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1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.   
 
2. Concept verslag 8 oktober jl., geactualiseerde lijst van toezeggingen en termijnagenda 
Het verslag wordt conform vastgesteld. 
De geactualiseerde lijst van toezeggingen en de termijnagenda geven geen aanleiding tot 
bespreking.  
 
3. Ingekomen stukken 
Beantwoording vragen mbt begroting 2009 
Mevrouw Smit deelt mede, dat de uitgaven voor het nieuwe beleid niet compleet zijn. Er 
ontbreken in haar visie 2 posten, hetgeen zij reeds heeft doorgegeven. Voorts memoreert 
spreekster haar vraag om de vertaling van de September Circulaire. Verzocht wordt dit alsnog 
te doen toekomen voor 17 december a.s.  
Het verbaast de heer De Vries dat een memorandum van GS aan PS niet ter kennisneming dan 
wel ter behandeling op de agenda is opgevoerd, omdat dit in de visie van spreker toch een 
andere status heeft dan een ingekomen brief van een gemeente/belangenorganisatie/inwoner.  
De voorzitter neemt laatstgenoemde opmerking ter harte.  
Mevrouw Raven zegt toe dat aan de wens van de VVD tegemoet zal worden gekomen.  
 
Motie gemeentelijke herindeling 
Mevrouw Jonkers merkt op dat de motie ter kennisneming is ontvangen, omdat het een 
verzoek betreft dat aan de provincie Gelderland is gericht. Het valt de SP echter op dat daarin 
staat dat de gemeente Scherpenzeel een Arhiprocedure denkt te kunnen stopzetten op het 
moment dat de uitslag de gemeente niet bevalt. Volgens de SP kan een gemeente een 
Arhiprocedure niet om die reden stopzetten. De SP informeert naar de visie van GS.  
De heer Binnekamp licht toe, dat indien gemeenten in juridische zin betrokken zijn bij een 
Arhiprocedure zij tijdens de onderhandeling hun zienswijzen kunnen geven. Het is niet zo dat 
een gemeente, indien zaken niet bevallen, de procedure eenzijdig kan stopzetten.  
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Mevrouw Jonkers informeert of in deze wellicht een rol is weggelegd voor de provincie 
Utrecht om dit te communiceren richting de gemeente Scherpenzeel.         
De heer Binnekamp zegt toe dit te zullen voorleggen aan gedeputeerde Dekker 
(portefeuillehouder). Desgevraagd door de voorzitter merkt spreker op dat het antwoord bij dit 
verslag zal worden verstrekt.                         
 
Raadsbesluit profielschets d.d. 4.10.2007 
Wordt ter kennisgeving aangenomen. 
 
Economische effecten Tour de France 
Mevrouw Jonkers merkt op dat zij in eerste instantie verheugd was over het feit dat eindelijk 
een goed inzicht werd verschaft in de kosten en baten van de Tour de France. Hetgeen zij 
echter in de verstrekte samenvatting las, viel tegen. Zij heeft vervolgens het hele rapport 
opgevraagd. Er wordt daarin weliswaar over 3 steden gekeken, maar vervolgens wordt 
feitelijk slechts op één startplaats ingaan. Op grond van de inhoud komt de SP tot de 
conclusie dat sprake is van een flinterdun rapport. 
De voorzitter stelt vast dat de opmerking van de SP voor kennisgeving wordt aangenomen.  
 
Na-ingekomen stukken (per mail verspreid dan wel ter vergadering uitgereikt) 
Verslag van de informele bijeenkomst van de commissie BEM d.d. 8 november 2007 + Notitie 
vervolgpunten informele bijeenkomst BEM 8.11.2007 
Op voorstel van de voorzitter worden de beslispunten puntsgewijze doorgenomen.  
Beslispunten. 
Beslispunt 1: bevestiging om de bezoeken af te leggen na beschikbaar komen van besluit GS 
(4 maart 2008). 
De voorzitter concludeert dat de commissie instemt met beslispunt 1. 
Beslispunt 2: bevestiging om de avonden toegankelijk te laten zijn voor zowel college- en 
raadsleden en burgers. 
De voorzitter concludeert dat de commissie instemt met beslispunt 2. 
Beslispunt 3: akkoord gaan met de bezoekdata voor de gemeenten in het Vecht- en 
Plassengebied. 
De voorzitter concludeert dat de commissie instemt met beslispunt 3.   
De heer Vos hecht er in algemene zin aan op te merken dat de VVD betreurt dat niet in 
december tot besluitvorming wordt gekomen. In de visie van de VVD was dit wel mogelijk 
op basis van het besluit dat GS hebben genomen.   
Beslispunt 4: akkoord gaan met rechtstreekse agendering van opheffing Regio Randstad in 
PS van 17 december 2007. 
De voorzitter concludeert dat de commissie instemt met beslispunt 4. 
Beslispunt 5: Op 26 november discussiëren over borging betrokkenheid PS bij UPR. 
De voorzitter concludeert dat de commissie instemt met beslispunt 5. 
De heer Bos informeert wat beslispunt 5 betekent in relatie tot agendapunt 6. Spreker kan zich 
voorstellen dat dit agendapunt wordt doorgeschoven naar 26 november a.s. 
De voorzitter geeft aan dat bij agendapunt 6 desgewenst korte vragen kunnen worden gesteld.  
De heer De Vries informeert in dat geval naar de status van de bespreking op 26 november 
a.s. 
De voorzitter merkt op dat beslispunt 5, op 26 november discussiëren over borging 
betrokkenheid PS bij UPR en beslispunt 6, extra vergadering commissie BEM op 10 of 12 
december a.s., met elkaar hebben te maken. Indien op 26 november a.s. inhoudelijk een aantal 
zaken wordt geconstateerd, zal die status op 10 of 12 december a.s. moeten worden bevestigd 
in een formele commissie BEM.  
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De heer Nugteren sluit zich aan bij de vraag van D66; 26 november a.s. is gepresenteerd als 
een informatiebijeenkomst. In de visie van spreker is dit een te vage status voor dit 
onderwerp. Spreker heeft voorts moeite met het feit dat portefeuillehouder Ekkers niet 
aanwezig is om toe te lichten wat hij voornemens is daar naar voren te brengen. Medio juli 
heeft een extra vergadering van de commissie BEM plaatsgevonden. Daarin heeft 
gedeputeerde Ekkers toezeggingen gedaan over stukken ter voorbereiding van de bespreking 
van dit onderwerp. Tot op heden zijn geen stukken ontvangen.  
De voorzitter licht toe dat op 26 november a.s. alle informatie beschikbaar zal zijn met name 
het onderdeel met betrekking tot de rol en de betekenis van PS. Indien dit onderwerp op 26 
november voldoende is besproken, zal dit op 10 of 12 december formeel worden bevestigd 
middels een besluit in een extra commissie BEM waarna het vervolgens in PS aan de orde kan 
komen.  
De heer Binnekamp heeft begrepen dat op 26 november a.s. inhoudelijk zal worden gesproken 
over de rol van PS en GS in het kader van het UPR. Er zal nader uitleg worden gegeven over 
de strategieën die zijn vastgelegd in de programma’s. Op 26 november moet helder worden 
welke inhoudelijke bijdrage PS nog kunt leveren. Spreker heeft nog geen notitie/discussiestuk 
gezien. Wellicht is het zinvol daarnaar navraag te doen.  
De heer Van Kranenburg stelt voor de discussie voort te zetten bij agendapunt 6. 
De heer De Vries sluit zich aan bij het voorstel van de ChristenUnie.  
Aldus wordt besloten. 
De voorzitter concludeert ervan uit te gaan dat op 26 november a.s. inhoudelijk wordt 
beschikt over voldoende informatie over het UPR, de commissie instemt met beslispunt 5.
Ten aanzien van beslispunt 6 wordt besloten dat desgewenst een extra vergadering van de 
commissie BEM over het UPR zal plaatsvinden op 10 december a.s.  
 
