
Voorzitter, 

Wij spreken vanmorgen over de Voorjaarsnota 2014 waarmee GS ons bijpraat over de 

ontwikkelingen in 2014 en tegelijkertijd een vooruitblik geeft op de komende jaren. Uit die 

voorjaarsnota en het later nog toegestuurde memo met de laatste cijfers op grond van de 

meicirculaire komt het beeld naar voren van wisselende tussenstanden en daarmee van 

onvoorspelbaarheid. Met name de uitkering uit het provinciefonds varieert nogal, daalt eerst 

stevig vergeleken met de begroting, maar valt vervolgens ook weer wat hoger uit dan eerder 

gedacht. De inkomsten uit onze beleggingen blijven positief in 2014,  de opcenten 

Motorrijtuigenbelasting liggen lager, maar een aantrekkende economie zou daar maar zo 

andere en positievere cijfers kunnen veroorzaken. 

 

Deze voorjaarsnota voorzitter, inclusief de aanvullende memo levert heldere cijfers op, veel 

dank daarvoor, maar de voorspellende waarde is beperkt.  

En die beperkte voorspellende waarde wordt nog versterkt doordat we na deze vergadering 

nog maar zo’n 4 vergadercycli verwijderd zijn van de statenverkiezingen in 2015. Dat 

betekent dat de voorjaarsnota die toch al beperkte zeggingskracht had, gezien moet worden 

in de context van naderende verkiezingen, daarop volgende onderhandelingen en een 

daarna te sluiten coalitieakkoord. 

 

Vz. wij steunen de voorgestelde aanpak van GS om met behoud van de ambities nu vooral 

op hoofdlijnen aan te geven waar wellicht bezuinigd moet worden en een nadere invulling te 

laten ontstaan in het coalitieakkoord van begin 2015 en de begroting 2016. 

Daarmee pleiten we niet voor een geheel beleidsarme begroting 2015, maar de beperkte 

waarde van keuzes op dit moment lijkt evident. 

 

Vz. aanvullend maken we evengoed graag de volgende opmerkingen. 

 

Om te beginnen een korte terugblik op de gemiste kans om tot een eigentijds en 

daadkrachtig middenbestuur te komen. Waarbij duidelijk zal zijn dat wij het betreuren dat 

de kans daarop niet is benut. Nog nooit eerder waren we zover, maar de poging van het 

kabinet kon niet succesvol afgerond worden. Wat ons betreft betekent dat overigens uitstel 

en geen afstel. Wij denken dat het openbaar bestuur dusdanig in beweging is dat op enig 

moment ook de provincies en zelfs de provincie Utrecht zal moeten meebewegen. De 

“institutionele taaiheid die provincies eigen is en die leidt tot gebrek aan flexibiliteit, 

vertraagde besluitvorming, gebrek aan daadkracht en logheid van het middenbestuur”  

(citaat mevr. Peters) zal het op enig moment toch moeten afleggen tegen de veranderingen 

in de rest van het openbaar bestuur. We hopen overigens wel dat we tegen die tijd een 

actiever provinciebestuur zullen hebben dan we nu hebben, want achterover leunen en 

zeggen dat ‘de minister nog onvoldoende levert’ lijkt ons niet de sterkste manier om de 

Utrechtse belangen te behartigen.  

 



De gemiste kans  is uiteraard nog eens extra zuur als je kijkt naar de in deze voorjaarsnota 

aangekondigde bezuinigingen. Die bezuinigingen zouden voor een belangrijk deel niet nodig 

zijn geweest als de fusie wel was doorgegaan.   

 

Vz. los van de hiervoor genoemde kommer en kwel die ongetwijfeld van voorbijgaande aard 

is, noem ik kort graag nog enkele onderwerpen die wij blijvend aandacht willen geven.   

 

Om te beginnen noem ik het punt ‘wonen’ 

De druk op de Utrechtse woningmarkt is onverminderd groot. Met name voor de lagere 

inkomens, in het bijzonder gezinnen, wordt het steeds moeilijker om huisvesting te vinden. 

Corporaties hebben dusdanige huurverhogingen doorgevoerd dat het betaalbare aanbod 

drastisch is afgenomen. Onder de 570 euro is nauwelijks iets te vinden. Veel mensen huren 

nu ver boven de Nibudnormen wat vanzelfsprekend geen gezonde situatie is. Dat vraagt 

blijvende aandacht bij elke beleidsbeslissing. We zijn daarom blij dat gedeputeerde De Vries 

eerder de toezegging deed zich ook voor deze doelgroepen in te zullen spannen en we zullen 

hem daar ook aan houden. Ook voor starters zit de woningmarkt op slot Wij denken dat 

slimme constructies zoals startersleningen en startersrenteregeling daarbij behulpzaam 

kunnen zijn. 

 

Vervolgens nog een opmerking over Natuur en landschap 

Het natuur- en landschapsbeleid heeft het deze coalitieperiode zwaar gehad. We begonnen 

in 2011 met het desastreuze beleid van staatsecretaris Bleker en ondervinden daar nog 

steeds de gevolgen van. Gelukkig kon zowel vanuit het nieuwe kabinet, als vanuit deze 

provincie, een deel van de bezuinigingen ongedaan gemaakt worden en worden de 

afspraken in het Akkoord van Utrecht, wat betreft het gedeelte van de EHS dat wordt 

afgemaakt, goed nagekomen. Wij hebben het natuurbeleid van harte ondersteund, maar 

zullen het College scherp houden dat de Groene Contour daadwerkelijk groen blijft en niet 

wordt vol gezet met varkensstallen of megarundveestallen. Om daar natuur te krijgen zoals 

de ambitie in het Akkoord van Utrecht was.  

  

Door staatsecretaris Bleker werd de financiering van Recreatie om de Stad zelfs geheel 

stopgezet. De PvdA zal zich blijven inzetten voor groen dichtbij huis. Goed toegankelijk, 

bereikbaar en betaalbaar. Om voor de mensen rust te vinden in deze hectische tijd: om te 

wandelen, te fietsen en de hond uit te laten.  Dat betekent ook dat rood voor groen grenzen 

kent, en niet gebruikt mag worden als een soort schaamlap, waarbij alle mooie stukken 

dichtbij stedelijk gebied privé-eigendom worden. 

 

Ten derde noem ik de regionale economie 

Helaas krimpt ook in onze provincie de economie nog steeds. Minder dan in voorgaande 

jaren maar toch. Dit heeft grote gevolgen in de sectoren waar relatief veel, minder hoog 

opgeleiden werken zoals de bouwsector, transport en horeca. Wij zullen in de toekomst 



meer moeten inzetten op kansrijke sectoren zoals de zorg en techniek, die ook relevant zijn 

voor onze moderne maakindustrie, denk aan innovatie in de zorg en aan ontwikkelingen in 

de gaming industrie. 

Door de krimp zoals bijvoorbeeld in de zakelijke dienstverlening is er ook een teruggang in 

arbeid voor ZZP’ers.  Provinciale en gemeentelijke overheden kunnen een rol spelen als 

opdrachtgever. Wij pleiten voor een regionale ZZP-marktplaats waarbij we 

overheidsopdrachten toegankelijker maken voor ZZP’ers. Wij denken dat dit ook goed past 

in de ontwikkelingen om onze eigen  organisatie flexibeler te maken. 

 

Vz.  

Tot besluit nogmaals onze dank voor de heldere nota, de voorstellen die u doet kunnen wij 

steunen, uiteraard wel in de context die ik eerder schetste. 

 


