer uit de markt 
 
 
2.  Motie M52   : Motie Meten, weten & communiceren tijdens sanering  
     Acacialaan 7-9 Doorn 
 
 
3.  Motie M53   : Kritisch vermogen inbouwen in saneringsproces 
 
 
4.  Motie M1     : Motie Veiliger maken spoorwegovergang OK, 
     afsluiten Achterdijk nee 
 
5.  Motie M43A  : Motie Topdorp 
 
 
6.  Motie M44    : Motie inventariseren aanpak fileprobleem  
     N201 – Loenerslootse brug 
 
 
7.  Motie M52    : Motie Topregio 
 
 
8.   Motie M54   : Motie reistijdwinst 
 
 
9.   Motie M55   : Motie wegenbelasting voor alle weggebruikers 
 
 
10.  Motie M56  : Motie Bijdrage bedrijfsleven U15 
 
 
11. Amendement A6 : Amendement Concept Begroting 2016 
      Randstedelijke Rekenkamer 
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Motie Haal duurzaam meer uit de markt

Provinciale Staten van Utrecht, bijeen op 29 september 2014 ter bespreking van de Nota van
Uitgangspunten voor de openbaar vervoerconcessie,

Constaterende dat

De Utrechtse Staten in 2010 unaniem hebben uitgesproken "het evenwicht te
bewaren tussen people, planet en profif';
GS met de aanbestedíng rondom knooppunt Hoevelaken hebben laten zien dat zij
een innovatieve aanbesteding kunnen opzetten die kan leiden tot extra
milieuvriendelijkheid;
Deze Nota van Uitgangspunten de markt nog niet uitdaagt om extra
milíeuvriendelijkheid tegen geen of lage meerkosten te bieden;

Ovemregende dat

mílieuwiendelijker bussen in ieder geval zorgen voor (maatschappelijke) baten voor
o de longen van omwonenden van buslijnen,
o het milieu {ook vía het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht), en
o de natuurgebieden, in het bijzonder de Natura20OOgebieden waarvoor

Utrecht een internationafe opgave heeft om ze in stand te houden, wat
goedkoper wordt bij minder stikstofuitstoot;

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om

Bíj de vertaling van de uitgangspunten naar het bestek ruimte in te bouwen voor inschrijvers
om zich bij de aanbesteding positief te onderscheiden op uitstoot;

En gaan over tot de orde van de dag.

Fractíe D66, Fractie

a

a

a

a
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Hans Konings

D66
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Motie Meten, weten & communiceren tijdens sanering Acacialaan 7.9 Doorn

provinciale staten van utrecht in vergadering bijeen op 11 december 2014, ter bespreking van

het feitenrelaas Doorn

metingen

Verzoeken GS

Een communicati etraiect ¡n te zetten waarbij informatie bij direct getroffen

ingewonnen wordt zodat er een klimaat ontstaat waarbij vertrouwen in proces kan

groeien
om te komen tot een redelijke frequentie te

Constaterende dat:

oDebodemonderenrondAcacialaanT.ggesaneerddienttewordenomdateracute
humanerisico,sdoordeaanwezigheidvan-eenchemischestomerijzijnontstaanwaarbij
er een beschikking "ernst en spoed" is genomen

. De uitdamping van de vervuiling en de metingen via peilbuizen ook bij de naastgelegen

panden (lcaciålaan 9 en 11) waarden hebben laten zien boven de interventiewaarden'

r Het belangrijk is om tijdens en na de sanering ook waarden van uitdamping te meten en

vervuilingswaardentepeilenbijdenaastgelegenpanden(Acacialaangenll)
.DemetingenuitgevoerdinopdrachtvansaneerderBosatexoponderdelenworden

tegengesprorenenterdiscussiewordengestelddoorBKrapporten
. ln dit voorliggende geval goede communicatie waarbij zowel informatie geleverd wordt

als informatie bij direct belanghebbenden ingewonnen wordt' cruciaal is om een klimaat

telatenontstaanwaarbijvertrouweninhetproceskangroeien

Overwegende dat;

r De omwonenden van de Acacialaan 7-9 aangetast zijn in hun gevoel van veiligheid door

de geconstateerde waarden van uitdampingln de gemeten resultaten (te hoog)

. conclt¡sies en metînge* in de rapporten van saneerder Bosatex veel vragen en argwaan

oplweren uij uirect ãmç¡onendeÊ van de Acacialaan 7-9 waardoor te verwachten is dat

de op hand**î¡¡*l*-.*n**"g öok op wÈntrouwen en argwaan kan rekenen

.DebewonersmoetenkunnenVertrouwenopgoedeenobjectieveinformatieen

a Een vezoek van de bewoners

honoreren,
van veiligheid te kunnen \r$u*

$J ..,

V\]
En gaan over tot de van de dag.

