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2007BEM59 
 
Verslag van de vergadering van de statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van  
10 september 2007 
 
Aanwezig:
H.R.A.L. Klein Kranenburg (CDA, voorzitter), J. Binnekamp (gedeputeerde), mw. M.G. 
Dekker (gedeputeerde), mw. A.H. Raven (gedeputeerde), dr. R. Bisschop, mw.drs. W.A. 
Bodewitz (PvdD), drs. W.J. Bos (PvdA), mr. J.M. Buiting (CDA), ir. D.J. van den Burg 
(VVD), mw. P. Doornenbal-van der Vlist (CDA), mw. A. Jonkers-Cornelisse (SP), ing. D. 
Kiliç (PvdA), C.J. van Kranenburg (ChristenUnie), drs. B. Nugteren (GroenLinks), mw. 
A.M.A. Pennarts-Pouw (GroenLinks), drs. T.G.P.M. Ruijs (CDA), mw. Y. Smit (VVD), ir. T. 
Snyders (Mooi Utrecht), mr. J.J.J. Streefland, F.J. Vos (VVD), drs. R.E. de Vries (D66)  
 
Van ambtelijke zijde aanwezig:
dr. R.J. Poort (adjunctgriffier), mw. W. Voorneman-Rikkers (verslag)  
 
Afwezig: 
R.C. Robbertsen (cvdK), F. Bersch (SP) 
 

1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Conceptverslagen van 11 juni en 16 juli 2007, geactualiseerde lijst van toezeggingen 
en termijnagenda 
De verslagen van 11 juni en 16 juli 2007 worden conform vastgesteld.  
Termijnagenda 
Deze geeft geen aanleiding tot nadere bespreking 
Geactualiseerde lijst van toezeggingen 
De punten 7, 8, 12, 13, 14 zijn afgehandeld.  
 
3. Ingekomen stukken 
Omzetting aanstelling de heer Noordam 
Wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 
4. Mededelingen 
- Bericht van verhindering is ontvangen van de cvdK en de heer Bersch. 
- Voorgesteld wordt in de regio Vecht- en Plassengebied in verband met de Arhi-

procedure ’s avonds bijeenkomsten te organiseren op 15, 22, 26 november en 3 
december a.s.  
De heer Vos memoreert dat in deze commissie is afgesproken de bijeenkomsten pas te 
organiseren zodra de notitie van GS beschikbaar is. Indien dat niet het geval is, mogen 
de bijeenkomsten wat de VVD betreft worden opgeschoven. De voorzitter acht het 
laatste een logische conclusie. 

- De voorzitter memoreert dat de commissie in meerderheid heeft besloten de bezoeken 
aan de BEL-gemeenten niet te koppelen aan het Vecht- en Plassengebied. Voorgesteld 
wordt derhalve het bezoek aan de BEL-gemeenten uit te stellen tot het voorjaar 2008. 
Aldus wordt besloten. 

- De voorzitter memoreert de workshops over Europa op 8 en 29 oktober a.s.    
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- De voorzitter memoreert het bericht over het bezoek aan Brussel op 27 en 28 
november a.s. Spreker concludeert, dat de commissie zich kan vinden in het voorstel. 
Nadere informatie volgt.  

- Ter vergadering is een notitie uitgereikt inzake de voortgang van de versterking 
bestuurskracht Valleigebied. Deze notitie licht thans niet ter bespreking voor; De 
aandacht wordt gevestigd op een aantal daarin genoemde belangrijke behandeldata.  

- De voorzitter deelt mede dat in het Presidium is afgesproken te bezien of het mogelijk 
is de PS-vergaderingen een week te vervroegen om de termijnen tussen bespreking in 
de commissies en in PS te verkorten. Nadere informatie hierover volgt. 
De heer De Vries verzoekt in dat geval de verslagen van de commissievergaderingen 
ook tijdig te verspreiden, omdat dit een handig handvat is ter voorbereiding van 
discussie in PS. De voorzitter neemt dit verzoek mee.   

- De voorzitter memoreert de bijeenkomst in Amsterdam d.d. 12 september a.s. inzake 
het UPR. 

 
5. Rondvraag 
- De heer Ruys merkt op dat in de krant van vandaag melding wordt gemaakt van het 

feit dat bij de provincie Noord-Brabant een aantal medewerkers met bijzondere 
financiële regelingen is vertrokken. Het CDA gaat er vanuit dat zich dergelijke 
gevallen bij de provincie Utrecht niet voordoen. Indien dit wel het geval mocht zijn, 
verzoekt het CDA de commissie daarbij tijdig te betrekken in het kader van de 
kaderstelling.  

 De heer Van Kranenburg is van mening, dat dergelijke zaken primair GS aangaan. Het 
lijkt de ChristenUnie niet gepast, dat PS worden betrokken bij individuele personele 
afdoeningkwesties.  

