Beantwoording technische vragen RGW – Kadernota 2023
Partij

Nr
.

Vraag / Input

Antwoord / Reactie

ChristenUnie

1

in par. 2.1 staat heel compact een opsomming aan middelen en
worden aparte financieringsstromen vermeld wb het strategisch
bosbeleid. Dat is voor ons onvoldoende duidelijk genoeg. Hoe
worden de inrichtingskosten buiten NNN nu gedekt?

2

Zijn er nog korte klappen te maken in de woningbouw?

3

Bestemmingsreserve 6 mln voor Groen groeit mee. De
voorbeeldgebieden zijn aangedragen door de regiopartners. Op
basis van welke overwegingen en argumenten en met welke
doelen heeft GS de wens van deze regiopartners gehonoreerd?
Zijn andere regio's de komende jaren dan buiten beeld?

4

Waarom staat het getal van 8.000 woningen genoemd op pag. 6
van het statenvoorstel? klopt niet met andere getallen.

Inrichtingskosten voor realisatie nieuw bos bedraagt €20.000 per/ha. Voor 500
ha binnen het NNN en 300 ha in de Groene contour zijn inrichtingskosten
beschikbaar via de SKNL (Subsidieregeling Kwaliteit Natuur en Landschap).
Daarnaast willen we 200 ha Groene contour realiseren zonder gebruik te maken
van het instrumentarium van de Groene contour. Er zijn voor deze hectaren nog
geen middelen voor o.a. inrichting beschikbaar. Voor 100 ha verwachten we
financiering vanuit uitleglocaties voor woningbouw en bedrijven. Voor nog eens
100 ha kan gedacht worden aan combinaties van tijdelijke investeringen voor de
energietransitie, de inzet van koolstofcertificaten en bestaande mogelijkheden
voor lokale kleinschalige rode ontwikkelingen.
Wat betreft Kleine landschapselementen buiten het NNN (120 ha) zijn na 2023
geen middelen voor inrichting beschikbaar. Verwacht wordt dat deze
gefinancierd worden vanuit provinciale middelen (zie tabel 8, p.71 Strategisch
bosbeleid). De benodigde inrichtingskosten voor 75 ha voedselbossen en 225
ha agroforestry zijn voor 80 ha gedekt uit Kadernotamiddelen 2022-2025 (t.b.v.
twee pilots à € 200.000). Voor de overige inrichtingskosten wordt ingezet op de
GLB/NSP (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid/Nationaal Strategisch Plan)
vanuit Europa. Voor 80 ha nieuw bos rondom steden en dorpen (buiten NNN)
bedragen de inrichtingskosten € 1,6 mln. Enkel voor 5 ha nieuw bos op
provinciale grond zijn inrichtingskosten beschikbaar. Het overige deel zal door
derde partijen gefinancierd moeten worden (bijvoorbeeld door gemeenten of
particuliere initiatieven). We gaan o.a. met Groen Groeit Mee samenwerken om
externe financiering hiervoor mogelijk te maken.
Nee. Met de nu beschikbare middelen en instrumenten zijn geen grote
versnellingsopties mogelijk. Inzet vanuit de provincie is gericht op lobby
aanpassing landelijke regels, procedures en extra financiën.
Het programma Groen Groeit Mee werkt de komende tijd aan een aantal
gebieden. Zo wordt de koppeling gelegd met de uitleglocaties voor woningbouw,
met de zones rondom de Natura2000 gebieden (ihkv stikstof) en met de drie
gebiedsvisies die de regio's U10, Amersfoort en Foodvalley aan het uitwerken
zijn. Daarnaast is samen met de regiopartners gekeken in welke gebieden we
op korte termijn kansen zien om Groen Groeit Mee concreet op te pakken. Daar
zijn deze gebieden uit naar voren gekomen. Meer/andere gebieden zijn
mogelijk, maar gelet op de eerste inventarisaties verwachten we dat juist in deze
gebieden (gekoppeld aan de grote verstedelijkingsopgaven) als eerste resultaat
kan worden geboekt.
Getal van 8000 is afgeleid van de woningbouwopgave uit de Omgevingsvisie
provincie Utrecht. In de periode 2020-2040 is de maximale gewenste
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JA21

5

De uitvoeringskosten voor het NSP bedragen €8,75 miljoen op
een totaal bedrag voor het programma van €38,71. Dat is 22%
van de totale kosten. Waarom zijn de uitvoeringskosten voor dit
programma zo hoog?

