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Verslag van het vervolg van de vergadering van de statencommissie Bestuur, Europa en 
Middelen van 2 juni 2008 op 12 juni 2008 
 
Aanwezig:
H.R.A.L. Klein Kranenburg (CDA, voorzitter), R.C. Robbertsen (cvdK), J. Binnekamp 
(gedeputeerde), mw. M.G. Dekker (gedeputeerde), mw. A.H. Raven BA (gedeputeerde), dr. 
F.H. Barneveld Binkhuysen (VVD), mw.drs. W.A. Bodewitz (PvdD), drs. W.J. Bos (PvdA), 
ir. D.J. van den Burg (VVD, vanaf 21.15 uur), ing. D. Kiliç (PvdA), C.J. van Kranenburg MA 
(ChristenUnie), drs. B. Nugteren (GroenLinks), mw. A.M.A. Pennarts-Pouw (GroenLinks), 
drs. T.G.P.M. Ruijs (CDA), mw. Y. Smit (VVD), mr. J.J.J. Streefland, drs. R.E. de Vries 
(D66)  
 
Van ambtelijke zijde aanwezig:
dr. R.J. Poort (adjunctgriffier), mw. W. Voorneman-Rikkers (verslag)  
 
Afwezig:
dr. R. Bisschop (SGP), mr. J.M. Buiting (CDA), mw. P. Doornenbal-van der Vlist (CDA), 
mw. A. Jonkers-Cornelisse (SP), ir. T. Snyders (Mooi  Utrecht), F.J. Vos (VVD) 
 

1. Heropening  
De voorzitter heropent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
Spreker deelt mede dat ter vergadering is uitgereikt het statenvoorstel met betrekking tot de 
benoeming bestuurder/directeur Randstedelijke Rekenkamer. Het is de bedoeling dit stuk, 
Indien voor 23 juni a.s. geen bezwaren worden ingediend, een sterstuk status te geven.  
Bericht van verhindering is ontvangen van de dames Jonkers en Doornenbal, de heren 
Buiting, Snyders en Vos.  
Aan de agenda is het statenvoorstel Vaststelling Bestuursakkoord toegevoegd. Op voorstel 
van spreker wordt besloten dit onderwerp eerst te behandelen.  
 
16a. Vaststelling Bestuursakkoord 
Mevrouw Smit zet uiteen dat de VVD enigszins verbaasd was over de uitkomst, in verband 
met de projecten waarvan sprake is in het kader van Randstad Urgent. dat zijn voor de VVD 
urgente projecten m.n. polder Groot Mijdrecht Noord en de Pakketstudies.  
De VVD erkent wel dat het project Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) prioriteit heeft, 
maar is bezorgd over de voortgang van Groot Mijdrecht Noord nu dit project is afgevallen. 
De VVD kan zich in principe vinden in de € 69 miljoen voor de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Een cofinancieringsbijdrage vanuit de provinciale middelen acht de VVD echter 
geen goed uitgangspunt. De VVD heeft begrepen dat dit een heet hangijzer zal worden en 
informeert naar de insteek van GS. 
 
De heer Van Kranenburg sluit zich aan bij het betoog van de VVD. 
 
De heer De Vries merkt op dat de keuze voor de NHW verrassend was, maar dat voor D66 de 
NHW wel een belangrijk project in de provincie Utrecht is. 
PS nemen pas eind van dit jaar een besluit over Groot Mijdrecht Noord op grond waarvan 
D66 zich wel kan vinden in de redenatie van het Rijk. In het kader van Groot Mijdrecht 
Noord is de rijksbijdrage van groot belang; dat is nu losgelaten. Afgewacht moet worden in 
hoeverre het rijk straks bereid is financieel bij te dragen.  
Ten aanzien van de Visie op de provincie pleit D66 voor een kerntakendiscussie, zodat 
duidelijk wordt wat haar wettelijke taken zijn en waar de provincie goed in is. Daarop zou de 
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provincie zich vervolgens moeten focussen. Thans wordt in de visie van D66 een aantal zaken 
gedaan, die buiten haar kerntaken valt. De vraag is soms wat daarvan de toegevoegde waarde 
is. Een en ander is het gevolg van het feit dat de provincie over veel financiële middelen 
beschikt. Wat dat betreft acht spreker het afromen vanuit Den Haag op zich verdedigbaar.  
 
Mevrouw Bodewitz zet uiteen, dat de PvdD de mening en de zorgen van de VVD deelt.  
 
