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De Europese Commissie heeft de regio Utrecht voor de tweede keer
op rij uitgeroepen tot de meest competitieve van Europa. De VVD
vindt het van groot belang dat de economie in Utrecht sterk blijft.
Een krachtige economie vereist randvoorwaarden, zoals verkeer dat
snel en veilig doorstroomt. Dat Utrecht in trek is als vestigingsplaats
voor (internationale) bedrijven komt onder andere door de mooie
landschappen in de omgeving.
Doorgaan
Er is hard gewerkt aan de economie en de bereikbaarheid. Ook de
provincie moest fors bezuinigen. Dit is onder andere bereikt door
duidelijke keuzes te maken: waar bemoeit de provincie zich wel
mee en waarmee niet. Hierdoor geeft de provincie minder
belastinggeld uit. Ook op het ambtenarenapparaat werd bezuinigd:
het aantal arbeidsplaatsen (FTE’s) bij de provincie is met een derde
afgenomen tot onder de 650. Die lijn moeten we niet verlaten.
Verbinding
De afgelopen collegeperiode is een bewogen tijd geweest. De
komende jaren zal de provincie zich vooral moeten toeleggen op
verbinding. Deze bescheiden rol van de provincie past bij nieuwe
ontwikkelingen in de samenleving. Inwoners en bedrijven pakken
meer in onderlinge samenwerking op. De provincie kan nog meer
verbinding leggen tussen onze inwoners en diverse
maatschappelijke instellingen, met onderwijs en ondernemers.
Ook voor de totstandkoming van dit verkiezingsprogramma is
verbinding leidend geweest. Er is inbreng ontvangen van
uiteenlopende partijen die midden in de maatschappij staan, zoals
Bouwend Nederland en de Fietsersbond. Van diverse
milieuorganisaties zoals Natuurmonumenten en van
kennisinstellingen, onder meer het Utrecht Science Park. Eveneens
hebben in september onze inwoners hun ideeën naar voren
kunnen te brengen tijdens een daarvoor georganiseerde
bijeenkomst.
Uit al deze contacten ontstaat het beeld dat de VVD de afgelopen
periode enorm veel goede zaken heeft gerealiseerd en dat de partij
waardering blijft oogsten als de inspanningen met kracht worden
voortgezet. Kortom, koersvast doorgaan.

Namens het bestuur van de VVD
Kamercentrale Utrecht,
Wouter Kolff
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Wilt u ook...
...dat Utrecht een provincie is waar mensen zich vrij voelen en geen
last hebben van onnodige regels? Waar goede verbindingen zijn
tussen steden en dorpen? Een provincie waar wonen en werken
verbonden zijn met ontspannen en ondernemen en onze inwoners
voldoende ruimte hebben om zich te ontwikkelen? De VVDStatenleden zetten zich in voor een provincie waar mensen, jong en
oud – ongeacht hun herkomst – veilig, in vrijheid en
verantwoordelijkheid samenleven.

Dit zijn we
De leden van de Provinciale- een Gedeputeerde Staten zijn integere
volksvertegenwoordigers en bestuurders die midden in de
samenleving staan. Als VVD communiceren wij open en leggen
verantwoording af voor gemaakte keuzes. Wij ondersteunen
inwoners door een efficiënt bestuur en een ambtelijk apparaat dat
zich verplaatst in wensen en behoeften van de inwoners. De VVD
reageert snel en levert kwaliteit.

Doelstellingen
Om dit te realiseren, heeft de VVD de doelstellingen voor de
Statenperiode 2015-2019 hieronder concreet uitgewerkt.
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1. Economie en innovatie
'alleen ga je sneller,
samen kom je verder'
Mensen die werken, weten als geen ander dat een baan niet alleen voor
zelfstandigheid zorgt, maar ook voor zelfrespect, en sociale en maatschappelijke
contacten. Daarom is een gezonde economie voor de VVD zo belangrijk: dan zijn
er voldoende banen, is er werk voor iedereen die wil. Utrecht is door de Europese
Commissie uitgeroepen tot de meest competitieve regio van Europa en de VVD
zal er alles aan doen dit zo te houden.


De overheid creëert geen banen, dat doen ondernemers. De overheid
zorg voor de juiste randvoorwaarden: een uitstekend vestigingsklimaat
met voldoende huisvesting en goede bereikbaarheid. De VVD vindt dat de
provincie ondernemers op dit vlak moet ondersteunen.