Memorandum GS inzake Herziening begroting 
Memorandum GS inzake Herziening planning masterplan 
Memorandum GS inzake Procedurevoorstel plan van aanpak Masterplan ‘Verbetering 
planning en control cyclus en  -documenten’ 
Mevrouw Smit memoreert dat in het memorandum inzake Herziening begroting staat dat de 
herziene opzet rechtstreeks in de commissies wordt behandeld in oktober 2008. De VVD stelt 
voor over de nieuwe opstelling en de wijze waarop wordt omgegaan met de vertaling van de 
projecten eerst te spreken in de subcommissie voor de Jaarrekening.  
Mevrouw Raven licht toe dat het memorandum Procedurevoorstel plan van aanpak 
Masterplan ‘Verbetering planning en control cyuclus en –documenten’ feitelijk het leidende 
document is. Daar staat onder ‘toelichting op de planning’ dat de subcommissie voor de 
Jaarrekening als klankbord dient. Dat geldt ook voor het onderwerp, dat de VVD naar voren 
brengt.  
 
Memo GS inzake ziekteverzuim 
Memo GS inzake externe inhuur 
Memo GS inzake stand van zake OinO 
De voorzitter merkt op dat deze stukken ook reeds op 12 november jl. per email zijn 
toegezonden. 
De heer Bos deelt mede dat hij de stukken vandaag voor het eerst ziet en derhalve nog niet 
heeft kunnen lezen. Hij stelt voor de stukken door te schuiven. 
De voorzitter stelt vast dat de commissie zich aansluit bij het voorstel van de PvdA de stukken 
door te schuiven naar de volgende vergadering.    
 
Brief van Regio Randstad inzake Voorstel tot opheffing van gemeenschappelijke regeling 
Samenwerkingsverband Randstad 
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Ontwerp liquidatieplan Samenwerkingsverband Randstad 
Geen opmerkingen. 
 
4. Mededelingen 
- Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Dekker, de heren Robbertsen en 

Ekkers.  
- De voorzitter deelt mede dat GS op 4 december a.s. een besluit nemen ten aanzien van 

het Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord en hierover op 11 december a.s. (19.30 
uur) een informatieavond organiseren.  
Desgevraagd door de heer Van Kranenburg antwoordt spreker dat de stukken na 4 
december worden verspreid.   

- De voorzitter deelt mede dat agendapunt 7 IPO Voortgangsrapportage niet onder de 
portefeuille van de heer Binnekamp maar van de heer Ekkers valt.  

 
5. Rondvraag 
Mevrouw Jonkers deelt mede dat de SP heeft vernomen dat enige tijd geleden aan alle 
gemeentesecretarissen is gevraagd lijstjes aan te leveren van projecten waar de provincie 
hetzij al een rol in spelen of in zou kunnen spelen. Geïnformeerd wordt of dit klopt en zo ja 
wanneer dit verzoek aan de gemeentesecretarissen is gedaan. Het is de SP in ieder geval 
bekend dat in twee gemeenten de gemeenteraad niet is betrokken bij het opstellen van deze 
lijsten, hetgeen de SP een ongewenste situatie acht. Geïnformeerd wordt of GS die mening 
delen. Tot slot informeert spreekster of de commissie, indien vorenstaand verhaal klopt, de 
ingeleverde lijsten zo spoedig mogelijk kan ontvangen.  
Mevrouw Raven zet uiteen dat het hier gaat om de Samenwerkingsagenda die de provincie 
met de gemeenten heeft. GS zijn ter kennismaking langs alle gemeenten gegaan en hebben 
aangeven dat zij graag willen weten wat voor projecten de provincie samen met de gemeenten 
zouden kunnen oppakken. Over die inventarisatie is nog een slag heen gegaan om een en 
ander nader te concretiseren. In dat kader is inderdaad aan de gemeentesecretarissen als 
onderdeel van het College van B&W gevraagd de projectvoorstellen uit te werken. Of de 
gemeenten dat met hun raden hebben gedaan, is geen zaak van GS. Op basis van de 
binnengekomen projecten wordt door GS thans de Samenwerkingsagenda opgesteld. Op 4 
december a.s. worden in GS de stukken voor de vergadering van PS d.d. 17 december 
vastgesteld.  
Mevrouw Jonkers hecht eraan ook inzicht te krijgen in de projecten die zijn afgevallen. 
De heer Van Kranenburg sluit zich aan bij het verzoek van de SP.  
Hetzelfde geldt voor de heer De Vries, die hieraan toevoegt dat op basis van het totale 
overzicht een integrale afweging kan worden gemaakt.  
De heer Nugteren deelt mede dat GroenLinks zich aansluit bij het betoog van de SP, 
ChristenUnie en D66.  
Mevrouw Doornenbal gaat er vanuit dat de projecten die worden meegenomen in de 
Samenwerkingsagenda in ieder geval passen in het beleid dat de Coalitie heeft meegegeven en 
op grond daarvan ook projecten afvallen.   
De heer Bisschop acht het gewenst dat PS een totaallijst ontvangt en de selectie die GS 
daaruit hebben gemaakt.  
De heer Van den Burg pleit voor een totaaloverzicht van de aanvragen, de kaders en de 
randvoorwaarden op basis waarvan de afweging is gemaakt en de geselecteerde projecten.  
Mevrouw Raven zegt toe de opmerkingen van de commissie te zullen meenemen naar GS.  
De heer Van Kranenburg concludeert hieruit dat GS zich nader gaan buigen over de mate van 
transparantie die zij wensen te betrachten.  
Mevrouw Raven geeft aan dat een en ander niets met transparantie heeft te maken. Het zou 
ook kunnen zijn dat gemeenten dat niet willen.  
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De heer De Vries vraagt aandacht voor het volgende. 
- In augustus is een brief ontvangen van Stichting Heiligenbergerbeekdal. Geïnformeerd 

is hoe de correspondentie over en weer is verlopen. Spreker kan zich niet herinneren 
dat daarover al inzicht is verstrekt.  