 De heer Ruys memoreert dat het het CDA in deze met name gaat om de kaderstelling. 
 De heer Binnekamp deelt mede – los van het artikel dat vandaag is de krant is 

verschenen – al te hebben verzocht om een overzicht terzake.  
- De heer Vos memoreert dat in de besluitenlijst van GS staat, dat GS plaatsen willen 

claimen in de Skybox van FC Utrecht. De VVD vraagt zich af hoe dit zich verhoudt 
met de besluitvorming in de vorige statenperiode voor dergelijke activiteiten geen 
provinciaal geld beschikbaar te stellen.   

- De heer Vos merkt op dat een referendum in Kockengen uitwijst, dat belangstelling 
bestaat voor herindeling bij Woerden. Woerden heeft inmiddels laten blijken 
betrokken te willen zijn bij het herindelingproces. De VVD informeert hoe dit zich 
verhoudt tot het plaatje dat GS thans aan de betrokken gemeenten hebben voorgelegd.  

 Mevrouw Dekker antwoordt dat GS kennis hebben genomen van zowel het resultaat 
van het referendum in Kockengen als de reactie van Woerden daarop. GS zullen dit 
betrekken in hun eindverslag. De zienswijzen van de betrokken gemeenten op het 
voorstel van GS dienen voor 1 oktober a.s. te worden ingediend. Op basis daarvan 
zullen GS met een inhoudelijke reactie komen op de ontvangen zienswijzen en met 
een advies.   

 
TER BESPREKING 
 

Alle portefeuillehouders 
 
6. Coalitieprogramma 
De voorzitter memoreert dat in het Presidium is gediscussieerd over de wijze en het tempo 
waarop besluitvorming zou kunnen plaatsvinden. Het Coalitieprogramma komt op 24 
september a.s. in PS. Daar zullen wellicht moties worden ingediend en in een vervolgtraject 
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besluiten in commissies worden genomen waaruit financiële vertalingen voortvloeien, waarna 
de finale afhandeling kan plaatsvinden in de PS-vergadering op 17 december a.s. Op grond 
van het vorenstaande is het derhalve mogelijk binnen het jaar 2007 over zowel de Begroting 
2008 als alle wijzigingen die voortvloeien uit het nieuwe Coalitieprogramma te besluiten.  
Aan de commissie wordt voorgelegd of zij in deze vergadering dan wel in de PS-vergadering 
van 24 september a.s. een bijdrage willen leveren ten aanzien van het Coalitieprogramma. 
De heer Van den Burg deelt mede dat het Coalitieprogramma niet 10 dagen voor deze 
vergadering is ontvangen, waardoor de fractie van de VVD niet in de gelegenheid is geweest 
een standpunt te bepalen. De VVD stelt derhalve voor dit onderwerp thans niet te behandelen 
en dit dan wel rechtstreeks in PS te behandelen dan wel in een extra commissie BEM.  
Mevrouw Doornenbal deelt mede dat het CDA voorstander is van rechtstreekse behandeling 
in PS.   
De heer Bos deelt mede dat de PvdA, op grond van het late tijdstip van ontvangst,  nog niet de 
afweging heeft kunnen maken of de inhoud voldoet aan de lijn van het Coalitieakkoord. De 
PvdA wil die afweging uitdrukkelijk maken. De PvdA pleit voor rechtstreekse behandeling in 
PS. 
De heer Nugteren memoreert dat voor de zomer is afgesproken de uitwerking van het 
Coalitieakkoord op 24 september a.s. te bespreken in PS. Op grond hiervan is afgesproken dat 
twee commissies zouden worden verschoven en dat de termijn in de twee andere commissies 
korter zou zijn. Daarmee is ingestemd en GroenLinks is van mening dat niet op die afspraak 
moet worden teruggekomen. GroenLinks zou het betreuren indien dit onderwerp heden niet 
zou worden besproken. 
De heer Van Kranenburg onderstreept het betoog van GroenLinks dat over de behandeling 
afspraken zijn gemaakt. Bovendien is spreker van mening dat de omvang van het stuk niet 
dermate groot is, dat daarvoor 10 dagen nodig is. Wat de ChristenUnie betreft zou de inhoud 
derhalve heden voor bespreking in aanmerking komen. Echter, gelet op de geringe omvang 
van het stuk is de ChristenUnie geneigd de inhoud rechtstreeks in PS te behandelen.  
Mevrouw Jonkers deelt mede, dat de SP zich aansluit bij het betoog van GroenLinks en de 
ChristenUnie.  
De heer De Vries deelt mede dat D66 het gevoelen van de VVD deelt. D66 is voorstander van 
rechtstreekse behandeling in PS, mits de kans wordt geboden thans enkele detailvragen te 
stellen over de inhoud.  
De heer Bisschop onderschrijft dat afspraken zijn gemaakt ten aanzien van de behandeling. 
Voor wat betreft de inhoud is in zijn visie echter slechts één vraag cruciaal, namelijk of het 
Collegeprogramma zodanig met het eerder vastgestelde Coalitieakkoord spoort dat het in 
elkaars verlengde ligt. Dit is een politieke vraag, die in de visie van de SGP rechtstreeks in PS 
kan worden behandeld.  
 
De voorzitter concludeert dat bij meerderheid wordt besloten het Collegeprogramma 
rechtstreeks in de PS-vergadering van 24 september a.s. te behandelen.  
 