Economisch beleid moet volgens de VVD niet in het provinciehuis maar
door het bedrijfsleven en instellingen worden bedacht. Een belangrijke rol
van de provincie daarbij is het bijeenbrengen van partijen. De Economic
Board Utrecht (EBU) heeft de afgelopen jaren laten zien dat partijen, in
een samenwerkingsverband met de provincie, met succes bij elkaar
kunnen worden gebracht. De VVD wil de EBU daarom de komende jaren
versterken.



Onze provincie is onlosmakelijk verbonden met economische regio’s als
Food Valley, Eindhoven (hightech), Amsterdam (creatieve industrie) en
Rotterdam (logistiek). Om (inter)nationaal te excelleren moeten wij ons
niet afzetten tegen andere Nederlandse regio’s maar, daar vooral mee
samenwerken. De VVD kiest daarbij voor enkele sectoren waarin onze
provincie zich onderscheidt. Met deze focus zorgen we voor een
vliegwieleffect op de regionale economie en de werkgelegenheid.



Utrecht heeft een hoger aantal midden- en kleinbedrijven (MKB) dan het
landelijk gemiddelde. Daar zitten veel innovatieve starters tussen in
health, life sciences en serious gaming. Een evenwichtige verdeling van de
bestuurlijke aandacht tussen het MKB en het grootbedrijf is van belang.
Ook land- en tuinbouwbedrijven zijn een belangrijke economische factor
in de provincie. Deze moeten ruimte krijgen om door te ontwikkelen.



De provincie heeft een belangrijke taak in het nog slimmer verwerven van
nieuwe werkgelegenheid. Vooral de acquisitie van buitenlandse
ondernemingen en launching customers draagt bij aan het eerder
genoemde vliegwiel omdat hiermee nieuw kapitaal wordt aangetrokken.
De VVD wil dat het Europese predicaat van meest concurrerende Europese
regio nog meer benut wordt.
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Bij de acquisitie van nieuwe bedrijven moet gezorgd worden voor
werkgelegenheid op alle niveaus. De VVD is tegen een eenzijdige
samenstelling van de beroepsbevolking. Differentiatie is noodzakelijk om
op lange termijn de werkgelegenheid en beschikbaarheid van personeel
te waarborgen. De maakindustrie blijft een belangrijke bijdrage leveren
aan de economie en werkgelegenheid. Om te zorgen dat er straks
voldoende goede technische vakmensen zijn, willen we initiatieven als het
Techniekpact ondersteunen.



Een samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs op alle niveaus (van
lager beroepsonderwijs tot universiteit) is een belangrijke
randvoorwaarde voor economisch succes. De provincie kijkt over
gemeentegrenzen heen en legt verbindingen tussen onderwijs en
bedrijfsleven. De VVD wil dat het provinciebestuur hen met elkaar in
contact brengt en de afstemming tussen de behoeften van het
bedrijfsleven en het onderwijs bevordert.



Europese fondsen voor economische ontwikkeling moeten zo veel
mogelijk worden benut voor innovatie en ook voor het MKB goed
toegankelijk zijn.



De huidige aanpak van kantorenleegstand door de provincie moet de
komende jaren worden voortgezet. Ongecoördineerde nieuwbouw van
kantoren is uit den boze. De VVD wil toe naar een vraaggestuurde
kantorenmarkt. Ook voor winkelgebieden ziet de VVD marktwerking als
leidend principe.



Bedrijven die willen uitbreiden moeten daarvoor zo veel mogelijk
gelegenheid krijgen op hun eigen locatie. Dit geldt zowel op
bedrijventerreinen als in het buitengebied. Bij uitbreidingen in het
buitengebied geldt de randvoorwaarde dat de uitbreiding beperkt is, en
noodzakelijk is om de lokale werkgelegenheid te behouden of te
vergroten. Hierdoor blijft het platteland leefbaar. Op bedrijfsterreinen
moet voldoende ruimte zijn voor bedrijven in verschillende
bedrijfstakken, ook voor bedrijven die belastend zijn voor het milieu.