 De heer Binnekamp licht toe dat deze brief, gericht aan PS, kennelijk op enig moment 
aan GS is overgedragen. Inmiddels is contact geweest met de Stichting en is 
overeengekomen dat de brief binnen ca een maand zal worden beantwoord. Het 
antwoord zal worden teruggekoppeld naar de commissie. Vooruitlopende daarop heeft 
overigens reeds een onderhoud plaatsgevonden over het onderwerp dat de Stichting 
heeft aangekaart.   

- Het is voor D66 nog steeds niet helder hoe op 17 december a.s. met de 
Begrotingswijzigingen wordt omgegaan.   

 Mevrouw Raven memoreert dat GS op 4 december de stukken voor 17 december a.s. 
vaststellen. In de aanbiedingsbrief zal de procedure worden uiteengezet. In de 
bijeenkomst op 11 december a.s. kunnen desgewenst nog technische vragen worden 
gesteld over de Begrotingswijzigingen.  

- Bij de 10-jarige viering van het waterschap V&E vorige week werden GS gemist.   
De heer Binnekamp licht toe dat hij die middag was verhinderd en de Dijkgraaf 
hiervan ook in kennis heeft gesteld.  

 
De heer Bos vestigt de aandacht op de provinciale website. De vernieuwde site is in juni jl. de 
lucht in gegaan en na ca 6 weken weer uit de lucht gehaald, omdat de site volstrekt niet 
functioneerde. Het vernieuwen van de website is een zeer omvangrijk traject geweest 
waarmee veel geld is gemoeid. De PvdA verzoekt de commissie op korte termijn een notitie 
te verstrekken waarin helder uiteen wordt gezet: de kosten en de begroting van de site, een 
analyse van de problemen, hoe deze worden opgelost en als er fouten zijn gemaakt wie 
daarvoor verantwoordelijk is.   
De heer Binnekamp licht toe dat inmiddels twee onderzoeken zijn is ingesteld. Deze week 
wordt spreker geïnformeerd over het onderzoek naar de gang van zaken en het streven de 
nieuwe website in het voorjaar van 2008 weer operationeel te hebben. Spreker zegt de 
commissie in deze een notitie toe.   
 
Mevrouw Pennarts memoreert haar opmerking in de vorige vergadering over de minimale 
specificatie van de interne baten. Zij heeft daarbij de aanleiding genoemd, dat o.a. slechts  
€45.000 wordt verdiend op het verhuren van 75 parkeerplaatsen. Als antwoord krijgt 
GroenLinks vervolgens een kopie van pagina 12 uit de Begroting. Dit is geen antwoord op 
haar vraag, zodat zij deze handhaaft en alsnog verzoekt om beantwoording.  
Mevrouw Raven zegt toe dat het antwoord aan het verslag zal worden toegevoegd.  
 
TER BESPREKING 
 

Portefeuille mr. J.H. Ekkers 
 
6. Urgentieprogramma Randstad 
De heer De Vries pleit ervoor voor 26 november a.s. antwoord te krijgen op de vragen die 
vandaag naar voren worden gebracht. Op basis van de voorliggende stukken plaatst hij 
namens D66 de volgende vragen en opmerkingen.   

- Geïnformeerd wordt hoe aan de Randstadraad, waarin ook de staten zouden moeten 
zijn vertegenwoordigd, vorm wordt gegeven en in welk kader.  
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- Geïnformeerd wordt hoe GS de interregionale afstemming vormgeven wanneer het 
gaat over een bepaald project.  

- Geïnformeerd wordt op welke wijze de financiën zullen worden teruggezien in de 
Begrotingen en de Jaarrekeningen.  

 
De heer Van Kranenburg sluit zich aan bij het betoog van D66. Hij informeert waar PS hun 
kaders stellen. Dat is van belang, omdat dit stuk feitelijk een aanzet is tot de spelregels hoe 
met elkaar wordt om gegaan in het UPR. De vraag is wie wat doet en wie waar 
verantwoording aflegt.  
Spreker vond het stuk over de organisatie Randstad Urgent buitengewoon complex. Het lijkt 
dat over dit project uitsluitend verantwoording wordt afgelegd aan de Tweede Kamer. 
Vooruitlopende op 26 november a.s. hecht de ChristenUnie eraan een helder signaal af te 
geven dat veel duidelijkheid moet worden betracht in dit traject. Er is geen behoefte aan 
Adviesraden, die draagvlakken moeten bevorderen.  
Waar de ChristenUnie op 26 november over door wil praten, is de vraag welke kaders PS hun 
bestuurders meegeven in het traject UPR dat toch in belangrijke mate een 
onderhandelingstraject betreft met de hogere overheden. De ChristenUnie stelt dat heel helder 
moet zijn welke kaders, welke ruimte de gedeputeerde krijgt, op welke momenten en op 
welke manier hij terugkoppelt zodat PS enerzijds duidelijkheid betrachten richting GS en PS 
anderzijds GS niet voor de voeten gaan lopen. Er staan majeure projecten op de rol die voor 
heel Nederland, met name voor de Randstad van groot belang zijn. Voorkomen moet worden 
dat een en ander verzand raakt in allerlei ‘praatclubjes’ die uiteindelijk geen invloed zullen 
blijken te hebben. 
 
De heer Bisschop sluit zich aan bij voorgaande sprekers. Hij memoreert de confrontatie over 
Groot Mijdrecht Noord in de laatste PS-vergadering. Dat illustreert hoe belangrijk het is 
helder en duidelijk te communiceren. De SGP wil dit graag onderstrepen in de aanloop naar 
26 november. De SGP verwacht dat de overheden als partijen en andere structuren wel op hun 
plek zullen komen. Er zijn echter in bepaalde projecten ook direct betrokken partijen. De SGP 
hecht eraan te benadrukken dat het noodzakelijk is daarvoor een goede plek in te ruimen in 
het plan van aanpak en in de verantwoording. 
 