7. Halfjaarrapportage 2007 van de provincie Utrecht 
De heer Buiting plaatst namens het CDA de volgende vragen en opmerkingen. 
- Blz. 10 inzake forse verhoging aansprakelijkheidsverzekering. Geïnformeerd wordt 

wanneer de commissie informatie kan verwachten vanuit de genoemde werkgroep, die 
zich gaat buigen over schadepreventie.   

- Meerdere keren wordt aangegeven dat werkzaamheden en bestedingen niet kunnen 
doorgaan als gevolg van vacatures en toenemend ziekteverzuim. Regelmatig worden 
onderbestedingen geconstateerd. De provincie beschikt over veel geld. Het CDA geeft 
als aandachtpunt mee dat ervoor moet worden gewaakt dat de uitvoering van 
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programma’s onder druk komt te staan door verzwaring van de werkdruk als gevolg 
van reorganisaties/efficiencyslagen.   

In zijn hoedanigheid van voorzitter van de subcommissie voor de Jaarrekening constateert 
spreker in deze Halfjaarrapportage een groot verschil tussen de voorgenomen- en de feitelijke 
bestedingen. In de vergadering van de subcommissie is voorgesteld bij de 
Begrotingsbespreking van 5 november a.s. al inzicht te verstrekken in de diverse kasritmen en 
een verklaring af te geven rond de afrekening van 2006.   
 
Mevrouw Smit plaatst namens de VVD de volgende vragen en opmerkingen. 
- Op blz. 5 wordt verwezen naar bijlage 1 waarin alle financiële claims staan, die tot een 

Begrotingswijziging zullen leiden. De besluitvorming vindt ook plaats aan de hand 
van deze bijlage. Er zijn echter financiële claims die rechtstreeks binnen programma’s 
kunnen worden opgevangen; deze zijn echter ook belangrijk voor de besluitvorming 
maar worden in bijlage 2 toegelicht. Een en ander bevordert de leesbaarheid niet.  

- Bijlage 1 sluit op € 14.456 miljoen, terwijl het voorlopig rekeningresultaat € 15,5 
miljoen bedraagt. Geïnformeerd wordt of het verschil het gevolg is van een afronding.   

 - Op blz. 7 wordt in het overzicht van alle claims en doorschuivingen van bedragen € 
1,9 miljoen ten laste gebracht van de dienstreserves. Omdat het geen doorgeschoven 
posten van het jaar daarvoor betreft, wekt dit de indruk dat nogal makkelijk wordt 
omgegaan met overschrijdingen. In het kader van de budgetbewaking heeft de VVD 
hier moeite mee. 

- De impact van de Halfjaarrapportage (€ 94,7 miljoen) lijkt enorm, maar bekend was 
dat € 77 miljoen betrekking had op de ‘bakstenen’ van de REMU.  

- Op de Agenda 2010 is sprake van een onderbesteding van € 17,5 miljoen. Dat was ook 
in 2006 het grote euvel. Verzocht wordt daarin voor de Begrotingsbehandeling inzicht 
te verstrekken.   
Ter illustratie wordt gewezen op de Sociale Agenda waarvoor € 2,5 miljoen 
beschikbaar is. Tot op heden zijn aan PS in deze geen voorstellen voorgelegd. Bij 
voorbaat is derhalve duidelijk dat dit niet zal lukken in dit jaar, hetgeen wordt 
betreurd.  

- Met betrekking tot het Treasurybeleid is het duurzaam beleggen een voorwaarde. 
Geïnformeerd wordt of naar de resultaten al een keer een benchmark onderzoek is 
gedaan.   

- De premie van de aansprakelijkheidsverzekering  stijgt met 70%. Dit wordt 
veroorzaakt door de aansprakelijkheidstelling op de wegen. PS hebben destijds een 
onderhoudsniveau vastgesteld op het laagste profiel van de drie profielen. Dat profiel 
wordt pas bereikt in 2012. Geïnformeerd wordt hoeveel schade en voor welke 
bedragen totaal wordt geclaimd voor wegen en welke bedragen voor eigen rekening 
komen dan wel bij de verzekeraar worden ingediend.  

- Blz. 19, inzake subsidies rond- en randwegen. Voorgesteld wordt het budget van € 
3.64 miljoen vrij te laten vallen in de Algemene Middelen. De VVD wijst dit af en zal 
voorstellen het bedrag te bestemmen in de reserve grote wegen en werken in het UMP. 
In de commissie MME komt de VVD hierop nader terug.  

- Blz. 24, inzake OiO. Destijds is een budget beschikbaar gesteld van € 16 miljoen terug 
te verdienen in 4 jaar. Nu wordt reeds gesproken over 4 – 6 jaar. De VVD houdt GS 
aan 4 jaar. Op dit moment wordt € 6,4 miljoen gevraagd. Geïnformeerd wordt waaraan 
dit budget zal worden besteed. De VVD mist in deze een budget voor het opnieuw 
opzetten van de administratieve organisatie (werkprocessen). Daarnaast valt op dat uit 
andere budgetten al € 5 ton is uitgegeven aan opleidingen, e.d. 
Voorts wordt geïnformeerd hoe GS de terugverdieneffecten denken te realiseren en om 
een specificatie van de doelstellingen daarbij.  
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- Blz. 28. De personeelsformatie is 813 fte. In Kwatta is het aantal gesteld op 800. 
Geïnformeerd wordt of Kwatta is afgerond en zo ja of sprake is van 800 of 813 fte. 