De VVD wil meer risicogericht toezicht. Bedrijven in branches met een
hoog risico moet de provincie intensiever controleren dan bedrijven in
branches met een gemiddeld risico, die op hun beurt weer meer
'controletijd' krijgen dan bedrijven in branches met een klein of zeer klein
risico. Ook op basis van naleefgedrag uit het verleden kunnen bedrijven
intensiever of juist minder intensief gecontroleerd worden.
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2. Bereikbaarheid
'ruim baan'
De VVD vindt het belangrijk dat mensen ’s ochtends op tijd op hun werk komen
en ’s avonds snel en gemakkelijk naar huis kunnen. Ruim baan om met de
kinderen te eten, te sporten, of een terrasje te pakken. Bereikbaarheid is ook de
belangrijkste randvoorwaarde voor economische ontwikkeling en een aangenaam
leefklimaat. Onze inwoners en ondernemers moeten zelf kunnen kiezen tussen
verschillende vervoersvormen. Daarom blijft de VVD investeren in bereikbaarheid.


De provincie Utrecht is op het vlak van vervoer de draaischijf van
Nederland. De komende vier jaar blijft de VVD daarom investeren in wegen
om knelpunten in de bereikbaarheid te verbeteren. Projecten die hieraan
bijdragen hebben voor de VVD voorrang. De provincie werkt hierbij nauw
samen met het Rijk en de gemeenten.



Goede landschappelijke inpassing en beperking van de overlast voor
omwonenden, zijn voor de VVD voorwaarden bij aanleg en onderhoud van
infrastructuur. Daarbij weegt voor de VVD de leefbaarheid van
omwonenden zwaarder dan landschappelijke inpassing. Het gebruik van
geluidsarme materialen en constructies is van groot belang.



Met goed verkeersmanagement moet de provincie zorgen voor een
soepele doorstroming van auto’s, fietsen en openbaar vervoer. Daarom is
het van belang dat bij aanleg, beheer en onderhoud wordt gekeken naar
de effecten van die investering voor het gehele systeem. Verschillende
vormen van vervoer moeten goed op elkaar aansluiten en overstappen
tussen (eigen vervoer en) openbaar vervoer moet nog makkelijker
worden.



Om reistijden zo kort mogelijk te houden, hebben maatregelen om de
doorstroming te verbeteren en het beperken van geluidsoverlast voor de
VVD een hoge prioriteit. Het beïnvloeden van de doorstroming heeft
bovendien een positief effect op de luchtkwaliteit langs wegen.



Voor de VVD is het uitgangspunt dat de maximumsnelheid op
gebiedsontsluitingswegen 80 kilometer per uur blijft. De VVD is op deze
wegen tegen schijnoplossingen van snelheidsbeperkende maatregelen.



De provincie voert geen milieubeleid om auto’s te weren. Inwoners en
ondernemers moeten zelf kunnen beslissen in welke auto ze rijden.



De VVD is voorstander van samenwerking met het bedrijfsleven en
instellingen om de bereikbaarheid te verbeteren. We kunnen behoeften
afstemmen en profiteren van elkaars kennis. Initiatieven zoals Het Nieuwe
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Werken, vraaggericht openbaar vervoer en spitsmijden, zorgen voor
minder files.


Het openbaar vervoer moet betaalbaar blijven. Dit betekent dat de we
keuzes maken bij de verdeling van het geld voor openbaar vervoer. De
VVD is voorstander van vraaggericht OV: dus openbaar vervoer op plekken
waar grote vervoersstromen zijn.



Utrecht is een provincie waar mensen met veel plezier de fiets pakken om
te recreëren. Ook het woon-werkverkeer per fiets neemt toe. De VVD zet
in op creatieve oplossingen om fietsen veilig, snel en aangenaam te
maken, die niet ten koste gaan van autoverkeer. De VVD wil de veiligheid
van fietsers verhogen en zet daarom zo veel als mogelijk in op het
scheiden van fietsverkeer van autoverkeer en op het gebruik van
ongelijkvloerse kruisingen. De meest gevaarlijke plekken dienen het eerst
te worden aangepakt.



Motorrijtuigenbelasting moet worden gebruikt voor bereikbaarheid.
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3. Veiligheid
'veiligheid is vrijheid'
Veiligheid is zoveel meer dan je veilig voelen op straat, thuis en tijdens het
uitgaan. Het betekent ook droge voeten houden (geen dijkdoorbraak!) en dat de
rit naar je werk, school of het sporten veilig is. Je voelt je pas echt vrij, als je je
veilig voelt – daarom is dit zo belangrijk voor de VVD!


