
 
 
Beschouwing 50PLUS Begroting Provinciale Staten 30 oktober 2019 
 

Voorzitter 
 

De begroting.  
 

Al weken ben ik in vertwijfeling. Sinds de uitspraak van de Raad van State over de PAS 
(Programma Aanpak Stikstof). 
Volg dagelijks allerlei kranten en berichten op internet. Inmiddels wordt steeds meer duidelijker en 
komen er steeds meer signalen. 
Niet alleen over hoe erg het is maar ook de contouren van de directe en de eventuele gevolgen 
voor nu en in de toekomst.  
 

Het raakt ons allemaal. 
 

De agrariërs die voluit de boer opgaan. Vandaag de bouwwereld. “Het is paniek als zélfs wij 
protesteren”. ZZP’ers die geen werk meer krijgen en vaste werknemers die ontslagen moeten 
worden. En dan opeens in de kranten BOUW mag toch vuile grond gaan gebruiken. Etc. etc. 
Verwarring en valse beloftes alom terwijl het Rijk nog geen uitspraak heeft gedaan.  
 

Dit zal pas 1 december gebeuren. 
 

Er zijn er die gebruik maken van de huidige situatie. Om nog allerlei zaken er versneld te 
realiseren b.v. Door grond te verkopen voor de zonneweides en of windmolens. 
 

Een opsomming van waar geen geruchtbaarheid aan wordt gegeven. 
 

Windmolens lekken extreem schadelijk gas. Zij bevatten extreem zwaar en schadelijk broeikasgas 
als isolatiemateriaal. Jaarlijks lekken alleen al in ons land honderden kilo’s van dit 
zwavelhoudende broeikasgas de atmosfeer in. 
 

Werd in 1992 in Kyoto al benoemd als een extreem te bestrijden broeikasgas. 
 

De bouw van grote zonneparken wordt de nekslag voor kwetsbare natuur en bodemleven. Put de 
grond uit voor vele jaren en is nadelig voor o.a. weidevogels en insecten.  
 

Amerika kaal zagen voor de vervuilende biomassacentrales die een bom zijn onder het klimaat. 
Massa’s CO2 komt hiermee vrij en dat willen wij nu juist tegengaan en verminderen. 
 
In de bouw veelvuldig gebruik van PFAS-verzamelnaam ruim 6000 chemische stoffen Gebruikt 
voor o.a. Teflon, verf, blusschuim, cosmetica etc. 
 

In microdeeltjes komt het allemaal in of is al in ons lichaam. Vroeg of laat kan ons lichaam dit niet 
meer aan met alle gevolgen. 
 

IK kan nog wel veel meer opnoemen maar u leest allemaal kranten of zit op internet. 
Wat gaan wij ertegen doen. Afwachten????? De RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu) heeft voorlopig het laatste woord. De gevolgen zijn al ingezet en zullen in vele branches 
verstrekkende gevolgen hebben. Ook al doet men pogingen om alles, in het belang van het geld, 
weer af te zwakken. 
 

50PLUS en in het bijzonder mijzelf maakt zich grote zorgen. 



 
Vandaag gaan wij een begroting behandelen en waarschijnlijk met een meerderheid 
vaststellen. 
 

Een begroting gebaseerd op verraderlijk drijfzand. Dit omdat de te verwachten gevolgen vooral op 
financieel gebied nog niet duidelijk zijn en ook nog niet meegenomen. 
 

Steken wij de koppen in vervuilde grond?? 
 

Een begroting waar in de reserves afgeroomd worden. 
Voorlopig gaan wij gewoon door ook met vergunningen afgeven. 
 

Wij hebben allemaal onze wensen. Zo ook 50PLUS. 
 
 

• Natuurlijk wil 50PLUS veilige fietsroutes voor ouderen en scholieren.  

• Natuurlijk wil 50PLUS meer verlichting langs de provinciale wegen en fietspaden.  

• Natuurlijk willen wij de agrarische of bouwsector sector met alles er omheen ter wille zijn.  

• Natuurlijk niet meer vissen met vislood.  

• Natuurlijk vindt ook 50PLUS dat wij naar de inwoners moeten luisteren.  

• Natuurlijk wil 50PLUS goed openbaar vervoer en niet alleen in en om de grote steden zoals 

Utrecht en Amersfoort maar ook goede verbindingen naar alle uithoeken van de provincie 

en verder het land in. 

• Natuurlijk vindt ook 50PLUS dat er woningen gebouwd moeten worden vooral 

levensloopbestendig en in de sociale sector. Vooral in de laatstgenoemde sector is de 

balans volledig zoek. 

In wat voor maatschappij leven wij dat vooral diegene die boven de 5 ton of ver daarboven met 
een schijnbaar groot gemak een huis kunnen kopen. Dit geholpen met zo ongeveer gratis rente. 
 

En zo hebben alle partijen vanzelfsprekend hun wensen. 
 

Deze reeks met als voorbeeld voornoemde punten behandelen wij met iedere Provinciale 
begroting opnieuw. Voor 50PLUS al 9 jaren en het lukt meestal wel om het nodige te kunnen 
realiseren of voor elkaar te krijgen. 
 

Maar nu is alles anders. 
 

50PLUS vindt het volstrekt onverantwoordelijk om de reserves op dit moment af te romen voor de 
niet hoogst noodzakelijke doelen. 
 

50PLUS begrijpt dat in de euforie van het Collegeakkoord/werkprogramma het verleidelijk is voor 
de Coalitie om een greep uit het reservedepot te doen. Dat men ongeduldig is. Zo van nu de kans.  
 

Maar dit was allemaal vóór de uitspraak van de Raad van State. 
 

50PLUS vindt het onverantwoordelijk om het nu te doen. Juist nu dienen wij als Staten onze 
verantwoording te nemen om de reserves in stand te houden om de aankomende kosten op een 
fatsoenlijke manier te kunnen opvangen. 
 

Er is geen BRU-depot meer waaruit geplukt kan worden. 
 

Een pas op de plaats tot aan de Kadernota in het voorjaar zou op zijn plaats zijn en recht doen 
voor dit moment om, nu als er werkelijk al geld over is, dit te besteden aan concrete van nu 
wensen zoals b.v. een tunnel bij de Donderbergrotonde in Leersum of Openbaar Vervoer in de 
buitengebieden om het platteland vitaal te houden. En niet te vergeten de Rijnbrug bij Rhenen en 
aanpassingen voor schone energie in combinatie met de infrastructuur. 



 

Als 50PLUS op de vraag waar die extra 50 miljoen voor natuurontwikkeling nodig is als antwoord 
krijgt dat er nog voor natuurontwikkeling in Vijfheerenlanden ruimte is dan slaat de schrik mij om 
het hart. Het grootste gedeelte is daar weiland. Of de agrariërs daar zijn spekkoper of hun 
bedrijfsvoering wordt om zeep geholpen. Dat moeten wij als Staten niet willen. 
  
CO2 en Stikstof moet worden teruggedrongen. Op korte en lange termijn. 
 

In dit proces is de balans belangrijk dat geldt zeker ook voor de begroting. Deze begroting.  
 

College wat is uw antwoord op wat 50PLUS zojuist heef gezegd? 
 

Wat is uw antwoord op het voorstel om de afroming van de reserves uit te stellen tot de Kadernota 
in het voorjaar 2020 wanneer er meer bekend is over de financiële effecten en de gevolgen n.a.v. 
de uitspraak van de Raad van State inzake o.a. de PAS? 
 
  
  
 


