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Gezonde leefomgeving staat centraal

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Wat gaat de provincie Utrecht doen in 2020?
Hoeveel gaat de provincie Utrecht het aankomende jaar uitgeven? Komt er extra geld
voor natuur, voor cultuur en erfgoed, of voor de aanleg en het onderhoud van wegen?
Dat wordt bepaald in de begroting, het huishoudboek van de provincie. Het college van
Gedeputeerde Staten doet hiervoor een voorstel en leggen dat vervolgens voor aan
Provinciale Staten. Tijdens het politieke debat op 30 oktober 2019 bepalen Provinciale
Staten waar het beschikbare geld uiteindelijk naar toe gaat. Een belangrijk moment voor
de Staten. Waar willen de verschillende politieke partijen zich sterk voor gaan maken
in 2020? Alvast een vooruitblik op het begrotingsdebat.
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Aantrekkelijke steden en dorpen .......................... € 6.466.000
Provinciaal ruimtelijke beleid ............................. € 21.410.000
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Wat vindt u? Geef uw mening!
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Provinciale Staten zijn de gekozen volksvertegenwoordiging van deze regio. Zij beslissen over de begroting en
daarmee wat de provincie gaat doen het komende jaar. De Statenleden willen graag weten wat u belangrijk vindt
voordat zij 30 oktober a.s. beslissen. Reageer door een e-mail te sturen naar statengriffie@provincie-utrecht.nl of
benader rechtstreeks de politieke partij van uw keuze via www.provincie-utrecht.nl/psutrecht.
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Gezond, Groen en Samen blijven topprioriteit
“Verandering
begint in
Utrecht.”
Karin Boelhouwer: “GroenLinks kiest voor:
Schone energie in de provincie: wij willen af van fossiele
brandstoffen en schone, gezonde energie gaan gebruiken.
We investeren in snelle en veilige fietsverbindingen, zodat je
met de (elektrische) fiets in de toekomst overal in de
provincie snel en makkelijk kunt komen.

Natuur: het vergroten, versterken en beleven van natuur
krijgt hoge prioriteit. We koesteren hiermee de eigen
waarde van natuur én zorgen voor een gezonde leef
omgeving. We investeren om samen met agrariërs de
transitie naar natuurinclusieve landbouw te maken.
Samen: íedereen doet mee, ongeacht afkomst, achtergrond, kleur, geaardheid of opleiding. Cultuur is daarbij een
bruisende bron die mensen verbindt en nieuwe inzichten
geeft. Ook door te investeren in sport brengen we mensen
dichter bij elkaar.
Kortom, GroenLinks investeert in gezond, groen en samen!”

Programmabegroting is een plunderbegroting
“Slecht nieuws voor
hardwerkende
belastingbetalers.”
André van Schie: “De eerste begroting van het nieuwe
Utrechtse College is slecht nieuws voor gewone hard
werkende belastingbetalers. Reserves worden geplunderd
en we worden alvast voorbereid op een drastische

verhoging van de provinciale wegenbelasting.
De VVD waarschuwde al eerder dat er voor alle plannen van
dit linkse college geen geld aanwezig is. Dat blijkt nu ook
waar te zijn. De coalitie verwacht ruim 230 miljoen euro (!)
éxtra uit te geven. Geld dat er niet is, maar voor een groot
deel uit de reserves wordt getrokken. Geld dat gereserveerd
was om te investeren in wegen en bereikbaarheid.
De VVD is bang dat noodzakelijke investeringen in de
bereikbaarheid van kleine kernen en steden nu een stuk
lastiger wordt. Ook het ontsluiten van toekomstige woningbouwlocaties als Rijnenburg wordt moeilijk als er geen
mobiliteitsreserves meer voor beschikbaar zijn.”

FVD: dynamiek durf en daadkracht
“Wij werken niet
mee aan het
klimaatakkoord.”
Wouter Weyers: “Forum voor Democratie (FVD) houdt een
aantal specifieke onderwerpen in de gaten. Zo willen wij
dat er meer aandacht en middelen naar het platteland, de
dorpen en kleinere steden gaan. Wij werken niet mee aan

het klimaatakkoord en de vorming van energielandschappen
met windmolens en zonneweides. Wij denken dat de stad
Utrecht haar verkeer, OV en auto ook ondergronds moet
gaan verwerken. Forum wil meer recreatieve natuur in
onze provincie, waarbij boeren ook heel goed ingeschakeld
kunnen worden. Het gaat dan vooral om groene gebieden
rondom de grote steden. FVD vindt het heel belangrijk dat
er divers gewoond kan worden in onze provincie, dus niet
alleen appartementen naast een treinstation of bushalte.
FVD is de enige partij die heel duidelijk aandacht heeft
voor de esthetiek van stad en land. Kortom, FVD: dynamiek,
durf en daadkracht - ook in Utrecht!”