Het Rijk en de gemeenten zorgen voor de politie en de handhaving van de
openbare orde. Hier ligt voor de provincie geen taak. Wel heeft de
provincie een veiligheidstaak op gebied van mobiliteit en water. Je moet
erop kunnen vertrouwen, dat de provincie deze veiligheidstaken naar
behoren uitvoert.



Bij de aanleg en het beheer van provinciale wegen is de verkeersveiligheid
leidend. Dat geldt ook voor het openbaar vervoer. De afgelopen jaren is
het openbaar vervoer in de provincie Utrecht als zeer veilig beoordeeld.
De komende jaren wil de VVD dit veiligheidsniveau verhogen of tenminste
handhaven.



Het aantal ongelukken op provinciale wegen is de afgelopen jaren iets
afgenomen, maar recente rapporten laten zien dat er nog veel te
verbeteren is. Daarbij voelt de VVD weinig voor snelheidsverlaging, maar
geeft voorkeur aan verbetering van de infrastructuur en het beïnvloeden
van het rijgedrag.



Door de provincie Utrecht lopen routes voor gevaarlijke stoffen (vervoer
via spoor, weg en water). De provinciale 'risicokaart' moet mensen en
bedrijven inzicht geven in deze routes en het potentiële risico dat ervan
uitgaat. De provincie dient deze risico’s zoveel mogelijk te beperken,
waarbij een balans wordt gezocht tussen deze risico’s en uitbreidingen
van deze infrastructuur.



De provincie heeft samen met de waterschappen een belangrijke taak bij
een verantwoord waterbeheer (regionale waterkeringen), zodat inwoners
van de provincie zich geen zorgen hoeven te maken om hun veiligheid,
bijvoorbeeld door een dijkdoorbraak.
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4. Milieu, energie en
duurzaamheid
'minder vervuiling door eigen
verantwoordelijkheid'
We willen een schone provincie – voor onszelf en onze kinderen. Zo kunnen we
gezond wonen, werken en recreëren. Pas als economische groei duurzaam is,
verhoog je het economisch en maatschappelijk rendement. Daarom wil de VVD
duurzaamheid stimuleren. Niet door te subsidiëren, maar door minder regels en
eenvoudige procedures.


Het bedrijfsleven heeft een eigen verantwoordelijkheid voor de naleving
van regels op het gebied veiligheid en milieu en de controle daarop. Voor
de VVD staat vertrouwen voorop, maar wij grijpen wel hard in als dit
wordt geschonden.



Duurzaamheid betekent onder meer zuinig omgaan met grondstoffen.
Ook hier hebben ondernemers en de inwoners van onze provincie een
eigen verantwoordelijkheid. Europese en nationale regels zijn hiervoor
afdoende – de provincie hoeft geen aanvullende eisen te stellen.



Duurzame energie moet op alle aspecten worden beoordeeld. De VVD is
nooit groot voorstander geweest van gesubsidieerde windenergie maar
we houden ons aan de nationale afspraken. De landelijke taakstelling
windenergie voor de provincie Utrecht is vastgesteld op 65,5 megawatt
(1% van de landelijke opgave). De VVD vindt draagvlak een belangrijk
criterium voor plaatsing van windturbines. De VVD wil geen nieuwe
initiatieven op het gebied van subsidiëring van windenergie. De
geluidseisen aan windenergie moeten worden gelijkgesteld met die van
andere industrieën.



De provincie moet onderzoek naar schone energievormen steunen.
Daarbij kan gedacht worden aan biovergisting, aardwarmte, getijdeenergie, samenwerken met buurlanden, of andere vormen. De VVD streeft
naar een betrouwbare en onafhankelijke levering. Wij willen samen met
het bedrijfsleven vraaggestuurde innovaties ontwikkelen, evenals slimme
financieringsconstructies voor de opwekking en distributie van duurzame
energie.