De heer Bos sluit zich aan bij de vragen van voorgaande sprekers. Hij zet overigens uiteen dat 
het wat de PvdA betreft op 26 november a.s. gaat over de volgende onderdelen: 

- het eerste onderdeel heeft een relatie met de bijeenkomst op 16 juli jl., waarin een 
aantal inhoudelijke opmerkingen is gemaakt over het UPR. Daarop is nog niet 
gereageerd. De PvdA heeft o.a. een aantal vragen gesteld over hoe het zit met 
verschillende projecten resp. of de ‘gaten’ die er nog in zaten benut zouden kunnen 
worden met bijvoorbeeld Utrechtse projecten. De PvdA ziet deze vragen graag 
beantwoord op 26 november a.s., indien mogelijk middels een korte notitie vooraf;  

- het tweede onderdeel gaat over sturing en organisatie. De stukken, waarover de 
commissie beschikt, zijn inmiddels alweer gedateerd. GS van Utrecht hebben daarin 
ook een bepaalde stelling genomen. De PvdA pleit voor een korte notitie met de meest 
recente stand van zaken, zodat in ieder geval duidelijk is wat op dit moment is 
afgesproken omtrent de sturing en organisatie;  

- het derde onderdeel gaat over financiën. Dat is de oplegger bij de voorliggende notitie. 
De PvdA neemt aan dat de daarin opgenomen keuze wordt gemaakt in de PS-
vergadering op 17 december. 
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De heer Ruijs deelt mede dat het CDA zich aansluit bij de vragen van voorgaande sprekers. 
Voor het CDA is sprake van een informatieronde op 26 november en een besluitronde in de 
PS vergadering op 17 december. 
Feitelijk is aan de orde een strategische alliantie tussen een aantal provincies die gezamenlijk 
de Randstad wil optimaliseren. Bij strategische allianties is sprake van twee niveaus van 
denken: 

- het collectieve niveau; 
- het individuele niveau.  

In het kader van de onderhandeling is het van belang dat PS van tevoren van GS horen welke 
targets zij neerzetten, niet alleen voor het collectief maar juist in het belang van de provincie 
Utrecht (Wat wil de provincie Utrecht in het kader van deze projecten binnenhalen voor haar 
burgers.) Spreker kan zich voorstellen dat dit dan wel in een vertrouwelijke notitie dan wel in 
een besloten vergadering aan de orde moet komen.  
 
De heer Van den Burg deelt mede dat de VVD zich aansluit bij de vragen van voorgaande 
sprekers. De VVD heeft behoefte aan duidelijkheid over waar het mandaat zit van het 
Kabinet/Tweede Kamer en van GS/PS. In de visie van de VVD gaan PS in ieder geval over de 
kaderstellende- en financiële rol. De VVD heeft behoefte aan inzicht in de vraag in hoeverre 
het UPR voldoet aan de kaders en financiële afspraken die met elkaar worden afgesproken 
dan wel zijn afgesproken. De VVD pleit voor een overzicht in deze op 17 december a.s. 
Jaarlijks gaat een Randstadbrief naar de Tweede Kamer. In het kader van de controlerende rol 
van PS geeft De VVD vooruitlopende op 26 november a.s. de suggestie mee dat het wellicht 
handig is de Randstadbrief ook in PS te behandelen.  
Op de concrete vragen over de overlegstructuur en de financiën gaat de VVD nader in op 26 
november a.s. 
 
De heer Nugteren hecht er nogmaals aan op te merken het te betreuren dat gedeputeerde 
Ekkers niet aanwezig is en de behandeling van dit onderwerp zich thans beperkt tot een 
inventarisatie van vragen.  
De stukken die zijn ontvangen, zijn niet de stukken die werden verwacht. Wat PS hadden 
verwacht, hebben zij niet gekregen. Dat is de situatie waarin GroenLinks zich voelt geplaatst.  
De status van de ontvangen stukken is onduidelijk. GroenLinks gaat er vanuit dat de inhoud 
op 26 november aan de orde kan worden gesteld, omdat hierin nogal wat zaken staan die 
vragen oproepen. Ter illustratie wijst hij op de A 2,5. 
Ten aanzien van het stuk over de Organisatie memoreert spreker dat de inzet van de hele 
operatie is geweest de bestuurlijke drukte wat terug te nemen. De vraag is of dit het geval is. 
Wat niet is ontvangen is en wel werd verwacht, was – in het verlengde van datgene dat op 16 
juli jl. is besproken – duidelijkheid over de rol van PS en hoe PS integraal met dit onderwerp 
kan omgaan.  
GroenLinks sluit zich in deze aan bij de woorden van de PvdA. Voor 26 november a.s. zal er 
een fatsoenlijk verhaal moeten liggen.  
 
De heer Snyders merkt op dat al veel is gezegd. Mooi Utrecht hecht aan een inbreng van PS 
bij de kaderstelling. Alhoewel de uitgangspunten van Mooi Utrecht over mobiliteit en het 
bouwen in de provincie afwijken, wordt de hoop uitgesproken dat er voor PS een procedure 
uitkomt waarmee PS de kans krijgen constructief mee te denken en een inbreng te kunnen 
leveren. In die zin is het noodzakelijk dat helderheid komt omtrent de uitgangspunten en 
kaders. Aan GS wordt verzocht een inzichtelijk stuk te produceren waarover op hoofdlijnen 
met PS van gedachten kan worden gewisseld.  
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De heer Binnekamp merkt op dat veel vragen zijn gesteld over de wijze waarop GS in de 
toekomst met de kaders omgaan. Dat is belangrijk. Niet alleen als het gaat om bestuur en 
organisatie maar ook als het gaat om de financiën. De opmerkingen van de verschillende 
fracties komen in de kern op hetzelfde neer: duidelijkheid over de kaders, de Utrechtse targets 
en de wijze waarop de organisatie wordt opgetuigd. 
Het UPR is een programma dat veel aandacht en tijd vraagt. Hierop zal een hele adequate 
structuur en organisatie moeten worden gezet. Het is gewenst een goede structuur op te tuigen 
en een en ander niet over te laten aan de thans opererende zelfstandige organen.  
Onderschreven wordt dat sprake zal moeten zijn van een goede communicatie over het UPR 
in zijn totaliteit.  
Met betrekking tot de € 23 miljoen deelt spreker mede dat een commissie in het leven wordt 
geroepen om daarover voor de komende jaren afspraken te maken. De voorbehouden van de 
vier Randstadprovincie ten aanzien van de € 23 miljoen zijn bekend. De provincies willen dit 
gekoppeld zien aan het UPR maar ook aan de Bestuursafspraken die met het Kabinet zullen 
worden gemaakt. 
Spreker staat op het standpunt dat in de bijeenkomst op 26 november over een adequaat 
discussiestuk moet worden beschikt. Dat bevordert de discussie over de inhoud. Hij zegt toe 
te zullen bevorderen dat voor 26 november komt,  waarin duidelijk wordt ingegaan op de 
thans naar voren gebrachte vragen en opmerkingen. 
 