- Blz. 32. Het ecoduct Beukbergen wordt aanbesteed zodra het voorontwerp klaar is. 
Het laatste is volgens de onderhavige rapportage het geval, maar er is geen dekking. 
Geïnformeerd wordt naar het risico voor de provincie die hieraan feitelijk niet zou 
deelnemen. De VVD komt ook hierop nader terug in de commissie MME.  

- Met betrekking tot de Agenda 2010 betreurt de VVD dat niet inzichtelijk is wat nu 
feitelijk van het beleid terecht komt, hetgeen ook in de subcommissie voor de 
Jaarrekening aan de orde is gekomen.  

 
Meerdere malen heeft de VVD aangegeven dat de verslaglegging over de projecten moet  
verbeteren. De VVD stelt voor een aparte bijlage van alle projecten bij de jaarrekening op te  
nemen. Hierin moet het hele traject inzichtelijke gemaakt worden ( beschikbaar, gerealiseerd,  
resterend budget). 
 
De heer Kiliç deelt mede dat de meeste vragen van de PvdA al door de VVD zijn gesteld. 
In aanvulling daarop merkt spreker op dat de forse stijging van de 
aansprakelijkheidsverzekering de PvdA verbaast. Geïnformeerd wordt hoe dat is ontstaan. 
Met betrekking tot OiO informeert spreker of terzake de besteding aan de vorige Staten een 
plan van aanpak is voorgelegd. Voorts informeert spreker welk resultaat van de investering 
van € 16 miljoen in de toekomst gezien wordt verwacht. De organisatie is op 1 juli jl. 
gekanteld. Geïnformeerd wordt of de implementatie vanuit het reorganisatiedocument al heeft 
plaatsgevonden.  
 
De heer Bisschop vestigt, in aanvulling op de vraag van het CDA over de kasritmen en de 
overschotten, de aandacht op de personele inzet. Kwatta had een efficiencyslag tot doel. 
Tussen de regels door leest spreker dat veel externen worden ingehuurd, hetgeen zeer 
kostbaar is. In de aanloop naar de Begrotingsbehandeling pleit de SGP voor een overzicht 
hoeveel wordt uitgegeven aan de inhuur van externen afgezet tegen de personeelskosten die 
het provinciale apparaat met zich meebrengt.  
 
De heer De Vries deelt mede dat D66 zich aansluit bij de vragen van de VVD en de PvdA ten 
aanzien van het OiO-proces.   
 
De heer Streefland deelt mede dat de ChristenUnie zich aansluit bij de opmerkingen van het 
CDA en de VVD over de onderuitputting. Spreker constateert dat sprake is van een 
vijfmaands rapportage; door voor dit ritme te kiezen is de rapportage dit jaar eerder, hetgeen 
de ChristenUnie verheugt.  
Ten aanzien van het resultaat van € 15,5 miljoen informeert spreker of deze berekening 
betrekking heeft op heel 2007 of alleen op de eerste 5 maanden en of hierbij de vier 
begrotingswijzigingen zijn betrokken.   
 
Mevrouw Jonkers deelt mede dat de SP zich aansluit bij de opmerkingen over de 
onderbesteding.   
Voor 2007 was € 1.186 miljoen begroot voor kapitaallasten van ICT investeringen (blz. 11). 
Nu blijkt hiervoor nog geen 26% nodig te zijn. Een inhoudelijke motivatie ontbreekt. De SP 
kan zich niet aan de indruk onttrekken dat dit typerend is voor de wijze waarop deze 
organisatie begroot.  
Op blz. 12  wordt gesproken over de inhuur van externe expertise in verband met de nieuwe 
WRO. De SP informeert of de inhuur in IPO-verband wordt geregeld en zo niet waarom niet.   
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In algemene zin valt op dat sprake is van veel externe inhuur. Het standpunt van de SP in deze 
is bekend. De SP kan zich dit keer voorstellen dat de nieuwe organisatiestructuur leidt tot wat 
meer inhuur van externen. Dit excuus is wat de SP betreft echter wel eenmalig en de SP sluit 
zich derhalve aan bij de vraag van de SGP terzake.  
De financiële afwikkeling moet spreekster nog in het fractieoverleg bespreken. Wellicht dat 
de SP hierop nader terugkomt in PS; dit geldt automatisch ook voor agendapunt 8.  
 
Mevrouw Bodewitz informeert in aanvulling op het betoog van het CDA naar de oorzaak van 
het toenemende ziekteverzuim en het beleid ter verbetering daarvan.   
 