De VVD gaat de luchtkwaliteit in de provincie verder verbeteren. Daarom
moet het provinciale ambtenarenapparaat het goede voorbeeld geven en
dient het eigen wagenpark aan de modernste eisen te voldoen.
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Het handhaven van een gezonde leefomgeving is een van de
verantwoordelijkheden van de provincies. In de Regionale
Uitvoeringsdienst (RUD) werkt de provincie samen met gemeenten en
waterschappen bij vergunningverlening en handhaving. Heldere regels
zijn nodig voor de veiligheid binnen bedrijven en de omgeving ervan. De
VVD vindt dat het bedrijfsleven in de eerste plaats zelf verantwoordelijk is
voor de naleving en controle. Voor provinciale regelgeving geldt het
landelijke minimum in de regelgeving als het regionale en lokale
maximum. Daar waar mogelijk hanteert de provincie een beleid gebaseerd
op repressieve controle in plaats van preventieve vergunningverlening.



Vervuiling van bodem en grondwater moet worden aangepakt voordat
onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid zich voordoen.
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5. Water
'veilige dijken, droge voeten,
schoon water'
De VVD vindt het belangrijk dat u veilig kunt wonen en werken, dat het water in
sloten, rivieren en meren schoon is, het land niet overstroomt en dat ons
afvalwater wordt gezuiverd. De provincie en het waterschap zijn daarvoor beiden
verantwoordelijk. Binnen het provinciale kader voert het waterschap zijn
verantwoordelijkheid uit. Ook hier vindt de VVD weer: zoveel mogelijk ruimte voor
onze inwoners en bedrijven.


Zorgen voor veilige dijken, droge voeten en schoon water zijn kerntaken
van de provincie. Bij het ontwikkelen van gebieden – of als een gebied een
nieuwe bestemming krijgt – dan moet er rekening mee worden gehouden
dat deze drie kerntaken tegen maatschappelijk aanvaardbare uitgaven
uitgevoerd kunnen worden. Bij elke ruimtelijke ontwikkeling wordt water
meegenomen als ordenend beginsel. Wat de VVD betreft worden die
functies aan gebieden toegekend die goed samengaan met de vereisten
die het water aan dat gebied stelt. Dat scheelt ook het waterschap in
kosten – ook op termijn. Als gebruikers meer gebruiksmogelijkheden van
het gebied willen, geldt wat de VVD betreft: de gebruiker betaalt. Het
waterschap kan hierbij ondersteunen, maar niet tegen elke prijs.



De waterkwaliteit van ons oppervlaktewater is de afgelopen jaren sterk
verbeterd. Ons beleid wordt daarom voortgezet. Wat de VVD betreft
hanteert het waterschap geen scherpere normen dan het Rijk of de EU:
het waterschap moet economische ontwikkeling de maximale ruimte
bieden. Bij de verdeling van de kosten vindt de VVD dat de gebruiker (de
'vervuiler') de rekening betaalt.



De VVD wil niet dat het waterschap de belasting verhoogt voor onze
inwoners en bedrijven. Er moeten bij projecten keuzes gemaakt worden:
sommige worden versneld opgepakt, andere uitgesteld.



De VVD wil een waterschap dat bij uitvoering uitbesteding aan de markt
omarmt, want de overheid moet geen ondernemer spelen.



Als een Waterschap wil samenwerken met organisaties in andere landen
om de eigen taken beter en/of goedkoper uit te kunnen voeren, dan is dat
goed. Maar samenwerken met buitenlandse organisaties om het
samenwerken, om de ontwikkeling van het land te stimuleren, is geen taak
van het waterschap. Ontwikkelingssamenwerking is een taak van het Rijk.



Bij de provinciale ruimtelijke opgaven, bijvoorbeeld bij de beoordeling
waar woningen en bedrijven mogen worden gebouwd, dient rekening te
worden gehouden met het Deltaprogramma.
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6. Ruimtelijke ontwikkeling
'maatschappelijke opgaven bieden
economische kansen'
Utrecht is een aantrekkelijke provincie door de kwaliteit van onze leefomgeving.
Daarom vinden mensen het fijn hier te wonen en willen bedrijven zich in onze
provincie vestigen. Utrecht kenmerkt zich door een grote diversiteit aan
landschappen. De VVD gaat zorgvuldig om met de schaarse ruimte om deze
kernkwaliteit te behouden. Daarom mag niet ieder gebied zonder meer worden
bebouwd of op een andere manier verdwijnen. Wij kiezen voor een afgewogen
kwaliteit boven kwantiteit waar het gaat om wonen, werken, industrie, recreëren
en natuurontwikkeling. De VVD is voor het behoud van een streekeigen en divers
landschap.