\o
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Motie: Kritisch vermogen inbouwen in saneringsproces

provinciale staten van utrecht in vergadering biieen op 11 december 2014' ter bespreking van

m13

het feitenrelaas Doorn

stellen feiten

Constatergnde dat: !-^t:^ ..^^ *r^.rart¡nr{ce Çtr

r Het convenant dat het Rijk sloot met de brancheorganisatie van Nederlandse stomerijen

Netex, u.oogrJJoe vervuiler ."rr roigt voor de sanering van de veroorzaakte vervuiling

. Bosatex de aangewezen saneerder is

.Bosatexzelfopdrachtgeefttotonderzoeken,daarconclusiesuittrektenzelfeen
saneringsPlan oPstelt en u¡woert

r De toezichthouder en handhaver afhankelijk is van de voorhanden, en door saneerder

beschikbaar gestelde, gegevens

o Kritisch vermogen noodzakelijk is bij situaties waarbij het onderzoeken' de conclusies

welke uit de onderzoeken getrokkei *oro"n, de daaruit volgende handelingen en

informatie ¡nfoimat¡everrtr"t Ling in één en de zelfde hand is

o*Ï"ff::ilj,l;,,- 
is gebreken dat een derseriike iil':j:1i"îî::1"i11'jJ"'.tJ:[ 

is van

humane risico,s om een contra arp"ri¡r" of second opinion vraagt' zodat er vertrouwen

kan zijn in de aanPak

. De toezichthouder en handhaver moeten kunnen rekenen op onomstotelijk vast te

Verzoeken Gs -- L^+ r'rilic¡h r'êrmosên van toez¡cht en handhaving
r Te onderzoeken wat er nodig is om het kritisch vermogen

metbetrekkingtotbodemverontrein¡gingtekunnenversterkenenhiervoorPSeen
voorstel uoo' å leggen inclusief zo nodig financiêle dekking'

\JV

Toelichting: in het onderhavige geval van de bodemverontreinigrng inDoornkomthet

kritisch vennogen via BK, een derde die kritisch meekiikt vanuit het belang van om\¡/onenden

met het hele Proces' Dat is eenr\anier Het is aan GS omte onderzoeken wat er nodig is om

het kritisch veflnogen vantoezicht en handhaving te versterken in situaties waarbij de

veroorzaker, onderzoeken' plan van aanPak en sanering bij één liggen.
conclusies,

ìq1u*
*i*

En gaan over tot de orde van de dag'

rpot- þ
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Motie Veiliger maken spoonvegovergang OK, afsluiten Achterdiik nee

Provinciale Staten van Utrecht, bijeen op 9 februari 2015 ter bespreking van het Plan

verbeteren verkeersveiligheid N41 1 Utrecht-Bunnik,

Gonstaterende dat

Er onrust is bij aanwonenden van de Achterdijk en inwoners van de omgeving over

een mogelijke afsluiting van de spoorwegovergang op de Achterdijk;

deze omwonenden daarover aan Provinciale Staten een brief hebben gestuurd

(201SMME17-16);

ProRailwel vaker spoorwegovergangen afsluit zonder dat deze afsluiting draagvlak

heeft bíj de omgevi ng (zie http://www. fietsersbond. nl/nieuws/overweq-heemstede-
week{e-vroeq-dicht-fietsers-en-wandelaars-stappen-naar-de-rechter#.VMbCi9KG-XY
en het artikel '...En wég was de overweg...' in de Volkskrantvan 3-12-2014).

Overwegende dat

De Achterdijk een belangrijke toegangsweg is naar Fort Vechten, het toekomstige

Waterliniemuseum en (agrarische) ondernemers aan de Achterdijk en omgeving ten
zuíden van de spoorweg Utrecht-Arnhem;

Gezien het bovengemeentelijke karakter van de weg en de rol van de provincie bij

Fort Vechten en het Waterliniemuseum een standpuntinname van de provincie

gewenst is;

Nemen het standpunt in dat

Een afsluiting van de spoorwegovergang op de Achterdijk (gemeente Bunnik) ongewenst is;

En verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

Dit standpunt zo spoedig mogelijk bij ProRailte bepleiten;

a

o

o

o

a

PARTU VOOR DE VRUHETÐ UTRECHT slr
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En gaan over tot de orde van de dag.
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Motie'@'{0PD0€P

Provinciole Stoten van Utrecht in vergadering biieen op 22 iuni 2075, constaterende dat:

Vitale steden en dorpen van belang zijn voor onze provlncle;

De leefbaarheid van veel dorpen en kernen ook gebaat is bij initiatieven van de inwoners

zelf ;

Actieve inwoners de sleutel zijn voor het behoud van de leefbaarheid;

Overwegende dat:

het daarom van belang is inwoners van dorpen en kernen te betrekken bij het wel en wee

van hun dorp;

initiatieven van ínwoners die bijdragen aan de oplossingen van maatschappelijke

vraagstukken in de dorpen en kernen waardering verdienen;

dit ondermeer kan door deze initiatieven in het zonnetje te zetten;

we hiermee eveneens kunnen laten zíen hoe goed het toeven is in utrechtse dorpen en

kernen;

een verkiezíng van het beste initíatíef hiervoor een bewezen en verbindend middel is;

Verzoekt het college om:

een verkiezing 'trots op je dorp' te organíseren die inwoners uítdaagt om samen met

dorpsgenoten maatschappelijke vraagstukken op te lossen en die daarmee bíjdragen aan de

leefbaarheid van de dorpen en kernen in onze provincie,

hierbij de inwoners ook bij de waardering en jurering van de initiatieven een centrale rol te

geven.