Mevrouw Raven licht toe dat GS ten aanzien van de punten 1, 2 en 3 in het voorliggende stuk 
een keuze hebben gemaakt. Dat is agendapunt 14. Dat komt op 17 december a.s. in PS.  
 
De heer Ruijs memoreert zijn vraag over de strategische kant: hoe te onderhandelen en hoe tot 
afstemming te komen. Zijn pleidooi was dit niet alleen op het niveau van de Randstad te doen 
maar ook op het niveau van de provincie Utrecht, waarvoor PS verantwoordelijkheid dragen.  
 
De heer Van Kranenburg dringt erop aan ook vooral te kijken naar de staatsrechterlijke kant 
van deze kwestie.  
 
De heer De Vries memoreert een aantal vragen te hebben gesteld over de wijze waarop aan de 
structuur vorm moet worden gegeven en wat daaronder moet worden verstaan. Voorkomen 
moet worden dat hierover op 26 november nog een debat moet worden gevoerd. Hij acht het 
gewenst te weten hoe GS daarin staan.  
 
De heer Bos vraagt zich af wat het CDA bedoelt. Bij de aanvang van het UPR traject is aan de 
gedeputeerde verzocht de onderhandelingsinzet van Utrecht te overleggen aan PS. Indien het 
CDA daarop doelt, dan ligt die notitie er al.  
De heer Ruijs merkt ter illustratie op dat de gemeente Utrecht, indien zij een project trekt, niet 
per definitie dezelfde belangen behoeft te hebben als de hele provincie Utrecht heeft. Het 
CDA vraagt zichtbaar te maken wat de provincie zelf wil. Het CDA acht het gewenst dat mee 
te geven aan diegenen die de provincie Utrecht vertegenwoordigen. Wellicht bedoelen het 
CDA en de PvdA hetzelfde; dat zal blijken uit de aanvullende notitie.  
De heer Van den Burg heeft begrepen dat de contracten in het kader van het UPR zijn 
getekend. Spreker gaat er vanuit dat het CDA doelt op het feit dat GS en PS met elkaar 
bepaalde doelstellingen moeten afspreken waar de projecten op uit zouden moeten komen.  
De heer Ruijs vestigt ter illustratie de aandacht op het project maatregelen ketenmobiliteit dat 
wordt getrokken vanuit het BRU. Het CDA kan zich voorstellen dat de visie van de provincie 
Utrecht hierover niet per definitie hetzelfde is als de visie van het BRU. Het gaat het CDA 
wel om een win-winsituatie voor zowel de Randstad als voor de provincie Utrecht. Hierin ziet 
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spreker een organisatie die iets afwijkt. Dat wordt opgelost door de mensen die erbij 
betrokken zijn goede targets mee te geven.  
 
De heer Snyders pleit ervoor in het stuk de kaderafspraken inzichtelijk te maken en voor 
zover mogelijk de doelen die PS kunnen controleren.  
 
Mevrouw Bodewitz pleit ervoor in de notitie ook duidelijk aan te geven wat nog de mogelijke 
beslispunten zijn voor PS.  
 
De heer Nugteren spreekt nogmaals zijn teleurstelling uit over het feit dat de commissie een 
week voor 26 november nog moet praten over de voorbereiding die moet worden getroffen. 
Het gaat over een centraal thema en de politieke besluitvorming in PS. Kennelijk is de 
discussie op 16 juli jl. voor niets geweest. 
Op grond van het vorenstaande is spreker verheugd over de reactie en toezegging van 
gedeputeerde Binnekamp.  
 
De heer Binnekamp zet uiteen dat de doelen, de beslispunten en controlepunten alles te maken 
hebben met de staatsrechterlijke invulling. In genoemde notitie zal ook helder moeten worden 
wat de positie is van de Tweede Kamer en PS.  
 
De voorzitter sluit vervolgens de behandeling van dit onderwerp af.  
 
7. IPO voortgangsrapportage mondeling 
De heer DeVries licht toe verzocht te hebben om agendering. Niet zozeer omdat hij over de 
inhoud van de voortgangsrapportage wil spreken maar over de vraag hoe straks wordt 
omgegaan met het bespreken van de beleidsinhoudelijke zaken van het IPO. In het stuk wordt 
aangegeven dat een scheiding is gemaakt tussen de governance-taak van de algemene 
vergadering en de beleidinhoudelijke controle. Opgemerkt wordt dat de beleidsinhoudelijke 
controle zou moeten plaatsvinden in PS. Daarnaast worden PS opgeroepen hierover te 
communiceren. Voor D66 is van belang dat in PS een procedure wordt afgesproken hoe de 
provincie hiermee met haar delegatie in het IPO aan het werk gaat. Spreker heeft de Griffie 
verzocht te inventariseren hoe andere provincies hiermee omgaan. Gebleken is, dat sprake is 
van grote verschillen. De werkwijze in Zeeland spreekt D66 aan. Daar wordt vanuit de 
Statengriffie de IPO agenda besproken met de PS delegatie, waarbij de betrokken 
gedeputeerde ook aanwezig is. Op die manier wordt na afloop ook weer teruggekoppeld aan 
een commissie als BEM.  
 
De heer Binnekamp is van mening dat D66 een belangrijk punt naar voren brengt. Het is 
spreker niet bekend hoe de procedure thans precies loopt. Als het goed is krijgen PS de 
werkprogramma’s van het IPO wel voorgelegd.  
 
De heer Van den Burg memoreert dat twee leden van PS, te weten mevrouw Stadhouders en 
hij, zitting hebben in het algemeen bestuur van het IPO; de heer Bos is plv. lid. Spreker kan 
zich voorstellen dat voorafgaand aan een vergadering behoefte bestaat aan afstemming. Op 20 
december vindt de volgende IPO vergadering plaats. Indien daaraan behoefte bestaat, stelt 
spreker voor dat de Griffie een kort overleg organiseert waarin de stukken met elkaar worden 
doorgenomen opdat daarmee het geluid van de provincie Utrecht meegenomen kan worden in 
het AB van het IPO.  
 
De heer De Vries acht dit een goede oplossing voor de vergadering van 20 december a.s. Hij 
pleit er echter voor af te spreken dat beleidsinhoudelijke stukken die in het IPO worden 
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besproken in het vervolg vooralsnog ter kennisneming te agenderen voor de commissie BEM; 
desgewenst kan vervolgens worden verzocht om behandeling. Spreker kan zich voorstellen 
dat één van de afgevaardigden van PS in het algemeen bestuur van het IPO in de commissie 
terugkoppelt hoe met de inbreng is omgegaan.    
 