De provincie is verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk
gebied. Dit houdt in dat de provincie zorgt voor een goede balans tussen
economie en natuur binnen de nationale en Europese kaders.



De gemeenten hebben hun eigen vrijheid en verantwoordelijkheid voor
de inrichting van het stedelijk gebied binnen het kader van de geldende
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. De Provincie toetst alle ruimtelijke
ontwikkelingen aan deze visie.



De provincie bewaakt planologische afstemming tussen gemeenten.
Overmaat en ongewenste of conflicterende ontwikkelingen moeten zo
worden voorkomen. De provincie moet aan de voorkant meedenken bij
bovengemeentelijke belangen of projecten die regionaal van aard zijn.



De totale bestaande plancapaciteit is vooralsnog leidend maar lokaal
maatwerk kan leiden tot verschuiving van capaciteit binnen de provincie.
Bouwen binnen bestaande bebouwing (inpassing en inbreiding) heeft
voorrang op uitbreiding. Binnen vooraf gestelde kaders is een flexibele
inpassing van nieuwe initiatieven mogelijk.



Op het gebied van woningbouw draagt de provincie met haar ruimtelijk
beleid actief bij aan het herstel en behoud van een gezonde woningmarkt.
Net zoals bij de aanpak van de kantorenmarkt moet worden gekeken hoe
de woningbouw vraaggericht kan worden. De VVD is voor een afgeslankte
huisvestingsverordening die uitsluitend de toewijzing van gesubsidieerde
sociale huurwoningen reguleert. Zo komen deze woningen terecht bij de
doelgroep waarvoor ze bedoeld zijn.



Vanwege de grote verschillen in demografie en marktontwikkelingen
vraagt de woningmarkt om lokaal maatwerk. De VVD vindt dat de
provincie zich moet beperken tot het planologische kader om een
duurzame ontwikkeling van het evenwicht tussen vraag en aanbod te
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faciliteren. De VVD bevordert het eigen woningbezit en geeft ruimte aan
particulier opdrachtgeverschap.


Kleine kernen zijn een van de kernwaarden van onze provincie en
beeldbepalend voor het landschap. De VVD geeft ruimte om de natuurlijke
groei van het aantal inwoners te faciliteren met behoud van de
landschappelijke waarden. De VVD is voor een vitale woonomgeving
waarin voorzieningen zoals winkels en scholen bestaansrecht hebben.
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7. Landelijk gebied en
natuurbeheer
'ontwikkelen in het groen'
Elk jaar trekken vele toeristen naar bijvoorbeeld de Vecht, de Heuvelrug of het
Kromme Rijngebied om te genieten van de unieke landschappen in onze
provincie. De VVD wil die behouden en waar mogelijk nog mooier maken. De
laatste jaren heeft de provincie zich ingespannen voor de realisatie van een groot
natuurgebied. Dit loopt over de Heuvelrug via Soest noordwaarts en van Rhenen
via de Rijn westwaarts. De Provincie Utrecht heeft dit netwerk van natuur
gerealiseerd door ruimte te bieden. In deze ruimte is een grote biodiversiteit
ontstaan. Er zijn nu meer soorten dieren en planten dan werden geteld in 1993.


De Provincie moet niet zelf natuur gaan beheren, maar de realisatie en het
beheer overlaten aan onze inwoners, boeren en natuurorganisaties. De
VVD wil eigenaren meer mogelijkheden geven om zelf verdienmodellen te
ontwikkelen voor het beheer van gebieden, bijvoorbeeld door het
toestaan van horeca of woningen die passen bij het natuurgebied.



Iedereen mag genieten van de natuur. Daarom moeten gebieden die met
overheidsgeld gerealiseerd of ondersteund worden, zoveel mogelijk
toegankelijk zijn.



De provincie heeft alleen de taak te waken over de gezondheid en de
veiligheid van de gebruikers van natuurgebieden. De VVD wil pragmatisch
omgaan met de uitvoering van natuurbescherming en geen extra
regelgeving plaatsen bovenop het huidige beleid. Hierbij geldt: Haags
minimum is provinciaal maximum.