College toont lef met deze begroting
“Iedereen kan
meeprofiteren door
deze investeringen.”
Derk Boswijk: “Dit college toont lef! Zo wordt de woningnood aangepakt, gaan we ruimte creëren voor het MKB
en ondersteunen we gemeenten actief bij een haalbare
en betaalbare energietransitie. Hierdoor kan iedereen meeprofiteren. We ondersteunen jonge boeren bij

bedrijfsovername en versterken de natuur. Verder investeren
we in betere OV-verbindingen, meer fietsinfrastructuur en
verkeersveiligheid. Deze uitdagingen kosten geld, dat begrijpt
iedereen. Daarom zullen wij aanspraak maken op een klein
gedeelte van de onnodig hoge reserves. De reserves bedragen
momenteel meer dan 400 miljoen euro. Veel reserves liggen,
soms al decennialang, op de plank te verstoffen.
Ten slotte behoren de opcenten in Utrecht tot een van de
laagste van Nederland, terwijl wij wel de grootste druk
ondervinden op onze wegen en de kosten voor het
onderhoud toenemen. Daarom is het verstandig om na
11 jaar de opcenten weer te indexeren.”
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Investeren in de toekomst
“Komende jaren
moeten we belangrijke keuzen maken.”
Marc de Droog: “D66 is blij met de ambities die de
provincie met deze begroting laat zien. De komende jaren
moeten we belangrijke keuzen maken. Hoe willen we

vorm geven aan de afspraken in het klimaatakkoord?
Hoe herstellen we de balans tussen natuur en economie?
En hoe zorgen we tegelijkertijd voor voldoende en bereikbare woningen en banen? D66 ziet dat de provincie wil
investeren: in schone energie, in meer woningen, in meer
natuur, in een beter fietsnetwerk en in de verdere verduurzaming van onze -groene, gezonde en slimme- economie
en samenleving. In de provincie Utrecht zijn steeds meer
mensen en bedrijven zélf in beweging voor een gezonde en
schone toekomst. Van D66 mag deze beweging de ruimte
krijgen. Heb jij een mooi initiatief en wil je weten wat de
provincie kan betekenen? We denken graag mee!”

Blij met ambitieuze sociale begroting
“College investeert in OV, fiets,
energietransitie en woonbeleid.”
Julie d’Hondt: “De Partij van de Arbeid (PvdA) is heel
positief over de begroting voor 2020. Het nieuwe college wil
fors investeren in OV, fiets, energietransitie en woonbeleid.

Allemaal zaken waar de PvdA zich al jarenlang hard voor
maakt. Wel zijn we geschrokken van de enorme vrijval van
137 miljoen euro uit de reserves. Kennelijk is er in het
verleden heel veel geld gespaard voor vage plannen die niet
gerealiseerd zouden worden. We vinden het dapper van het
nieuwe college dat zij kritisch naar hun eigen spaarpotten
hebben gekeken. Dit bedrag kan nu worden ingezet voor
realistische plannen waar alle inwoners van Utrecht, maar
met name degenen die moeilijker rond kunnen komen,
echt iets aan hebben. Zoals een proef met gratis OV
voor ouderen buiten de spits en de ontwikkeling van een
‘sociale agenda’.”

“Wij investeren in een
prachtige provincie.”
Henriette Rikkoert: “De ChristenUnie wil zich inzetten voor
de prachtige provincie Utrecht, om het goede te zoeken
voor alle inwoners. We zetten ons in voor de schepping
die ons gegeven is, voor een rechtvaardige samenleving en

voor een maatschappij waarin oog is voor ieder mens. De
ChristenUnie maakt weer onderdeel uit van het college en is
blij dat veel van ons verkiezingsprogramma geland is in het
coalitieakkoord én nu ook in de begroting. We zijn dan ook
tevreden dat hierin de gezonde leefomgeving centraal staat.
Belangrijk voor ons is dat inwoners voedsel uit de regio
kunnen kopen dat afkomstig is van sterke boerenbedrijven.
Ook is er meer geld voor het behouden van cultureel
erfgoed (oude kerken), de overgang naar duurzame energie
en nieuwe natuur. Verder zijn wij blij met de inzet op het
realiseren van meer betaalbare woningen, geld voor het
openbaar vervoer en fietssnelwegen.”

Linkse begroting slecht voor leefomgeving
“Windmolens en zonnepanelen
slopen de natuur.”
René Dercksen: “Het nieuwe ultra linkse college van
GroenLinks, D66, CDA, PvdA en ChristenUnie heeft in de
begroting de mond vol van natuur en biodiversiteit. In
hetzelfde stuk staat ook dat ze onze provincie vol wil zetten

met zwaar gesubsidieerde windmolens en zonnepanelen.
Daarmee sloopt ze het landschap - uw leefomgeving - en de
natuur. Vogels, vleermuizen en insecten vinden massaal de
dood tegen de niet recyclebare wieken van de windmolens.
Ecologen slaan alarm over de gevolgen voor de bodem
kwaliteit bij akkers vol zonnepanelen (veel minder CO2
opname; een aanslag op de biodiversiteit). Wij hebben herhaaldelijk voorgesteld hier onderzoek naar te doen. Dat wil
men niet, anders valt ook dit duurzame sprookje in duigen.
Het nieuwe provinciale bestuur gaat al deze plannen ook
u nog door de strot duwen. Desnoods door voorbij te gaan
aan wat gemeenten willen. U stemde links. U krijgt links.”