En gaat over tot de orde van de dag

WD Jakob
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Motie inventariseren aanpak fileprobleem N201- Loenerslootse brug

Provinciale Staten van Utrecht, ín vergadering bijeen op 22 juni 2015, ter bespreking van de

Kadernota 2015 en het meerjarenperspectief 2OL6-2O79.

Constaterende dat:

Dagelijkse files op de N201 voor files op de afritten en vluchtstroken van de A2 in beide

richtingen zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties.
Dagelijkse files op de N201 voor veel overlast zorgen en het vestigingsklimaat in het

noordwesten van de Províncie Utrecht negatief beïnvloeden

Overwegende dat:

- Verkeersveíligheíd een belangrijk aandachtspunt is voor de Provincie Utrecht;

- Bereikbaarheid en goede infrastructuur essent¡eel is voor verdere versterking van de

competítieve positie van de Top regio Provincie Utrecht;
- Hierb'rj een integrale benadering van mobiliteit en ruimtelíjke ontwikkelingen en het

meenemen van alle vervoerswijzen de voorkeur verdient;
- Rijkswaterstaat de grootste rol speelt omdat de gevaren op de afrit te ontstaan

Verzoekt het college:

- De verkeerssituatie te onderzoeken op problemen en mogelijke oplossingen aan te dragen,

voorzien va n duidelijke rolverde ling va n overige overheídsinstellingen
- Hierbij te overleggen met Rijkswaterstaat om te realiseren dat de onveilige situaties door de

files op de afritten en vluchtstroken van de A2 ter hoogte van Vinkeveen worden opgelost.

En gaan over tot de orde van de
c-t

CDA, Jan Willem Ja
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Motie Topregio

Provinciale Staten van Utrecht, bijeen op 22 juni 2015 ter bespreking van de kadernota,

Constaterende dat

Utrecht voor de 2" achtereenvolgende keer Europa's meest compet¡tieve regio is, een topregio.

Overwegende dat

Het van belang is dat Utrecht een topregio blijft r -_
cl^rÅ}j¡-ÇV \ b-. \ h.Q!À "-1

Het nodig en wenselijk is om hier als gezamenlijke ambitie met bedrijfsleven, gerheenten en inwdners

aan te werken;

Verzoeklhet college van Gedeputeerde Staten om

Trdrrq
. ÈU te ilomen met een plan van aanpak om samen met inwoners, onderwijsinstellingen,

bedrijven en gemeenten te werken aan versterking van onze Europese toppositie.

En gaan over tot de orde van de dag.
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Motie reistijdwinst

Provinciale Staten van Utrecht, bijeen op22 juni 2015 ter bespreking van Programma Beter Benutten

Vervolg,

Constaterende dat

tijdens behandeling in de commissie bleek dat de reistijdwinst door programma beter benutten gemeten

wordt met de RWS gegevens over snelheden op baanvakken op de Rijkswegen;

Overwegende dat

Het programma Beter Benutten in eerste instantie reistijdwinst oplevert voor fiets en OV gebruikers;

Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten om

r Provinciale Staten een voorstel te doen om ook de reistijdwinst van fiets en OV-gebruíkers te

rapporteren.

o Hierbü inzichtelijkte maken welke kosten gemaakt moeten worden om die rapportage te

verzorgen.

Een voorstel te doen deze kosten te dekken.

En gaan over tot de orde van de dag

Joustra

a
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Motie wegenbelasting voor alle weggebruikers

Provinciale Staten van Utrecht, bijeen op 22 juni 2015 ter bespreking van Programma Beter Benutten

Vervolg,

Constaterende dat

Het grootste deel van het programma de reistijd van fietsers en OV gebruikers verkort;

Overwegende dat

r Hiermee een verschuivíng wordt beoogd van het gebruik van de weg naar fietsers en OV-

gebruikers;

r Deze verschuiving past in een trend in de samenleving;

o Dat analoog aan andere verschuivingen in de belastingen dit gewijzigd gebruik tot uiting zou

moeten komen in een andere heffingsgrondslag;

Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten om

De mogelijkheden te onderzoeken om gebruikers van het OV en fietsers een financiele bijdrage

te laten leveren aan de verbetering van de infrastructuur;

Hierin te betrekken een verschuiving van de belastingheffing door het oþnieuw invoeren van de

rijwieltuigen belasting, onder gelijktijdig verlagen van de motorrijtuigenbelasting. En hierover

met het kabinet het gesprek over aan te gaan.

En gaan over tot de orde van de dag.

Willem
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Motie Bijdrage bedriifsleven U15

provinciale Staten van Utrecht, bijeen op 22 juni 2015 ter bespreking van Programma Beter Benutten

Vervolg,

Constaterende dat

o Wordt aangegeven dat het bedrijfsleven financieel bijdraagt aan het programma

¡ Het bedrijfsleven hiermee heeft gekozen voor een vrijwillige extra bijdrage;

Overwegende dat

r De overheid de publieke infrastructuur als primaire taak heeft;

r Verlengde reistijd als gevolg van congestie economische schade oplevert aan het bedrijfsleven

en daarmee aan de samenleving als geheel;

o Het daarbij begríjpelijk is dat het bedrijfsleven een extra bijdrage wil leveren om de congest¡e te

bestrijden;
¡ De bijdrage van Rijk, Gemeente en Provincie, alleen mogelijk is door belasting inkomsten uit het

bedrijfsleven en haar werknemers;

Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten om

ln de communicatie over het programma duidelijk naar voren te laten komen dat het programma

volledig afhankelijk is van inkomsten vanuit het bedrijfsleven en haar werknemers.