De VVD wil op korte termijn de beheerplannen voor gebieden vaststellen,
zodat ondernemers weten waar ze aan toe zijn. Het huidig gebruik moet
in de beheerplannen worden opgenomen.



De land- en tuinbouw zijn al eeuwen landschapsbepalend in de provincie.
Sommige onderdelen – zoals houtwallen en uit moeras herwonnen
weidepercelen – kunnen monumentaal genoemd worden. Behoud en
herstel van dergelijke onderdelen dragen bij aan de cultuurhistorische
waarden van de Utrechtse landschappen.



De economie en de voedselvoorziening van Utrecht zijn afhankelijk van
lokale land- en tuinbouw. De provincie moet de land- en tuinbouw actief
ruimte geven om te groeien. Investeren in kennis en innovatie is een
belangrijke randvoorwaarde voor de toekomst van de land- en tuinbouw.
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De VVD wil het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals aardwarmte,
zonne-energie, reststoffen en vergisting van groenafval binnen de
agrarische sector makkelijker maken door belemmerende regelgeving
weg te nemen.



In het landelijk gebied wordt ruimte geboden voor herbestemming van
vrijkomend agrarisch vastgoed. Daarbij moet er ruimte blijven voor de
agrarische bedrijvigheid in het gebied. Dat een boerderij een
woonbestemming krijgt, mag er niet toe leiden dat de buurman niet kan
uitbreiden of zelfs met zijn boerenbedrijf moet stoppen.
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8. Erfgoed, recreatie
en toerisme
'ontspanning en inspiratie'
Het is fijn wonen en werken in onze provincie. Dat komt mede door het alom
aanwezige erfgoed. De VVD vindt kunst en cultuur van grote betekenis voor de
samenleving, maar de rol van de provincie is daarbij beperkt. Als het gaat over de
kunsten en cultuurparticipatie ligt de rol bij de gemeenten. Subsidiëring hiervan is
in principe geen taak van de provincie.


De ingezette koers – waarin de provincie inzet op cultureel erfgoed als
kastelen, landgoederen en forten – moet worden voortgezet. Financiële
ondersteuning gaat via cofinanciering en moet bijdragen aan het in stand
houden op de lange termijn. Met eigenaren van erfgoed die worden
ondersteund, worden afspraken gemaakt over openstelling en exploitatie.
De particuliere erfgoedeigenaren moeten serieus worden genomen door
de provincie, bijvoorbeeld met een goede positie in beleidsoverleggen en
uitvoeringsorganisaties (gebiedscommissies).



De VVD blijft inzetten op cultureel ondernemerschap door een
netwerkaanpak: met verbinding tussen publiek, cultuur, erfgoed(beheer),
festivals, toerisme en bedrijfsleven. Een goed voorbeeld hiervan is het
project ‘Utrecht Verhaalt’.



Wij willen voldoende recreatieve voorzieningen in de nabijheid van
inwoners, waar mensen kunnen wandelen, hardlopen, fietsen, zwemmen,
kanoën en andere ongemotoriseerde watersport kunnen beoefenen.



De provincie kan op het gebied van toerisme een verbindende rol spelen.
De VVD wil dat recreatie en toerisme zich richt op publiek-private
samenwerking en ondernemerschap. Meer samenwerking met en
verantwoordelijkheid voor de marktpartijen is een goede ontwikkeling.
Het proces tot omvorming van de overblijvende recreatieschappen tot
effectieve en efficiënte uitvoeringsorganisaties wordt wat de VVD betreft
voortgezet. Op het gebied van toerisme zou meer ingespeeld kunnen
worden op het toeristische succes van Amsterdam.



De VVD wil zo min mogelijk belemmeringen op het gebied van ruimtelijke
ordening voor initiatieven op het gebied van cultureel erfgoed, recreatie
en toerisme. Als een ondernemer bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling
van een gebied, hoort de provincie daarbij te helpen door minder regels.
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9. Financiën
'zorgvuldig met uw belastinggeld'
Net als de gehele samenleving voelt de provincie de gevolgen van de
economische crisis. De afgelopen jaren heeft de provincie minder geld gekregen
van het Rijk. De provincie blijft sober en wil haar geld zo efficiënt mogelijk
besteden. We willen het huidige takenpakket voortzetten, uiteraard met
uitzondering van de decentralisaties door het Rijk.