De voorzitter vat samen dat voor de vergadering van het AB van het IPO op 20 december a.s. 
een informeel overleg tussen belangstellenden en de afvaardiging van PS in het IPO 
plaatsvindt. Vervolgens is het voorstel de IPO onderwerpen ter kennisneming op de agenda 
van de commissie BEM te plaatsen, zodat deze desgewenst voor een daaropvolgende 
vergadering kunnen worden geagendeerd.  
 
De heer Buiting is voorstander van de werkwijze die de heer Van den Burg voorstelt, gelet op 
het feit dat de onderwerpen over alle commissies heen gaan.   
 
De voorzitter zegt toe de werkwijze nader te zullen uitwerken in een voorstel richting de 
commissie.  
 

Portefeuille R.C. Robbertsen 
 
8. 2e Wijziging subsidieverordening Statenfracties Utrecht 2002 
De voorzitter stelt vast dat de commissie zich kan vinden in het onderhavige voorstel en 
ermee instemt dat dit als sterstuk naar de staten gaat.  
 

Portefeuille mevrouw A.H. Raven 
 
9. Normenkader rechtmatigheid 
De voorzitter stelt vast dat de commissie zich kan vinden in het onderhavige voorstel en 
ermee instemt dat dit als sterstuk naar de staten gaat.  
 
10. Uitvoeringsregels bedrijfsvoeringreserve 
De voorzitter stelt vast dat de commissie zich kan vinden in het onderhavige voorstel en 
ermee instemt dat dit als sterstuk naar de staten gaat.  
 
11. 6e Wijziging programmabegroting 2007 
Mevrouw Smit memoreert dat gedeputeerde Ekkers in de vergadering van de commissie 
MME d.d. 1 oktober jl. heeft aangegeven dat het niet haalbaar is de OV chipkaart op 1 januari 
2008 in te voeren. Op grond hiervan verbaast het de VVD dat hiervoor wel € 500.000 wordt 
vrijgemaakt. Verzocht wordt dit nader uit te zoeken en het antwoord op te nemen in dit 
verslag, hetgeen wordt toegezegd. 
 
De voorzitter stelt vast dat de overige fracties zich kunnen vinden in het onderhavige voorstel.   
 
12. 7e Wijziging programmabegroting 2007 
De voorzitter stelt vast dat de commissie zich kan vinden in het onderhavige voorstel en 
ermee instemt dat dit als sterstuk naar de staten gaat.  
 
13. Wijziging procesgang begrotingswijzigingen 
Mevrouw Smit stelt in aanvulling op het onderhavige voorstel voor één stap verder te gaan in 
die zin dat tegelijk de begrotingswijziging erbij worden gevoegd. De VVD pleit er voorts 
voor deze voorstellen in financiële zin in de commissie BEM te behandelen zodat de leden 
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van de commissie BEM binnen hun fracties meer ondersteuning kunnen bieden bij de 
beoordeling van een voorstel.  
 
De heer De Vries sluit zich aan bij het betoog van de VVD.   
 
De heer Buiting leest in het onderhavige stuk juist dat hetgeen door de VVD en D66 naar 
voren wordt gebracht de bedoeling is. Wellicht moet een en ander dan anders worden 
geformuleerd. Nu is sprake van de systematiek dat in de diverse commissies wordt gesproken 
over onttrekkingen, reserves, aanvullingen op beleid hetgeen later wordt teruggezien in 
aanpassingen op de begroting, weer later kunnen die worden vastgesteld waardoor het hele 
uitgavenritme wordt vertraagd. Spreker leest in het onderhavige voorstel dat het vorenstaande 
in één lijn kan worden besloten. Dat tast op geen enkele wijze het budgetrecht aan. 
Vervolgens kan spreker zich voorstellen dat periodiek een overzicht wordt verstrekt waarin de 
consequenties tot uiting komen.   
 
De heer Bos sluit zich aan bij het betoog van het CDA. In het stuk dat voorligt staat dat 
besluiten worden genomen door PS; in die besluiten wordt duidelijk welke financiële 
consequenties dat heeft. Dat is het formele besluit en dus het budgetrecht van PS. Dat 
betekent dat niet per definitie in de verzameling van begrotingswijzigingen opnieuw een 
besluit behoeft te worden genomen. In de visie van de PvdA lijkt het onderhavige voorstel een 
vereenvoudiging, mits periodiek een overzicht wordt verstrekt van de verzamelwijzigingen en 
mits in die verzamelwijzigingen verwezen wordt naar de bijeenkomst waar het 
oorspronkelijke besluit is genomen. Indien het in vorenstaande zin wordt uitgevoerd, kan de 
PvdA zich geheel vinden in het onderhavige voorstel.  
 
De heer Bisschop sluit zich aan bij het betoog van het CDA en de PvdA. De SGP kan zich 
vinden in het onderhavige voorstel.  
 
De heer Nugteren sluit zich aan bij het betoog van het CDA.  
 
Mevrouw Raven bevestigt het betoog van het CDA. Het is juist de bedoeling het proces te 
versnellen. In het verleden was het zo dat als PS een motie of een amendement aannam met 
een dekkingsvoorstel het vervolgens niet meteen de volgende dag kon worden uitgevoerd. 
Eerst moest een Begrotingswijziging in de commissie worden voorgelegd en daarna een 
besluit worden genomen in de staten. Nu gebeurt dat in één keer. Het vereist van PS ook dat, 
zij eventuele moties en amendementen in de staten direct voorzien van een goede dekking.  
 
Mevrouw Smit deelt mede dat de VVD zich kan vinden in het onderhavige voorstel, maar 
tevens haar aanvullend pleidooi daarbij direct de Begrotingswijziging te voegen handhaaft.  
 
De heer De Vries sluit zich aan bij het betoog van de VVD.  
 
De voorzitter merkt op dat, indien ter plekke een amendement wordt opgesteld met een 
financiële dekking die wordt geaccepteerd, er niet van tevoren een begrotingswijziging kan 
zijn. Door de werkwijze die GS thans voorstellen, kunnen GS wel direct aan de gang en wordt 
periodiek een overzicht verstrekt waarin wordt verwezen naar de datum waarop het besluit is 
genomen. Spreker is van mening dat deze handelwijze het meest tegemoet komt aan de eisen 
en wensen die PS hebben geformuleerd.   
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De heer Buiting is van mening dat de commissie op één lijn zit. De handelswijze, zoals wordt 
voorgesteld door de VVD, is slechts een nadere invulling waarmee spreker geen moeite heeft. 
Vervolgens wordt periodiek een overzicht verstrekt.  
 