SGP

6

De faunaschade stijgt naar structureel €3mln per jaar. Kan GS
aangeven als er actievere fanaubeheer zou plaatsvinden met
ruimere mogelijkheden voor afschot, met hoeveel kan het bedrag
dan dalen?
Wij snappen de route van de onlangs vastgestelde
Bossenstrategie naar het vrijmaken van 23,8 miljoen voor het
verwerven van 400 ha landbouwgrond niet. Waarom is er uit de
totale ambitie van van 1500 ha bosvermeerdering het specifieke
getal van 400 opgenomen en waarom wordt er wel geld
uitgetrokken voor verwerving maar niet voor realisatie?

7

8

Wij vinden het moeilijk te beoordelen of de aangevraagde 3 fte
voor de uitvoering van het beleid landelijk gebied voldoende is.
Zeker omdat gezegd wordt dat er nog geen dekking wordt
gevraagd voor een teamleider. Waarom dan, vooruitlopend op de
bespreking van de aanpak, al wel 3 fte aanvragen?

9

Is er voldoende geld voor de versnelling van de woningbouw?

10

Wij ontvangen graag een nadere onderbouwing van de bijdrage

toevoeging 165.700 woningen. Dit is gemiddeld een bruto toevoeging van zo’n
8000 woningen. In dat kader streven we ernaar om toe te groeien naar een
bruto toevoeging van 10.000 woningen.
De uitvoeringskosten van het NSP komen volgens afspraak voor rekening van
de provincie. Europese programma’s hebben te maken met een relatief zwaar
regime van toetsing en verantwoording. Het betaalorgaan voor de provincie
Utrecht voor de komende periode is de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO), voor het toetsen en beoordelen van betalingen van subsidies.
Naast RVO is dit ook voor onder meer de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA).
Nee, dat valt niet te ramen, omdat er diverse andere factoren, zoals aantallen
schadeverzoeken, drogestof prijs van het gewas op de wereldmarkt, etc. de
hoogte van de schade mede kunnen bepalen.
In het Strategisch bosbeleid is opgenomen dat er voor 2040 nog ca. €45 mln.
provinciale middelen nodig zijn voor de realisatie van nieuw bos. Deze claim van
€23,8 mln. betreft ongeveer de helft daarvan en geeft een mooie ‘boost’ aan de
uitvoering van de ambitie. Het geeft ook een signaal naar andere partijen, want
meer bos is een verantwoordelijkheid van vele partijen. Wij laten hiermee zien
dat we het als een belangrijke verantwoordelijk zien daar een significante
bijdrage aan te leveren. Met deze ‘boost’ worden ambities nadrukkelijker
zichtbaar en er kan een meer haalbaar tijdpad worden gevolgd. Van de ambitie
voor 1500 ha nieuw bos, moet nog 980 ha aangekocht worden. Het verwerven
(en afwaarderen) van deze gronden (de 400 hectare) is daarom een eerste, en
vaak cruciale, stap tot realisatie van nieuw bos.
De gevraagde formatie is ondermeer ook de formatie voor een extra teamleider.
Deze wordt nu in deze kadernota gevraagd omdat hierin niet eerder was
voorzien. Naast deze structurele formatie wordt ook nog 1.5 FTE tijdelijke
formatie gevraagd. Met de gevraagde extra formatie denken we op een goede
wijze invullnig te kunnen geven aan de opgaven in het landelijk gebied die er nu
zijn. Indien nieuwe opgaven (bijvoorbeeld vanuit het NPLG) op de provincie af
komen moet de formatie opnieuw in dat licht bezien worden.
Vooralsnog wel. Op basis van de subsidieaanvragen die in de pijplijn zitten
verwachten we in 2022 een klein tekort. In de zomernota 2022 zit een voorstel
om het saldo van de reserve van €1,5 miljoen beschikbaar te stellen. Het is nog
onduidelijk wat de consequenties zijn van NWBA voor de provincie en voor
capaciteit van het team VW. Als we geld tekort komen dan zullen we tijdig geld
aanvragen. Een evt. tekort in 2023 en verder wordt betrokken bij de Zomernota
2023 en/of Kadernota 2024-2027. Verwachting is dat na afronding van het
programma (2024) wel extra budget nodig zal zijn. Om deze reden is voor de
jaren 2025 en 2026 extra geld aangevraagd (per jaar €3,8 miljoen incidenteel,
bovenop het structureel beschikbare bedrag van €1,2 miljoen).
Het bedrag is bepaald op basis van een inschatting van het Universitair Medisch
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van €1 miljoen aan de nieuwe huisvesting van het Ronald
McDonaldhuis. vanuit de provincie, wat ons betreft in een
separate Statenbrief. Hoe ziet het plan er uit? Wat zijn de totale
kosten? Wie dragen er allemaal bij? Waarom is deze bijdrage
gerechtvaardigd? Uit welke subsidieregeling wordt geput en van
welke subsidies gaat dit mogelijk ten koste?