Mevrouw Raven bevestigt dat sprake is van een vijf maandsrapportage. Daarvoor is bewust 
gekozen op verzoek van PS. Dit betreffend derhalve de cijfers tot en met 31 mei jl. Het 
huidige GS waren toen pas 10 dagen in functie.  
Binnenkort komt vanuit GS een plan van aanpak om de gehele financiële huishouding nader 
onder de loep te nemen. Het kasritme en de onderbesteding worden daarin betrokken. 
Spreekster kan zich voorstellen dat daarbij ook de leesbaarheid wordt betrokken.  
Ten aanzien van het resultaat is inderdaad sprake van een afronding. Indien de voorkeur 
uitgaat naar de feitelijke cijfers, zal dat worden opgenomen. 
De € 15,5 miljoen is de verwachting voor 2007 op basis van de gegevens tot en met 31 mei jl.,  
inclusief de begrotingswijzigingen.  
Op de opmerking ten aanzien van de overschrijding in relatie tot de dienstreserve zal nader 
worden teruggekomen. 
Mevrouw Smit merkt op dat die vraag geen antwoord behoeft; dit betrof slechts een 
constatering van de VVD.    
Mevrouw Raven vervolgt dat overigens ook binnenkort een voorstel kan worden tegemoet 
gezien de bedrijfsvoering op een andere manier financieel te verantwoorden.  
Met betrekking tot de onderbesteding ten aanzien van de Agenda 2010 en de Sociale Agenda 
merkt spreekster op dat inmiddels na 31 mei jl. plannen zijn gemaakt dat in te vullen. Deze 
kan de commissie binnenkort tegemoet zien.  
Ten aanzien van de Treasury wordt op dit moment beleid uitgewerkt, dat aan de commissie 
zal worden voorgelegd. Indien er benchmark onderzoeken zijn, zal deze informatie worden 
meegezonden. Overigens heeft de provincie in deze met de wet Fido te maken, waarmee 
beleggen heel streng aan banden is gelegd.  
 
De heer Binnekamp onderschrijft de opmerkingen over het ziekteverzuim. Het kan naar 
beneden. Overigens is wel bekend dat het met name om kortdurend ziekteverzuim gaat. Er is 
inmiddels een onderzoek gestart naar de oorzaak en welk beleid in deze wordt gehanteerd. Op 
basis van de inventarisatie zullen mogelijkheden ter verbetering worden bekeken. Te zijner 
tijd zal aan de commissie een overzicht worden toegezonden.  
De aansprakelijkheidstelling heeft met name betrekking op de wegen. Spreker zal verzoeken 
de commissie inzicht te verschaffen in het aantal claims dat binnenkomt en welk deel daarvan 
voor rekening van de provincie komt (eigen risico) dan wel voor de verzekeraar.  
Mevrouw Smit merkt op dat de conclusies die hieraan worden verbonden aan de orde zullen 
moeten komen in de commissie MME.  
De heer Binnekamp vervolgt dat de vragen en opmerkingen over de Agenda 2010 wellicht 
beter in de afzonderlijke commissies aan de orde kunnen worden gesteld.  
Spreker memoreert dat de Staten in 2006 een flink bedrag beschikbaar hebben gesteld voor 
OiO. Per 1 juli jl. is de organisatie gekanteld, zij het niet feitelijk. Cruciaal zijn de komende 
twee jaren, waarin moet worden aangetoond dat de kanteling ook vruchten afwerpt. Er is een 
evaluatiemoment ingebouwd. Over 1 jaar wordt bekeken hoever het proces is gevorderd, 
zodat tijdig kan worden bijgestuurd.  
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Het totale budget wordt gebruikt om een geheel nieuwe organisatie neer te zetten. Er zal 
worden geïnvesteerd in opleidingen, communicatie, outplacement, afvloeiing, huisvesting. 
Voornoemde zaken worden de komende tijd aan de hand van een projectplan opgepakt en na 
1 jaar geëvalueerd. GS verwachten veel van de reorganisatie in de zin dat een professionele 
organisatie ontstaat die luistert naar de omgeving en dat via GS weet te vertalen naar PS.  
Kwatta (fase 1: 65 fte en fase 2: 10 fte) is afgerond. De 813 fte is correct. Van de 65 zijn twee 
fte niet gerealiseerd. Dat heeft te maken met het feit dat bepaalde wetgeving, die zou worden 
afgeschaft, is gehandhaafd.   
Spreker onderschrijft de opmerking van de SP over de ICT. Het bedrag is overigens niet 
bedoeld om de infrastructuur binnen het provinciehuis te vernieuwen maar heeft te maken met 
de service. Een aantal investeringen in deze heeft de eerste 5 maanden niet plaatsgevonden. 
Getracht wordt dit in te halen, maar spreker verwacht niet dat alles dit jaar zal kunnen worden 
gerealiseerd.  
Ten aanzien van de nieuwe WRO wordt gebruik gemaakt van de kennis en informatie vanuit 
het IPO. Dat laat echter onverlet dat de provincie in deze ook aan de eigen ontwikkeling moet 
werken, waarmee kosten zijn gemoeid.  
Spreker deelt de zorg over de inhuur van externen. De verklaring is dat er veel vacatures zijn 
en kortstondige extra deskundigheid. Spreker onderschrijft dat het percentage inhuur externen 
moet worden teruggebracht. Aan de commissie zal inzicht worden verschaft ten aanzien van 
de oorzaak, hoe hiermee zal worden omgegaan en op welke wijze dit de komende jaren kan 
worden ingekaderd.  
 