De voorzitter concludeert dat dit onderwerp hiermee in voldoende mate is besproken en de 
commissie ermee instemt dat dit stuk als sterstuk naar de staten gaat.  
 
14. Bestuursakkoord 2008; Financiële consequenties 
De voorzitter stelt vast dat de commissie zich kan vinden in het onderhavige voorstel en 
ermee instemt dat dit als sterstuk naar de staten gaat.  
 
15. Analyse jaarrekeningresultaat 2006 
De heer Buiting deelt mede dat het CDA verheugd is over het feit dat dit stuk thans voorligt 
omdat in het kader van het patroon van onderbestedingen nadrukkelijk is gevraagd inzicht te 
verkrijgen in kasritmes en analyses van de onderbestedingen. Spreker begrijpt uit het stuk, dat 
de kasritmen naar de toekomst nog verder kunnen worden verfijnd. Daarvoor hoeft op dit 
moment geen verdere analyse plaats te vinden. 
Het CDA heeft een tweetal opmerkingen van algemene aard. Indien het stuk wordt 
geanalyseerd, is sprake van voorzichtigheid in het begroten en afrekenen hetgeen wellicht 
anders kan worden gehanteerd. Er zijn twee elementen zichtbaar. Telkens blijken projecten 
langer te lopen dan oorspronkelijk gedacht. Dat is een patroon dat over een jaar bemeten 
veelal tot een onderbesteding leidt. Voorts worden allerlei reserves ingebouwd in projecten 
die meestal blijken mee te vallen. Indien op die manier begrotingen worden gevoerd, blijkt 
aan het einde van het jaar steeds veel geld te worden overgehouden. Het CDA pleit ervoor 
realistischer te begroten.  
Vaak wordt in de discussie over de onderbestedingen de positie van de provincie als 
medefinancier benoemd. Anderzijds wordt in deze commissie en PS steeds gesproken over 
het feit dat de positie van de provincie in het totaal van het beleid zo onhelder is. Om te 
bevorderen dat de effecten, die op het totaal van de onderbestedingen steeds zijn te zien, 
afnemen pleit het CDA ervoor dat de provincie vaker dan nu een eigenstandige regierol van 
de uitgaven neemt, mede gelet op de gunstige financiële positie waarin de provincie zich 
bevindt.  
 
De heer Bisschop deelt mede dat de SGP zich kan vinden in de aanbevelingen op pagina 4. 
De SGP deelt echter niet de enigszins bagatelliserende analyse. Er is wel degelijk sprake van 
een reëel probleem. Er worden op jaarbasis meer middelen geclaimd uit de fondsen dan kan 
worden waargemaakt. Het gaat erom dat sprake moet zijn van een realistische raming. Een 
positief resultaat voor een overheid is lang niet altijd positief.  
 
De heer Nugteren sluit zich aan bij het betoog van de SGP.   
 
Mevrouw Smit sluit zich aan bij de opmerkingen van voorgaande sprekers. Er is geen sprake 
van een analyse maar van een samenvatting; een opsomming van feiten die ook al in de 
Jaarrekening stonden. Gevraagd was om een onderbouwing van de onderbestedingen.  
De VVD kan zich vinden in de aanbevelingen en sluit zich aan bij de opmerkingen die het 
CDA daarbij heeft gemaakt.  
Op blz. 3 wordt gesproken over eenmalig € 2,3 miljoen lagere personeelskosten als gevolg 
van wijzigingen in wettelijke regelingen. Spreekster memoreert eerder te hebben gevraagd of 
dit niet om een structureel bedrag gaat.   
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De heer Streefland zet uiteen dat dit stuk voortkomt uit de bevindingen van de subcommissie 
voor de Jaarrekening. De subcommissie had een heel helder standpunt verwoord, hetgeen 
deels terugkomt in de aanbevelingen. In het stuk wordt enige voorzichtigheid betracht, terwijl 
toch al een paar jaar sprake is van de onderbestedingen. Nu is één jaar geanalyseerd, maar dit 
kan ook slaan op de jaren 2005 en 2004; in 2007 is gezien de Jaarrapportage ook alweer 
sprake van een forse plus.  
 
De heer Buiting vestigt de aandacht op aanbeveling 5. Juist als frequenter wordt 
gerapporteerd, ontstaat vaak een groter detailniveau waardoor het overzicht wordt verloren. 
Spreker pleit ervoor voorzichtigheid te betrachten met de frequentie. Hij stelt voor te 
formuleren meer op frequenties in te zoomen. Dat past ook bij het verhaal over de kastritmes, 
die meer inzicht in de echte patronen geeft. Uiteindelijk wil men meer kunnen analyseren 
waaraan het ligt.  
 
Mevrouw Raven zet uiteen dat GS niet de indruk hebben willen wekken de situatie te 
bagatelliseren. Dat moge blijken uit de uitgebreide beantwoording per post. Het verheugt 
spreekster, dat de commissie de aanbevelingen overneemt. In een Statenvergadering heeft de 
VVD ook al aangegeven van mening te zijn dat meer de oorzaken worden beschreven dan een 
analyse wordt gegeven. Dat is in een aantal gevallen correct. Het is soms ook ingewikkeld 
precies aan te geven waarmee rekening moet worden gehouden. Terecht wordt door het CDA 
opgemerkt, dat heel goed moet worden bekeken in hoeverre de begrotingsystematiek 
realistisch is. Daaraan wordt gewerkt. Dat is van groot belang. Daarnaast wordt in die zin ook 
gekeken naar alle bestemmingsreserves en voorzieningen.  
Een oplossing zou zijn iets minder afhankelijk te zijn van medefinanciering. Vaak gaat het 
echter niet zozeer om de medefinanciering maar om andere partijen. Ter illustratie wijst zij op 
het Hart van de Heuvelrug waarbij de provincie financier is en de regierol vervult. Bij dit 
project zijn echter heel veel partijen betrokken, hetgeen wel eens vertragend werkt.   
Spreekster onderschrijft dat frequenter rapporteren het risico van teveel op detailniveau met 
zich meebrengt. In het geval van de provincie gaat het meer om op Programmaniveau 
rapporteren hetgeen een niveau hoger is dan op Productniveau.  
Spreekster staat op het standpunt dat vooruit moet worden gekeken. Bij het opmaken van de 
Jaarrekening 2007 en het opstellen van de Begroting 2009 zullen de aanbevelingen worden 
overgenomen. Daarmee zijn GS overigens al aan het werk bij alles dat nu op financieel gebied 
wordt gedaan.  
 
De voorzitter stelt vast dat dit onderwerp hiermee in voldoende mate is besproken. 
 