11

VVD

12

De uitwerking van de gevraagde 6 miljoen voor het programma
Groen Groeit Mee is wat ons betreft onvoldoende. Wat liggen hier
voor plannen onder?

Op welke ruimtelijke afweging is de financiele bijdrage aan het
USP voor de verplaatsing van het Ronald MacDonaldhuis

Centrum Utrecht (UMCU) voor een tijdelijke locatie van het Ronald McDonald
Huis (RMDH). De inschatting van de totale kosten is tussen de 3-3,5 miljoen
euro. Momenteel wordt gewerkt aan een duidelijke onderbouwing. Doordat het
UMCU haar nieuwe ontvangstgebouw wil plaatsen op de bestaande locatie van
het RMDH, is tijdelijke huisvesting noodzakelijk. Het RMDH wordt daarna
geintegreerd in de nieuwbouw van het UMCU. De reden van de nieuwbouw is
dat het UMCU o.a. de pakreergarage, die nu midden op het Utrecht Science
PArk (USP) staat, te verplaatsen naar de Noordkant (vlakbij de huidige P&R).
Daarmee kan het USP autoluw worden gemaakt, ontstaat ruimte voor (een
verbetering van de) gebiedsontwikkeling en ontstaan kansen voor het
versterken van de Hollandse Waterlinies (Werelderfgoed). Naast provincie
Utrecht dragen ook het UMCU en de gemeente Utrecht bij aan deze tijdelijke
locatie.
Een bestemmingsreserve voor Groen Groeit Mee heeft meerdere doelen. Het is
bedoeld om investeringen bij onze GGM-partners uit te lokken, het dient voor
mogelijke cofinanciering indien er een subsidie oid kan worden aangevraagd en
het geeft aan dat we met Groen Groeit Mee concreet aan de slag willen. Groen
Groeit Mee krijgt uitwerking in de gehele provincie, maar het momentum is nu
om de ambitie ook te vertalen naar een financiele reservering. Het is een
bestemmingsreserve waarvoor de exacte besteding nog duidelijk zal worden
aan de hand op te stellen (deel)gebiedsplannen. Vooralsnog is het bedrag
opgebouwd vanuit de volgende verdeling:
€ 4 miljoen voor de voorbeeldprojecten:
- Groot Amelisweerd / Krommerijn & Linie parklandschap (Regio U16)
- Veenendaal west, Roode Haan en Overberg (Regio Foodvalley)
- Zuidelijke Eemvallei (Regio Amersfoort)
- Hollandse IJssel (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)
€ 1 miljoen voor gebiedsontwikkelingen met kansrijke koppelkansen Groen
groeit mee (met name in landelijk gebied)
€ 1 miljoen voor uitbreidingslocaties voor woningbouw: evenwichtige
ontwikkeling woningbouw – groen.
Bij de verdeling van het bedrag zijn we voorlopig uitgegaan van een verdeling
over 6 focusgebieden (zie bovenstaand voorstel). In de verdeling van geld over
bovengenoemde 6 doelen voor besteding kan geschoven worden als daar
goede redenen voor zijn (zoals het anders niet uitgeven van het geld,
genoemde punten onder prioritering, etc.). Bij voorkeur wordt een bijdrage
geleverd aan de realisatie van meerdere soorten groen (zie 13 legendaeenheden rapport Opgaven in beeld Groen groeit mee). Daarnaast willlen we
een bijdrage leveren aan projecten verspreid over de provincie, bij meerdere
gemeenten en waterschappen.
De bijdrage van de provincie maakt het mogelijk dat de ruimtelijke ontwikkeling
op het Utrecht Science Park (USP) en rondom het Universitair Medisch Centrum
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gebasseerd? Is het risico op presedentwerking voor andere
mooie projecten in de provincie aanwezig?

13

14

Is er meer capaciteit nodig voor de invulling van de regiefucntie
ikv NWBA? Is dat meegenomenn in de kadernota?

Utrecht (UMCU) mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast ontstaat nieuwe
ontwikkelruimte op de plek waar nu de parkeergarage van het UMCU staat. De
verplaatsing van de parkeergarage maakt het mogelijk om het USP autoluw te
maken en daarmee de kwaliteit van de leefomgeving voor studenten,
onderzoekers, medewerkers en bezoekers te verhogen. Er is zorgvuldig naar de
argumentatie en de inkadering van de toezegging gekeken om
precedentwerking te voorkomen.
De invulling van de regiefunctie vraagt waarschijnlijk meer en andere inzet van
provincie. De precieze inzet is nog niet duidelijk. Zodra alle 6 programma's van
NWBA bekend zijn en ook meer zicht is op de verdere conseqenties/uitwerking
daarvan, zal de balans worden opgemaakt . Er zijn hierover gesprekken met het
rijk, ook vanuit het IPO.

15
16
17
18
19
20
21
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