De afgelopen jaren is er dankzij de VVD flink bezuinigd. Zo is het aantal
arbeidsplaatsen (FTE’s) van de provincie met een derde afgenomen tot
onder de 650 en hiermee is een besparing behaald van ruim twaalf miljoen
euro.



Wij willen de lasten voor de inwoners ook in de toekomst laag houden en
maken daardoor telkens weer scherpe keuzes. Doel van de VVD is het
handhaven van het huidige belastingniveau van de provinciale belastingen
(opcenten) en deze zo mogelijk te verlagen.



De VVD staat voor een realistische financiële basis onder het beleid. De
afgelopen jaren is er veel geld geïnvesteerd in mobiliteit, economie en
natuur. Hiervoor zijn fondsen en reserves opgebouwd en deze moeten
ook in de toekomst worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld.



De VVD wil minder subsidies maar meer creatieve oplossingen bij het
inzetten van geld, zoals cofinanciering en revolverende fondsen, die
tijdelijke middelen kunnen verstrekken die daarna weer voor andere
projecten kunnen worden ingezet.



De VVD wil een sluitende begroting – nu en in de toekomst. Als er keuzes
gemaakt moeten worden geldt voor de VVD 'nieuw voor oud’: kritisch
kijken naar oud beleid om nieuw beleid te kunnen ontwikkelen. Eventuele
bezuinigingen moeten bij de start van een nieuw college worden
ingeboekt zodat de provincie een solide financieel beleid blijft voeren.



Naar onze volle overtuiging is mobiliteit noodzakelijk voor economische
ontwikkeling. En die economische ontwikkeling is op haar beurt de motor
waarop het overige beleid kan draaien. Daarom vinden wij het
onverstandig hierop te bezuinigen.
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10. Bestuur en organisatie
'slagvaardig en efficiënt'
De VVD zet in op een daadkrachtige provincie, die zo is ingericht dat de kerntaken
efficiënt en slagvaardig worden uitgevoerd. De kerntaken van de provincie zijn
economische en ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaarheid, natuur en landschap en
cultuurhistorisch erfgoed.


Voor onze inwoners is de gemeente de eerste overheid. De VVD vindt dat
Nederland behoefte heeft aan bestuurskrachtige gemeenten.



De VVD vindt dat gemeenschappelijke regelingen een bijdrage kunnen
leveren aan een betere dienstverlening aan onze inwoners. Elke
bestuurlijke samenwerking moet wel democratisch gelegitimeerd zijn.
Hier ligt een rol voor de provincie om dit te bewaken. Aan het opheffen
van de lappendeken van bestuurlijke hulpstructuren wordt voortvarend
verder gewerkt.



De provincie ondersteunt initiatieven tot gemeentelijke samenwerking.
Gemeenten en samenwerkingsverbanden moeten op bestuurskracht
worden beoordeeld. De VVD vindt dat de provincie moet ingrijpen
wanneer de indruk bestaat dat samenwerkingsverbanden worden
aangegaan als (schijn)oplossing voor gebrek aan bestuurskracht.



Ook voor de provincie geldt dat zij doelmatig moet werken. Indien op
Rijksniveau initiatieven tot provinciale opschaling worden opgestart, zal
de VVD die plannen beoordelen op hun meerwaarde. Bij opschaling moet
worden gekeken naar de ordenende principes van water en wegen.



Steeds meer regelgeving komt direct uit Brussel. Het grootste deel van de
Europese wet- en regelgeving wordt door de decentrale overheden
uitgevoerd. De VVD wil dat de provincie gezamenlijk met de andere
provincies optrekt over Europees beleid.



De VVD is tegen het rondpompen van geld. Bestaande subsidies moeten
door voldoende cofinanciering vanuit het bedrijfsleven worden ingezet
voor innovatie van de regionale economie.



Vertrouwen is de basis voor een goed bestuur. Wie dat beschaamt, kan
geen politieke of bestuurlijke functie uitoefenen. De VVD staat voor een
betrouwbare en integere overheid. Integriteit is de karaktereigenschap
van een individu, die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en
niet omkoopbaar. De persoon beschikt over een intrinsieke
betrouwbaarheid, zegt wat hij doet en doet wat hij zegt, heeft geen
verborgen agenda en veinst geen emoties.
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