Er is geen planeet B
“Economische groei
kan niet langer het
uitgangspunt zijn.”
Hiltje Keller: “De grootste uitdagingen waar we op dit
moment voor staan, zijn het tegengaan van klimaatverandering en afname van biodiversiteit. Om deze problemen het
hoofd te bieden, moet een andere weg ingeslagen worden:
economische groei kan niet langer het uitgangspunt zijn.

Het is noodzakelijk om maatregelen te nemen om de
vervuiling terug te dringen, waarbij o.a. krimp van de
veestapel onvermijdelijk is. Het college kiest er echter voor
economische groei te blijven faciliteren en overschrijdt
daarmee de grenzen van onze planeet. Afbreuk aan onze
leefomgeving blijft doorgaan door onverminderde vervuiling
van lucht, water en bodem. De stikstofproblematiek is
daarvan slechts één voorbeeld. Dat het college kiest voor
pappen en nathouden, in plaats van concrete maatregelen,
duidt op gebrek aan realiteitszin. In plaats van faciliteren
van groei, moet faciliteren van leefbaarheid voor álle
inwoners van de provincie Utrecht het uitgangspunt zijn.”

Openbaar vervoer kan en moet beter
“Zonder goed OV zal de
doorstroming van het
verkeer vastlopen.”
Andrea Poppe: “De SP is blij dat het college heeft aangegeven
dat OV beter kan en beter moet. Wij zullen ze daar ook aan
houden. De SP pleit al jaren voor fijnmazig OV, namelijk goede
bereikbaarheid voor kleine kernen. Ouderen en mensen
met een smalle beurs hebben ook vervoersbehoefte waar

rekening mee moet worden gehouden. Onze provincie is
de kleinste en tevens de drukst bevolkte. Zonder goed OV
zal de doorstroming van het verkeer vastlopen. Onze motie
tegen de verhuurdersheffing is aangenomen. Deze
belastingmaatregel zou omgezet moeten worden in een
investeringsplicht voor betaalbare huur in de sociale sector
(en daar net boven) en de leefbaarheid in wijken en dorpen.
Wij zijn benieuwd wat het college hiermee gaat doen.
Sociale en middenhuur zijn belangrijk; vooral de blijvende
betaalbaarheid. Energietransitie is belangrijk en moet
rechtvaardig zijn voor iedereen, zodat ook iedereen mee
moet kunnen doen.”

Stad én platteland gezond houden
“Niet langer
alleen Utrecht als
economische topregio.”
Bertrick van den Dikkenberg: “De SGP is tevreden met de
veranderde toon van de begroting. Het is niet langer alleen
Utrecht als economische topregio, maar ook Utrecht als
plek om gezond te leven. Daar zijn we blij om. Stad én platte
land gezond houden, daar maakt de SGP zich sterk voor.

Daarom speciale aandacht voor concrete acties in samenwerking met de agrarische sector, in plaats van nieuwe
plannen bedenken, bijvoorbeeld met betrekking tot het
opruimen van leegstaande stallen (VAB).
De SGP is verbaasd over het financiële plaatje bij deze
begroting. In 2020 wordt voor circa 50 miljoen euro extra
uitgegeven en worden 100 nieuwe medewerkers geworven
die extra werk gaan bedenken buiten de provinciale kerntaken. Een groei was zeker nodig om de organisatie te
versterken, maar wat de SGP betreft past dit enorme aantal
niet bij de matigheid waarmee de overheid met belastinggeld moet omgaan.”

Veilige fietsroutes voor scholieren
“Fietspaden zonder
obstakels voor
mindervaliden.”
Mieke Hoek: “50PLUS wil veilige fietspaden zonder obstakels
voor mindervaliden en ouderen. Ook pleiten wij voor veilige
fietsroutes voor scholieren en waar nodig aanpassingen bij
rotondes om veilig over te steken. De fietspaden langs de
provinciale wegen moeten beter verlicht worden.

Openbaar vervoer mag niet verder verschralen en bushaltes
moeten op redelijke loopafstand zijn. De Regiotaxi moet op
peil blijven als belangrijke voorziening; zeker in de buiten
gebieden waar soms helemaal geen regulier openbaar
vervoer is. Ondersteuning voor inwonersinitiatieven, zeker
bij ingrijpende voorstellen die met de infrastructuur te
maken hebben, vindt 50PLUS belangrijk. Denk hierbij aan
inspreekmomenten om ideeën op te halen. Tot slot vragen
wij aandacht voor schoon oppervlaktewater. Het vissen met
vislood moet zo snel mogelijk teruggebracht worden.
Per jaar blijft er ruim 54 ton lood achter in het water en
dit tast de waterkwaliteit aan.”