De voorzitter geeft de commissie in 2e termijn het woord.  
 
De heer De Vries hecht eraan op te merken dat de opmerking van gedeputeerde Raven over 
het feit dat het nieuwe College slechts 10 dagen in functie was hem heeft gestoord.  
 
De heer Bisschop pleit voor een overzicht over de inhuur van externen voor de volgende 
vergadering. Volgens de Halfjaarrapportage zijn er 49 vacatures. De vraag is of de inhuur van 
externen alleen betrekking heeft op de vacatures of ook op de kortdurende expertise dan wel 
op andere factoren.  
 
Mevrouw Smit pleit voor een meer specifieke onderbouwing van het totale OiO-project zowel 
voor wat betreft de € 16 miljoen als voor de € 6,4 miljoen die thans wordt gevraagd. 
Spreekster memoreert haar vraag over het opzetten van de administratieve organisatie, de 
terugverdiencapaciteit plus de doelstelling en de verdeling.   
Voorts wordt verzocht om een nadere toelichting ten aanzien van de 813 fte in relatie tot de 
800 fte in het kader van Kwatta.  
De heer Bos hecht eraan te memoreren dat het OiO-traject in de vorige periode is vastgesteld. 
Gezien de omvang van het bedrag en het belang van het traject op zich, ook voor het 
functioneren van deze Staten, pleit spreker voor een kwartaalrapportage over de stand van 
zaken terzake het OiO-traject.  
De heer Buiting ondersteunt het voorstel van de PvdA. Wat het CDA betreft mag dit een 
rapportage per half jaar zijn.  
De heer Kiliç informeert wanneer de procesbeschrijvingen gereed zijn, zodat de medewerkers 
weten waar ze aan toe zijn.  
 
De heer Binnekamp zegt toe inzicht te verstrekken in de uitgangspunten van OiO zowel qua 
financiën als doelstellingen.  
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Voor wat betreft de terugverdiencapaciteit wordt ingeschat dat sprake zal zijn van 
aanzienlijke synergievoordelen. Eén van de doelstellingen is dat OiO wordt terugverdiend 
door middel van een professionele organisatie (minder managers, minder overhead, e.d.) 
Mevrouw Smit merkt op dat dit feitelijk al voor 2007 wordt ingeboekt zonder bedragen te 
noemen. Dit houdt in dat al bespaard moet zijn op de overhead. Wellicht dat hierover een keer 
een nadere toelichting kan worden verstrekt.  
De heer Binnekamp licht toe dat de doelstelling is € 16 miljoen terug te verdienen in 4 jaar. 
Het is mogelijk dat door fasering in de 4 jaar op bepaalde tijden andere bedragen worden 
terugverdiend dan in 2007. Getracht zal worden het gevraagde inzicht te verstrekken.  
In de visie van spreker zijn de AO-processen beschreven. De medewerkers weten welke 
functie zij vervullen per 1 juli jl.  
Spreker zegt toe de commissie halfjaarlijks schriftelijk te zullen rapporteren over de stand van 
zaken met betrekking tot het OiO-traject.  
Spreker streeft ernaar de commissie conform het verzoek van de SGP voor de volgende 
vergadering inzicht te verstrekken in de inhuur van externen. Indien dit niet lukt, zal dit in dit 
verslag worden opgenomen.  
 
De voorzitter rondt de discussie af met de conclusie dat dit onderwerp terugkomt in PS.  
 

Portefeuille A.H. Raven 
 
8. 5e Wijziging programmabegroting 2007 
Mevrouw Smit deelt mede dat de VVD instemt met het onderhavige voorstel behoudens de 
bedragen (4.5) die voor de rand- en rondwegen naar de Algemene Middelen gaan.  
 
De voorzitter concludeert dat de commissie – met in achtneming van het voorbehoud van de 
VVD – instemt met het onderhavige voorstel.  
 