En gaan over tot de orde van de dag.
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Amendement Concept begroting 201 {Ranastedelijke Rekenkamer

De Provinciale staten van utrecht in vergadering bijeen op 22iuni2O15,
aan de orde hebbend het Statenvoorstei Concept Begroting 2016 Randstedelijke Rekenkamer,

Besluiten:

Het voorgestelde besluit: "... dat er vanuit de Provincie Utrecht geen zienswiize zal worden

ingediend..."

Te wijzigen in: "... dat er vanuit de Provincie Utrecht een zienswiize zal worden ingediend'.."

Waarbij de overwegingen in de toelichting omschreven zullen worden verwoord in de zienswijze

Toelichting:

De termijn waarop de begroting in PS besproken kan worden, wederom zo kort is dat bespreking in de

commissie niet mogelijk was;

De afgelopen vier jaren PS Utrecht meerdere motíes en een zienswijze hebben gediend op de

begrotingen van de RR;

Deze begroting niet laat zien alsof er iets gedaan is met de inhoud en strekking van de eerdere moties

en zienswi¡ze.ÞS neett bij de bespreking aangegeven hierover opnieuw een zienswijze in te dienen;

Verzoeken de Rekenkamer toelichting van de concept begroting te geven bij de eerstkomende

commissie BEM;

De bespreking in PS van de concepi begroting, en de argumenten welke hier genoemd zijn in de

zienswijze te verwoorden.

, A. Vlam

í ' Frrt'¿r'

(ñA -T.KÅ*tr



 

 

 



Jaarverslag 2014/2015 
VVD Statenfractie Utrecht  

43

Schriftelijke vragen 
 
 
1.     Schriftelijke vragen ex art.47 RvO aan het College van GS, 
        gesteld door de heer W. Joustra van de VVD  
        betreffende Grootschalige boskap op Moersbergen, Stameren en Bornia (d.d. 03-11-2014) 
 
Toelichting:  
 
1.ln hoeverre zijn deze activiteiten van het Utrechts Landschap in lijn met onze Natuur 2.0 nota 
betreffende soortenbeleid? 
 
Antwoord: 
De activiteiten zijn in lijn met het nieuwe natuurbeleid omdat er invulling wordt gegeven aan het 
streven om de natuurkwaliteit van de drie systemen in de provincie te verbeteren, in dit geval de 
bossen, heide, droge schraalgraslanden en de bron- en kwelmilieus van de Utrechtse Heuvelrug en 
de Gelderse Vallei en het Langbroekerweteringgebied. 
 
2.Dit soortenbeheer doet de biodiversiteit afnemen. Acht het college dat wenselijk? 
 
Antwoord: 
Met het Utrechts Landschap zijn wij van mening dat deze maatregelen juist de biodiversiteit van 
heide- en het open zandsysteem doen toenemen. Wij vinden dat belangrijk omdat heide en open zand 
in Utrecht relatief schaars zijn. De opoffering van het bosbiotoop zal niet leiden tot een afname van de 
biodiversiteit op de schaal van de hele Utrechtse Heuvelrug omdat bosbiotoop nog voldoende 
vertegenwoordigd is. 
 
3.ls het college op de hoogte van de voorgenomen activiteiten op het landgoed Bornia door het 
Utrechts Landschap? 
 
Antwoord: Ja 
 
4. ls het streven van het Utrechts Landschap steeds meer heidevelden en zandverstuivingen te 
maken? 
 
Antwoord: 
Nee, er is een beperkt aantal locaties waar het Utrechts Landschap en andere beheerders bos 
kappen voor heide of zandverstuiving. Deze locaties worden met zorg uitgekozen, onder andere om te 
voorkomen dat waardevol bos wordt gekapt. ln 2004 hebben GS de Notitie Heideherstel vastgesteld. 
Deze notitie was een uitvloeisel van het Plan Veiligstelling Gebieden dat in 1997 door PS is 
vastgesteld. ln deze notitie zijn gebieden aangewezen waar herstel van heide en stuifzand gewenst is. 
Het gaat om maximaal 350 hectare. Met het Rijk is afgesproken dat voor deze projecten ontheffing 
van de herplantplicht Boswet wordt verleend; het bos hoeft dus niet elders te worden gecompenseerd. 
lnmiddels zijn op 36 van de 41 locaties maatregelen uitgevoerd, in totaal op circa 340 hectare. De 
resultaten zijn zeer goed, zowel wat betreft biodiversiteit als wat betreft landschappelijke en 
recreatieve waarde. 
 
5.De VVD vraagt u of bewuste activiteiten mogelijk zijn in het kader van de boswet. ls er ruimte 
aangewezen waar 6400 bomen vervangend opgroeien? 
 
Antwoord: 
De bewuste activiteiten zijn mogelijk in het kader van de Boswet onder voorwaarde dat er per 
afzonderlijke zaak een kapmelding en een ontheffingsverzoek wordt gedaan (dus geen algemeen 
generiek pardon). De werkzaamheden zijn dan zelfs ter uitvoering van het vigerende Rijks- en 
provinciebeleid. (Het gaat daarbij niet om het aantal te kappen bomen maar om de oppervlakte van de 
te vellen houtopstand.) Tot op heden zijn ook steeds de benodigde meldingen en 
ontheffingsverzoeken gedaan. 
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6. ls het kappen van 3000 bomen om zodoende een zandverstuiving te maken duurzaam? 
 