16. Toekenning eenmalige stimuleringsbijdragen RHC Rijnstreek-Lopikerwaard en 
RHC Kromme Rijngebied/Utrechtse Heuvelrug 
De heer Nugteren deelt mede dat GroenLinks het inhoudelijk eens is met de aanvraag. 
In algemene zin is het GroenLinks onduidelijk wat thans aan de commissie wordt gevraagd. 
Aan de commissie wordt advies gevraagd, terwijl vervolgens wordt vermeld dat alles al is 
toegekend.   
 
De heer Bos informeert waarom de gemeente Bunnik heeft besloten niet mee te doen aan deze 
regeling.  
 
De heer Ruijs sluit zich aan bij de vraag van de PvdA en de opmerking van GroenLinks. 
De gelden worden ter beschikking gesteld, omdat van belang wordt geacht dat de historie 
beklijfd bij de samenleving en de samenleving de kans krijgt zijn eigen achtergronden te leren 
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kennen. Het CDA mist in het onderhavige stuk de historische verenigingen. Gevraagd wordt 
hoe GS daarmee in de toekomst omgaan.  
 
De heer Snyders sluit zich aan bij de laatste vraag van het CDA.  
 
De heer Van den Burg deelt mede dat de VVD zich aansluit bij de vragen voor voorgaande 
sprekers. Besloten is de 10% norm los te laten. Geïnformeerd wordt naar de reden destijds een 
10% norm in te stellen.  
 
Mevrouw Raven licht toe dat sprake is van lopend beleid. Een en ander is in de vorige 
statenperiode ingezet. Alles dat in het Coalitieakkoord en in het Collegeprogramma staat, 
wordt daar nu bij betrokken. De € 5 ton ten behoeve van het RHC in Breukelen is al eerder in 
de Staten behandeld. Het betreft derhalve een standaardvoorstel. De vraag met betrekking tot 
10% norm zal spreekster bij het verslag beantwoorden, evenals de vraag over de historische 
verenigingen. De gemeente Bunnik wilde eerst onderzoeken of zij niet beter bij Zeist of 
Utrecht zouden kunnen behoren.  
 
De heer Nugteren memoreert zijn vraag over wat nu exact van de commissie wordt gevraagd.  
De voorzitter merkt op dat in het stuk op blz. 1 staat dat conform artikel 4 van de 
Subsidieverordening het positieve advies van de commissie BEM nodig is.  
De heer Nugteren informeert waarover dan wordt geadviseerd, omdat ook staat vermeld dat 
de bedragen al zijn toegekend. Spreker kan zich hierin vinden. Een mededeling achteraf is 
echter een andere discussie dan een vraag vooraf.  
Mevrouw Raven onderschrijft het betoog van GroenLinks. Het betreft in dit geval meer 
informatievoorziening dan dat een advies wordt gevraagd. Zij kan zich voorstellen dat GS 
zich hierover in algemene zin eens kritisch buigen.  
 
De voorzitter stelt vast dat de commissie zich kan vinden in het onderhavige voorstel.  
 
17. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging van ieders 
komst en inbreng.  
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Motie gemeentelijke herindeling 
 
Onder deze titel is in de rondvraag geïnformeerd naar het standpunt van de gemeente 
Scherpenzeel om een Ahri – procedure tussentijds stop te kunnen zetten. 
Dhr. Binnenkamp heeft aangegeven dat dit juridisch niet mogelijk is en heeft het op zich 
genomen dit te bespreken met gedeputeerde mw. Dekker. 
Mw. Dekker heeft vervolgens dit aspect van de Ahri – procedure onder de aandacht gebracht 
van de provincie Gelderland. De provincie Gelderland neemt hierover contact op met de 
gemeente Scherpenzeel. 
 

Nagekomen vragen beantwoording RHC (agendapunt 16) 
 

Geachte leden van de commissie Bestuur en Middelen, 
 
Bij de behandeling van agendapunt 16 in de vergadering van de commissie BEM op 19 november jl 
werd de vraag gesteld waarover PS nu precies gevraagd wordt te adviseren. Voor de commissie was 
dit niet duidelijk uit het B-stuk te destilleren. 
Hierbij het antwoord: 
 
In de algemene subsidieverordening is bepaald dat de RHC-bijdragen ten hoogste 10% van de bouw- 
en inrichtingskosten bedragen tot een maximum van € 500.000,- per regio.  
Om de totstandkoming / doorontwikkeling van twee nieuwe RHC’s (Kromme Rijngebied – Utrechtse 
Heuvelrug en  Rijnstreek / Lopikerwaard) te bewerkstelligen worden stimuleringssubsidies gevraagd 
die echter hoger liggen respectievelijk afwijken van het gestelde in genoemde subsidieverordening. 
In het B-stuk zijn de redenen voor het afwijken aangegeven en verantwoord. 
Indien afgeweken wordt van deze subsidieverordening is conform artikel 4 lid 2b van deze 
verordening positief advies van de statencommissie BEM noodzakelijk. Dit is dan ook de reden 
waarom aan de commissie BEM positief advies is gevraagd. In 2004 heeft de commissie BEM 
eveneens positief advies gegeven om af te wijken van de 10%-bepaling ten behoeve van een tweetal 
andere RHC’s (Eemland en Vecht en Venen). Voor een consistente en transparante besluitvorming is 
nu een zelfde advies- en beslistraject gehanteerd.  
 
Tevens werd de vraag gesteld waarop de subsidiebedragen van ½ miljoen Euro per RHC gebaseerd 
waren. Toegezegd werd deze vraag in een later stadium te beantwoorden. 
 
Hierbij het antwoord: 
 
In de beleidsnota “Een sluitend net van regionale historische centra in de provincie Utrecht”, 
behandeld in de commissie Bestuur en Middelen op 6 januari 2003,  is aangegeven dat de berekening 
van deze subsidie gebaseerd is op ervaringsgegevens van andere provincies. Uit gegevens in het 
dossier blijkt dat hierbij met name gekeken is naar Noord-Holland, waar enkele jaren daarvoor in het 
kader van de Cultuurnota 1997-2001 provinciale subsidies zijn verleend om gemeenten te bewegen 
zich aan te sluiten bij bestaande archiefdiensten aldaar. Deze stimuleringssubsidies resulteerden in het 
tot stand komen van een vrijwel dekkend net van RHC’s in die provincie. De bedragen die daarbij 
gemoeid waren, zijn als richtlijn voor het Utrechtse archiefbeleid gebruikt. 
 
Ik vertrouw erop u hierbij voldoende te hebben geinformeerd. 
 
met vriendelijke groet, 
mw. A.H. Raven BA 
gedeputeerde financien, cultuur en samenleving 