Portefeuille J. Binnekamp 
 
9. Parkeren rond de nieuwbouw en aankondiging begrotingswijziging NOVA 
Mevrouw Pennarts wijst op blz. 1 waarin wordt gesproken over de verhouding tussen het 
aantal werknemers en het aantal parkeerplaatsen. Bij een goed bereikbare locatie worden 10 
parkeerplaatsen per 100 medewerkers voldoende geacht. Er wordt nu echter rekening 
gehouden met 30  parkeerplaatsen per 100 medewerkers. Er werken ca 800 medewerkers. 
GroenLinks informeert hoe op een aantal van 290 parkeerplaatsen wordt uitgekomen.   
GS vragen instemming met een scenario, waarin op diverse plekken parkeerplaatsen worden 
gerealiseerd. GroenLinks constateert dat dit in feite een nieuw scenario betreft, dat derhalve is 
toegevoegd aan het voorstel dat PS hebben gekregen. 
Tevens wordt gevraagd om instemming met het financieren van dit scenario door middel van 
verkoop van een stuk grond met een bouwbestemming van 9000 m2. GroenLinks heeft 
moeite met een voorstel waarin enerzijds ruim geparkeerd wordt onder het gebouw en 
daarbuiten en anderzijds een vrij forse bebouwing wordt neergezet. Hiermee wordt feitelijk 
het tegenovergestelde gerealiseerd dat GroenLinks voorstaat te weten een gebied waar zo min 
mogelijk auto’s staan en het groen een belangrijke rol krijgt toebedeeld. Verzocht wordt om 
een nadere toelichting. 
Met betrekking tot de begrotingswijziging NOVA constateert GroenLinks dat het aanhouden 
van de extra ruimte van de sterren weliswaar budget neutraal wordt gedaan, maar de motivatie 
voor dit voorstel wordt te mager geacht.   
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De heer De Vries deelt mede dat D66 zich kan vinden in het eerste voorstel. D66 sluit zich 
wel aan bij de opmerking van GroenLinks over de hoeveelheid parkeerplaatsen dat in de 
toekomst nodig zal zijn, mede gelet op de mogelijkheid dat wellicht een tramverbinding wordt 
gerealiseerd.  
D66 stemt vooralsnog niet in met het tweede voorstel (verkoop van terrein ten behoeve van 
het realiseren van een parkeergarage). De vraag is wat op die grond komt te staan. In deze 
omgeving is te verwachten dat dit kantoren zullen zijn, hetgeen een toename van de 
automobiliteit teweeg zal brengen. D66 pleit ervoor het budget uit de Algemene Middelen te 
halen.   
 
Mevrouw Doornenbal memoreert dat voor de vakantie een bijeenkomst heeft plaatsgevonden 
met een aantal woordvoerders, waarin over dit onderwerp een goede presentatie heeft 
plaatsgevonden. In die bijeenkomst is goed inzicht verkregen in de plannen en gedachten. Er 
heeft een discussie plaatsgevonden over de vraag hoe tot het geringe aantal parkeerplaatsen 
was gekomen. Spreekster verwacht derhalve een antwoord dat ook diegenen, die in een plaats 
wonen die niet zo goed is voorzien van openbaar vervoer, in de gelegenheid zijn in het 
provinciehuis te werken. Het CDA gaat er vooralsnog vanuit dat het voorstel volgens het 
model klopt en dit aantal voldoende is.  
Het CDA ondersteunt de keuze voor optie 2, een compacte parkeeroplossing, zodat wordt 
voldaan aan het meervoudig ruimtegebruik. Het CDA kan zich tevens vinden in de 
aangekondigde begrotingswijziging. Al eerder heeft het CDA aangegeven dat graag de 
mogelijkheden te willen benutten in de toekomst wellicht gronden te ontwikkelen.  
 
De heer Snyders memoreert dat Mooi Utrecht in het verleden reeds heeft aangegeven dit een 
kans te vinden strategisch te kunnen investeren in het opwaarderen van de binnenstad. Nu 
komen voorstellen terreinen te verkopen, terwijl er nog geen totaalafweging heeft 
plaatsgevonden. De indruk bestaat dat sprake is van een ad hoc proces. Op grond hiervan 
stemt Mooi Utrecht niet in met de onderhavige voorstellen. 
 
Mevrouw Bodewitz merkt op dat de PvdD voorstander is van meervoudig ruimtegebruik. De 
PvdD pleit ervoor de financiering uit de Algemene Middelen te halen, mede op grond van het 
feit dat al een enorm overschot aan kantoorpanden is. Dat moet niet verder worden versterkt; 
getracht moet worden het groen te behouden. Er dient niet alleen te worden gelet op 
meervoudig ruimtegebruik maar ook op hoe gebruik wordt gemaakt van de ruimte. Op de 
tekeningen is zichtbaar dat in feite een gedeelte is waar geen gebruik wordt gemaakt van de 
ruimte, waardoor automatisch wordt uitgekomen op een parkeergarage naast het pand. De 
PvdD pleit ervoor de architectuur zodanig toe te passen, dat de ruimte optimaal wordt 
gebruikt.  
 
De heer Vos memoreert dat de VVD eerder heeft aangegeven dat de parkeeroplossing zou 
moeten worden bekostigd uit de verkoop van grond. Dit is thans in het voorstel opgenomen 
zij het dat dit er wat de VVD betreft wat taakstellender in zou mogen staan. De VVD stemt 
voorts in met optie 2, de compacte parkeeroplossing. 
 
De heer Kiliç deelt mede dat de PvdA instemt met de twee voorstellen.   
 
De heer Streefland deelt mede dat de ChristenUnie instemt met het eerste voorstel. Het 
tweede voorstel moet nog worden besproken in de fractie.  
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Mevrouw Jonkers deelt mede dat de SP voornemens was in te stemmen met de voorstellen. 
Gelet op de vragen, met name van de zijde van GroenLinks, wil spreekster de antwoorden van 
de gedeputeerde afwachten en meenemen naar haar fractie.   
 