Antwoord: 
Ja, mits de beheerder aandacht besteedt aan het vervolgbeheer (verwijderen pionierbegroeiing). Voor 
Bornia heeft het Utrechts Landschap dit geborgd door, naast het eigen personeel, de schaapskudde 
en vrijwilligers in te zetten. 
 
7. Krijgt het Utrechts Landschap subsidiesteun van de provincie bij genoemde activiteiten? 
 
Antwoord: 
Ja, voor dit en andere heideherstelprojecten heeft het Utrechts Landschap, net als andere 
terreinbeheerders, subsidie ontvangen via de Agenda Vitaal Platteland, de Subsidie Kwaliteitsimpuls 
Natuur en Landschap of de (voormalige) Plan Veiligstelling Gebieden-regeling. 
 
8. Zo ja, is het college van zins de steun in te trekken voor activiteiten die niet passen in Natuur 2.0? 
 
Antwoord: 
Subsidieaanvragen worden getoetst aan het natuurbeleid en de voorwaarden uit de betreffende 
subsidieregeling. Er is dus geen sprake van het subsidiëren van activiteiten die strijdig zijn met het 
provinciaal beleid. 
 
9. Krijgt het Utrechts Landschap fiscale voordelen in het kader van de wet natuurschoon? 
 
Antwoord: 
Het Utrechts Landschap ontvangt nauwelijks fiscaal voordeel in dit kader. 
 
10. Zo ja, is de wet natuurschoon er om de bossen te beschermen? 
 
Antwoord: 
Nee, niet geheel. De Natuurschoonwet 1928 biedt in het algemeen de mogelijkheid om (een gedeelte 
van het) bos om te vormen naar heide of een ander type natuur omdat daarmee de natuurfunctie 
gewaarborgd blijft. 
 
11. Wordt dit gedaan omdat gemeentes en inwoners op deze manier niet mee kunnen overwegen wat 
er met onze bossen gebeurt? 
 
Antwoord: 
Het Utrechts Landschap heeft in deze gevallen steeds vooraf een kennisgeving van een voorgenomen 
veiling gedaan. Het betreft een kennisgeving aan RVO van het Ministerie van EZ waar zowel 
provincie, RUD en de betreffende gemeente(n) een afschrift van krijgen. Er is dus geen sprake van 
een vergunningplicht of van een publicatieplicht. De beleidsuitvoerder Boswet beoordeelt deze 
kapmeldingen en adviseert zo nodig (al dan niet op verzoek van een gemeente) RVO over het 
opleggen van een kapverbod. Er is dus ook geen sprake van de modus operandi: eerst kappen en 
dan pas iets aanvragen. 
Gemeenten worden standaard op de voorgeschreven wijze geïnformeerd; inwoners niet. Belangrijk is 
om hierbij te vermelden dat na veiling automatisch een herplantverplichting ontstaat die niet apart 
opgelegd moet worden. Het bos blijft gewoon in stand maar wordt alleen maar verjongd. 
 
12. Heeft de Provincie wat te zeggen over wat er in de bossen gebeurt? Zo nee, is het college van 
mening dat ondanks dat de Provincie (en daarmee de belastingbetaler) moet meebetalen? 
 
Antwoord: 
Zolang de activiteiten niet strijdig zijn met het provinciaal (natuur)beleid, heeft de provincie niets te 
zeggen over hetgeen in de bossen gebeurt. "Wat bos is moet bos blijven". Gemeenten kunnen in 
beperkte mate via een Bestemmingsplan buitengebied voorwaarden scheppen. 
Voor normaal bosonderhoud en het voldoen aan de herplantverplichting na een boskap bestaan sinds 
1993 geen subsidies meer. Dit is dan ook de reden dat veel boseigenaren veel kleinschaliger zijn 
gaan kappen en meer gebruik zijn gaan maken van natuurlijke verjonging. 
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2.      Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, 
         gesteld door de heer Z. el Yassini namens de VVD, betreffende 
         handhaving nulhinder slagschaduw RUD Utrecht (d.d. 08-03-2015) 
 
Toelichting: 
 
De VVD fractie heeft vragen over het niet handhaven van nulhinder van de maatwerkvoorschriften in 
Houten door de RUD Utrecht. 
 
Op 11 juli 2012 is er door de gemeente Houten aan Eneco een besluit maatwerkvoorschriften 
opgelegd. Op de tweede alinea van pagina 5 van de maatwerkvoorschriften staan de regelen voor 
slagschaduw: 
 
'... om hinder door slagschaduw te voorkomen, het voorschrift dat de rotorbladen van de windturbines 
in het windpark automatisch moest worden stilgezet als op de woningen van de direct omwonende (...) 
die uitkijken op het windpark slagschaduw door draaiende rotorbladen kan vallen. Dit voorschrift had 
nulhinder tot gevolg en was een vastlegging van de toezegging van Eneco dat slagschaduw op de 
woningen volledig zou worden voorkomen. (...) Gelet op het voorafgaande en op het uitgangspunt 
hebben wij op grond van artikel 3.12, tweede lid, van de Activiteitenregeling, besloten het aan de van 
rechtswege vervallen milieuvergunning verbonden voorschrift over slagschaduw (dat nulhinder tot 
gevolg heeft) als maatwerkvoorschrift te stellen.' 
 