De heer Binnekamp merkt op dat het CDA terecht memoreert dat voor de vakantie in de 
‘klankbordgroep’ zeer inhoudelijk over dit onderwerp is gesproken. De discussie over het 
aantal parkeerplaatsen was gerelateerd aan de bvo’s. Op grond van de bvo’s mag dit aantal 
parkeerplaatsen worden gebouwd. Gelet op het feit dat het aantal bvo’s daalt, hechten GS 
eraan het maximale aantal parkeerplaatsen te realiseren.  
Voorts is  uitvoerig op basis van diverse modellen gesproken over het realiseren van de 
parkeerplaatsen. In de klankbordgroep is meegegeven te kijken naar de mogelijkheid het geld 
te halen uit de eventuele verkoop van het gebouw. De netto opbrengst wordt geschat op € 2,7 
miljoen. Met de door PS goedgekeurde reservering wordt hiermee uitgekomen op ca € 3,4 
miljoen. 
Er zal op worden toegezien dat de ruimte zo goed mogelijk wordt gebruikt. Aan de architect 
zal bij de aanbesteding worden gevraagd de parkeergelegenheid zoveel mogelijk onder het 
gebouw te realiseren (niet ondergronds). Dat betekent ook dat daarnaast een stukje van het 
maaiveld zal moeten worden gebruikt.  
GroenLinks acht de motivatie voor het handhaven van de sterren te mager. Afgezien van het 
feit dat een en ander budgettair neutraal gebeurt, staat spreker op het standpunt dat de 
provincie wel moet zorgdragen voor een nieuw archief in de stad en de mogelijkheid voor het 
personeel tussen de middag op een adequate wijze te lunchen; de fitnessruimte, waarvan veel 
gebruik wordt gemaakt, is sinds jaar en dag aan de orde.  
Spreker is het niet eens met het standpunt dat geen nieuw kantoor zou mogen worden 
geplaatst op het te verkopen stuk grond. In het totale bestemmingsplan is een bepaalde 
hoeveelheid bvo’s toegestaan. Indien de provincie die bvo’s niet benut. kan bijvoorbeeld 
Fortis de overgebleven ruimte claimen.  
Mevrouw Bodwitz merkt op dat het de PvdD erom gaat dat het geld ook uit de Algemene 
Middelen kan worden gehaald en de grond voor de natuur kan worden behouden.  
De heer Binnekamp merkt op dat, indien de grond voor natuur wordt ingericht, dit niet zoveel 
oplevert.  
 
De voorzitter rondt de discussie af me de conclusie dat dit onderwerp terugkomt in PS.  
 

Portefeuille R.C. Robbertsen 
 
10. Wijzigingsvoorstel van het Reglement van Orde 
Op voorstel van de heer Ruys wordt de vetgedrukte wijziging in de volgende zin op blz. 1 
aangebracht:”Voor deze meningspeiling is uitgangspunt het aantal leden van een fractie dat de 
presentatielijst heeft getekend èn aanwezig is in de vergadering.” 
De voorzitter concludeert dat de commissie, met in achtneming van voornoemde tekstuele 
aanpassing, akkoord gaat met het onderhavige voorstel en ermee instemt dat dit als sterstuk 
naar de Staten gaat.  
 

Portefeuille M.G. Dekker 
 
11. Besluit nav Pilots ad hoc commissie vermindering regelgeving en bureaucratie 
De heer Bos memoreert dat de commissie is ingesteld door de Staten. Voorgesteld wordt de 
behandeling van de resultaten van beide pilots te laten plaatsvinden in PS. De commissie 
draagt haar werk weer over aan PS; PS aanvaarden de besluitvorming al dan niet of 
amenderen deze, waarna GS aangeven of zij de besluitvorming al dan niet overnemen.   
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De voorzitter concludeert dat de commissie instemt met voornoemd voorstel. Het onderhavige 
stuk zal derhalve worden geagendeerd voor PS.  
 
TER KENNISNEMING 
 
12. Kosten installatie cvdK 
De heer De Vries deelt mede dat D66 deze informatie ‘mosterd na de maaltijd’ vindt en 
benieuwd is naar de werkelijke kosten.  
13. Jaarverslag van de Adviescommissies voor bezwaarschriften en klachten 
De heer Van den Burg deelt mede dat de VVD schriftelijke vragen zal stellen en afhankelijk 
van de beantwoording wellicht zal verzoeken om agendering.   
 
14. Voortgang Publiekscampagne 
 
15. Uitvoeringsprogramma handhaving 
Mevrouw Bodewitz deelt mede dat de PvdD schriftelijke vragen heeft gesteld, maar de 
beantwoording nog niet heeft kunnen bestuderen. Wellicht zal worden verzocht om 
agendering.   
 
16. Nota begrotingspositie 2007 
 
17. Toezichtbrief BZK begroting 2007 
De heer Kiliç deelt mede dat de brief niet bij de stukken was gevoegd. 
Geconstateerd wordt dat dit voor de gehele commissie geldt. 
Toegezegd wordt dat de brief alsnog aan de commissie wordt toegezonden.   
 
18. Voortgangsrapportage IPO 
De heer De Vries deelt mede dat D66 schriftelijke vragen zal stellen en afhankelijk van de 
beantwoording wellicht zal verzoeken om agendering.   
 
19. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging van ieders 
komst en inbreng.  
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