Volgens het voorschrift moeten windturbines in het windpark dus worden stilgezet als slagschaduw 
door de rotorbladen op de woningen van omwonende valt. 
 
Op 23 februari jl. is een klacht verstuurd door een omwonende aan Team Handhaving Bedrijven van 
RUD Utrecht dat ze last hadden van slagschaduw. ln de klacht wordt vermeld dat dit niet de eerste 
keer is en er wordt verzocht tot handhaving. Als antwoord ontvangt de omwonende dat wegens 
technische redenen RUD Utrecht hierop niet zal handhaven. 
 
Dat leidt tot de volgende vragen van de VVD-fractie aan het college: 
 
1. Bent u op de hoogte van het besluit maatwerkvoorschriften voor Windpark Houten, dat Eneco tegen 
het besluit maatwerkvoorschriften geen bezwaar heeft aangetekend en Eneco de 
maatwerkvoorschriften dus technisch haalbaar achtte? 
 
Antwoord: 
Ons college is wat betreft de door Eneco na te leven maatwerkvoorschriften voor het Windpark 
Houten geen bevoegd gezag. Dat zijn Burgemeester en Wethouders van Houten. Zij hebben de 
handhaving van deze maatwerkvoorschriften uitbesteed aan de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) 
Utrecht. Inhoudelijke vragen over het besluit maatwerkvoorschriften voor het windpark Houten en de 
vraag over de preciese betekenis van het begrip 'nulhinder slagschaduw' moeten daarom worden 
gericht aan Burgemeester en Wethouders van Houten. Omdat dit college het terzake bevoegd gezag 
is, hebben wij evenmin een rol in het aanspreken van de RUD Utrecht over het al dan niet handhaven 
van bedoelde maatwerkvoorschriften. 
 
2. De maatwerkvoorschriften schrijven onder andere nulhinder slagschaduw voor. Bent u het met mij 
eens dat nul, nul is? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord: 
Zie onze reactie onder vraag 1. 
 
3. Welke rol heeft de provincie in het aanspreken van RUD Utrecht van het niet handhaven van deze 
maatwerkvoorschriften? 
 
Antwoord: 
Zie onze reactie onder vraag 1. 
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4. Bent u van mening dat als RUD Utrecht niet handhaaft, de provincie geen rol heeft en de gemeente 
Houten hierop geen actie onderneemt, er een situatie ontstaat van verwaarlozing van taken? Zo nee, 
waarom niet? 
 
Antwoord: Interbestuurlijk toezicht (IBT) is de toezichtstaak die ons college heeft ten aanzien van de 
uitvoering van wettelijke taken die gemeenten hebben op verschillende terreinen. Overigens betreft 
het niet alle beleidsterreinen. Daar zijn door wetgever en Rijk / IPO / VNG in het kader van de 
herziening van het toezichtstelsel afspraken over gemaakt. Het toezicht van de provincie richt zich 
vooral op het ruimtelijke domein. 
 
Interbestuurlijk toezicht is van toepassing op handhaving van de hier bedoelde milieuregelgeving. Wij 
hebben vastgesteld dat de windturbines in Houten in werking zijn conform het Activiteitenbesluit 
milieubeheer en de door de gemeente Houten opgestelde maatwerkvoorschriften. Ook hebben wij 
geconstateerd dat de gemeente Houten actief acteert in deze kwestie. Van taakverwaarlozing is pas 
sprake wanneer het college van Burgemeester en Wethouders verzuimt opdracht te geven aan de 
RUD Utrecht om deze taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit 
te voeren en de gemeente deze VTH-taken ook niet zelf in eigen beheer wil uitvoeren, én tevens de 
gemeenteraad van Houten de rol van horizontale toezichthouder niet zou oppakken. 
Duidelijk is gebleken dat de gemeente op een juiste wijze de horizontale verantwoording over, en 
controle op dit dossier toepast. Het interne controlesysteem van de gemeente (controlerende rol 
gemeenteraad) functioneert naar behoren. Er is kortom geen sprake van taakverwaarlozing. Om die 
redenen is er voor ons college geen aanleiding om via interbestuurlijk toezicht in te grijpen. 
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3.    Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, 
       gesteld door de heer drs. J. Germs namens de VVD inzake  
       borden eierautomaten Soest (d.d. 12-03-2015) 
 
Toelichtinq 
ln het verslag van Gedeputeerde Staten van 3 maart 2015 onder agendapunt 22 staat een afwijzing 
van het bezwaar ingediend tegen het weigeren van een bord eierautomaat voor de agrarische 
ondernemer gevestigd aan de Birkstraat 142 te Soest. 
 
Dit terwijl een andere agrarische ondernemer gevestigd aan de Birkstraat 135 te Soest wel een bord 
ten behoeve van zijn eierautomaat mag plaatsen. 
 
Het gaat om twee identieke situaties in tegenover elkaar gelegen panden. 
 
Dit leidt tot de volgende vragen van de VVD-fractie aan het college : 
 
1. Op grond waarvan mag de ene agrarische ondernemer wel een bord langs de provinciale weg  
N 221 zetten en de ander in een vergelijkbare situatie niet? 
 
Antwoord: 
Wij handhaven de Landschapsverordening provincie Utrecht 2011 (zoals die op 13 februari 2013 is 
vastgesteld door Provinciale Staten van Utrecht), omdat wij wildgroei van borden buiten de bebouwde 
in onze provincie willen tegengaan. Provinciale Staten hebben in de verordening een onderscheid 
gemaakt tussen locatiegebonden en niet-locatiegebonden (verwijs)borden. Locatiegebonden 
(inrit-/verwijs)borden staan in de onmiddellijke omgeving van de plaats waar de betreffende activiteit 
plaatsvindt. Niet-locatiegebonden borden staan niet in de directe omgeving van (in dit geval) het 
verkoopgebouw. Het gaat om borden die op iedere willekeurige locatie buiten de bebouwde kom in de 
open ruimte geplaatst kunnen worden. 
 
ln ons besluit van 3 maart 2015 is er geen sprake van identieke, vergelijkbare situaties. Het bord van 
de agrarische ondernemer aan de Birkstraat 142 te Soest was geplaatst in de berm van de Birkstraat. 
Het bord verwees naar zijn 200 meter verderop, in een ándere straat (de Zandlaan), gelegen 
eierautomaat. Daarmee is het bord niet-locatiegebonden. Het bord staat immers niet in de 
onmiddellijke omgeving van de plaats waar ook de producten worden verkocht. Het inritbord van de 
agrarische ondernemer aan de Birkstraat 135 te Soest is wél een locatiegebonden bord en valt onder 
de vrijstelling op grond van artikel 4, eerste lid onder b, van de Landschapsverordening provincie 
Utrecht 2011 (hierna: de Lsv). 
 
2. ls uw college met de VVD-fractie van mening dat er hier sprake is van concurrentie vervalsende 
handhaving door de provincie? 
 
Antwoord: 
Nee, er is hier geen sprake van concurrentievervalsende handhaving. Wij handhaven de Lsv zoals die 
op 13 februari 2013 is vastgesteld door Provinciale Staten van Utrecht. Op grond van de huidige Lsv 
is een niet-locatiegebonden verwijsbord niet toegestaan. 
 
3. ls uw college bereid om de agrarische ondernemer gevestigd op Birkstraat 142 alsnog toe te staan 
om wel een bord eierautomaat te plaatsen langs de N221? 
 
Antwoord: 
Nee. Het betreffende bord is in strijd met de Lsv. Het bord valt namelijk ook niet onder de 
vrijstellingsmogelijkheid (artikel 4, onder e) voor borden langs de gemeentelijke weg die verwijzen 
naar een beroep, bedrijf of dienst, uitgeoefend in of op een onroerende zaak in de nabijheid van een 
dergelijk bord. Het bord is namelijk niet geplaatst door en volgens de voorschriften van de betrokken 
wegbeheerder. De wegbeheerder is in dit geval de gemeente. 



Jaarverslag 2014/2015 
VVD Statenfractie Utrecht  

48

 
4. lndien uw college onverhoopt niet bereid is om een bord toe te staan op onze vraag onder punt 3., 
bent u dan bereid om de ondernemer gevestigd aan de Birkstraat 142 schadeloos te stellen wegens 
aantoonbaar gederfde inkomsten? 
 
Antwoord: 
Nee. Er zijn geen formele, op de Lsv te baseren redenen op grond waarvan de ondernemer aan de 
Birkstraat 142 te Soest door de provincie schadeloos zou moeten worden gesteld. Afgezien van deze 
formele reden, is ook niet duidelijk of er daadwerkelijk sprake is van aantoonbaar gederfde inkomsten. 
Tijdens de op 20 januari 2015 gehouden hoorzitting in het kader van de behandeling van het 
bezwaarschrift van deze ondernemer over dit item door de Awb-adviescommissie van Provinciale 
Staten en Gedeputeerde Staten was betrokkene zonder bericht van afzegging afwezig. Aan het 
secretariaat van de Awb-commissie zijn toentertijd door de ondernemer evenmin cijfers overgelegd 
waaruit blijkt dat diens omzet is gedaald door het verwijderen van het bord. 
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4.     Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, 
        gesteld door de heer Weierink namens de VVD, betreffende FINC (d.d.18-03-2015) 
 
Toelichting 
 
ln de commissievergadering van WMC op 19 januari jongstleden is een presentatie gehouden over 
FINC, het provinciale netwerk van Financieel lnnovatieve Constructies. FINC bestaat uit deskundigen, 
uit diverse disciplines, die advies geven over het oplossen van financiële vraagstukken bij 
binnenstedelijke ontwikkeling. 
 
Een van de projecten waar FINC bij betrokken was is het project van STW/Socius (Stichting Tijdelijk 
Wonen heeft sinds kort een nieuwe naam, Socius), zoals genoemd tijdens de presentatie namelijk 
tijdelijke studentenhuisvesting aan de Ravellaan en Saffierlaan. De financiering hiervoor wil zij door 
middel van vooruitbetaling van twee jaar huur realiseren. Naar aanleiding hiervan zijn er vorige week 
enkele artikelen in het Algemeen Dagblad gepubliceerd. 
 
ln overeenstemming met artikel 47 RvO ontvangt u hierbij onze reactie op uw vragen. 
 
1. ls het college van GS bekend met de publicaties in het AD? 
Antwoord: 
Ja 
 
2. Zo ja, hoe oordeelt het college van GS over de werkwijze van STW/Socius om twee jaar huur 
betaling vooraf te vragen van potentiële huurders om het project financieel rond te krijgen? Zijn er bij 
de provincie dergelijke constructies bekend en/of zijn ervaringen van elders hierin verwerkt. 
 
Antwoord: 
Wij beschouwen dit als een vernieuwende financiële constructie, die er voor zorgt dat deze projecten 
haalbaar worden. Het gaat hier om pilotprojecten die zonder deze constructie niet haalbaar leken. Het 
is voor zover wij weten de eerste keer dat deze constructie wordt toegepast. 
 
3. ln de presentatie wordt gesuggereerd dat de provincie via FINC deze projecten ondersteunt. ls dit 
correct? 
 
Antwoord: 
STWSocius heeft dit financieringsvraagstuk in het najaar 2014 aan de provincie voorgelegd. Wij 
hebben dit vraagstuk in het FINC gebracht; onze ondersteuning bestaat dus uit een onafhankelijk 
financieel advies van de FlNCexperts. 
 
4. Heeft de provincie Utrecht subsidie verleend aan STWSocius voor genoemde projecten aan de 
Ravellaan en Saffierlaan? 
 
Antwoord: 
Het FINC-advies was uitsluitend gericht op de Saffierlaan. Op dit moment wordt daarvoor een pilot 
met deze constructie uitgewerkt. Mogelijk komt daar nog een vervolgvraag uit voor een eventuele 
garantstelling. Bij de Ravellaan zijn we niet betrokken. 
 
5. Zo ja, kunt u aangeven wanneer verleend is en hoe hoog deze subsidie was en welke vorm van 
ondersteuning u gegeven hebt en wat de kosten hiervoor zijn? 
 
 
Antwoord: 
Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 4 is er geen subsidie verleend. Mocht er een aanvraag 
gedaan worden dan zal er gekozen worden voor ondersteuning in de vorm van een garantstelling. 
Een garantstelling is één van de instrumenten die wij kunnen inzetten volgens de verordening Wonen 
en Binnenstedelijke Ontwikkeling. Een garantstelling is in dit geval een borgstelling voor een deel van 
de financiering. De exacte omvang en de bedragen en kosten zijn op dit moment nog niet bekend, dat 
wordt bepaald door het risico dat de provincie loopt. 
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6. Bent u het met de VVD-fractie eens dat het verlenen van subsidie bij dergelijke projecten zowel 
door de provincie als door de gemeente vanwege een marktverstorend effect achterwege dient te 
blijven en dat marktpartijen hierin leidend moeten zijn? 
 
Antwoord: 
Garantstellingen/borgstellingen die door ons verstrekt worden vinden altijd plaats onder 
marktconforme voorwaarden waarbij de ontwikkelende partij ook nadrukkelijk zijn aandeel levert. 
Daarbij is geen sprake van een marktverstorend effect. 
 
7. Mochten deze projecten niet slagen loopt de provincie hier dan een financieel risico? 
 
Antwoord: 
lndien we een garantstelling afgeven voor het project Saffierlaan doen we dit alleen op basis van een 
gedegen extern uitgevoerde risicoanalyse. Vooraf is dan bekend wat het maximale bedrag van de 
risicoreservering is. 
 
 
5.    Schriftelijke vragen ex art.47 RvO aan het College van GS, 
       gesteld door de heer J. Germs van de VVD betreffende  
       Eikenprocessierups (d.d. 19-07-2015) 
 
 
Toelichting: 
Op 19 juli 2015 was er in een nieuwsuitzending bij RTV Utrecht gesteld dat er in de provincie Utrecht 
dit jaar 30 procent meer eikenprocessierupsen zijn. 
 
1. ls het College van Gedeputeerde Staten op de hoogte van dit feit ? 
Antwoord: 
Ja, wij zijn bekend met dit feit. 
 
2. Zo ja, heeft u al maatregelen genomen voor risicio's die hieruit kunnen voortkomen langs 
Provinciale wegen waar veel bomen staan ? 
 
Antwoord: 
Ja, evenals voorgaande jaren wordt de eikenprocessierups op een milieuvriendelijke manier preventief 
bestreden. Omdat het een niet-selectief middel wordt het middel alleen bij intensief gebruikte wandel- 
en fietspaden gebruikt. Bij constatering en overlast bij de overige bomen worden de nesten handmatig 
verwijderd en vernietigd. 
 
3. Zo nee, wilt u hieraan met voorrang aandacht geven ? 
 
Antwoord: 
Zie antwoord op vraag 2. 
 
4. Ziet u hierin een taak in preventief, voorlichtende sfeer voor de Provincie ? 
 
Antwoord: 
Ja, bij aanvang van het seizoen wordt in de lokale media bekend gemaakt dat de provincie Utrecht 
preventief maatregelen neemt om de overlast van eikenprocessierupsen zo veel mogelijk te 
bestrijden. ln dat bericht wordt beschreven hoe en waarom de bestrijding plaatsvindt. 
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