De heer Nugteren sluit zich aan bij de laatste woorden van D66. Veel acties zijn in de visie 
van GroenLinks ingegeven door een poging om te voorkomen dat het Rijk geld weghaalt. In 
deze provincie staat tussen de € 2,5 – 3 miljard op de bank bij gemeenten en de provincie. Het 
Rijk kampt met problemen op o.a. het gebied van de politiesalarissen, het onderwijs, de 
gezondheidszorg. Op grond van het vorenstaande heeft GroenLinks begrip voor het feit dat 
het Rijk naar dat geld kijkt. Spreker wijst in dit kader ook op de gedachte van één overheid.  
Het project NHW heeft de warme sympathie van GroenLinks. GroenLinks vraagt zich wel af 
waarom niet bijvoorbeeld het UPR-project Kennis en Cultuur is ingebracht.   
Met betrekking tot de zorg over Groot Mijdrecht Noord sluit spreker zich aan bij voorgaande 
sprekers. 
GroenLinks stelt vast dat het committment van het Rijk voor de NHW ook maar beperkt is. Er 
is sprake van een soort inspanningsverplichting.  
GroenLinks kan zich vinden in de tekst van het Bestuursakkoord. Op grond hiervan stelt 
GroenLinks wel vast dat het huidige Collegebeleid veel verder gaat dan de inhoud van het 
Bestuursakkoord. Geïnformeerd wordt hoe GS en de overige fracties hier tegenaan kijken.   
 
De heer Ruijs sluit zich aan bij voorgaande sprekers. Hij informeert of al inzicht bestaat in 
hetgeen dit betekent voor de Begroting.  
Met betrekking tot het project NHW informeert spreker door wie dit project naar voren is 
gebracht.  
De heer De Vries merkt op dat in het Bestuursakkoord op blz. 5 wordt gesproken over 
herindelingen of vergaande samenwerking en dat vanuit Rijk, gemeenten en provincies 
onderzocht moet worden hoe de gemeenten geholpen kunnen worden naar schaalvergroting 
die niet plaatsvinden op grond van te weinig financiën. Spreker informeert of een dergelijk 
onderzoek het CDA aanspreekt.  
De heer Ruijs memoreert in de vorige vergadering te hebben aangegeven dat het CDA shared 
services op zich een hanteerbare organisatorische oplossing acht. Indien dat wordt 
meegenomen, en wordt afgestapt van de gedachte dat schaalvergroting per definitie een 
oplossing is voor bestuurlijk functioneren en zaken dichtbij de burger brengen, is het CDA 
voorstander van een onderzoek. Het CDA geeft GS mee shared services in het onderzoek te 
betrekken. 
 
De heer Bos merkt op dat de PvdA de mening van GroenLinks ten aanzien van afroming van 
geld door het Rijk niet deelt. De PvdA ondersteunt de inspanning van GS dit geld te besteden 
in een project dat belangrijk is voor de provincie Utrecht.  
De heer Nugteren heeft trachten te betogen dat te gemakkelijk voorbij wordt gegaan aan het 
feit dat het Rijk zijn eigen problemen en prioriteiten kent, die ook moeten worden opgelost. In 
de visie van GroenLinks wordt te krampachtig vastgehouden aan het feit dat het geld van de 
provincie is, op grond waarvan ten koste van andere zaken wordt getracht het geld te laten 
besteden aan een project dat de provincie belangrijk vindt. GroenLinks vindt dit een te 
beperkte gedachte. 
De heer Bos vervolgt, dat de PvdA begrip heeft voor het standpunt van het Rijk ten aanzien 
van het project Groot Mijdrecht Noord. Afgewacht moet worden wat hierover aan het eind 
van het jaar wordt besloten.  
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Het bevreemdt de heer De Vries dat GS zich niet eerder hebben gerealiseerd dat de 
besluitvorming over Groot Mijdrecht Noord wellicht te lang op zich zou laten wachten in de 
visie van het Rijk en niet zelf met een alternatief zijn gekomen. Geïnformeerd wordt naar de 
mening van de PvdA in deze.   
De heer Bos antwoordt dat deze vraag aan GS dient te worden gesteld.  
De PvdA ondersteunt de keuze voor het project NHW.  
Spreker sluit zich aan bij de vraag van de VVD over de cofinanciering. Geïnformeerd wordt 
of de provincie conform het AVP op zoek moet naar cofinanciering en welke cofinanciering 
zij dan in gedachte heeft. De vraag hierbij is of de cofinanciering van de provincie moet 
komen of vooral van derden.   
Op blz. 3 staat dat de provincie de Rijksdekking van dit project overneemt, onder voorwaarde 
dat het Rijk inhoudelijk besluit dat het voor bekostiging in aanmerking komt. Op blz. 5 staat 
dat het Rijk de toezegging heeft gedaan zich in te spannen het bedrag van € 69 miljoen te 
reserveren in de Nota Ruimte middelen voor het project Nieuwe Hollandse Waterlinie. PvdA 
informeert waarom een en ander zo ‘zacht’ is geformuleerd.  
Het lijkt de PvdA een goede zaak dat PS worden geïnformeerd over de gang van zaken. Dit 
zou wat de PvdA betreft ook twee keer per jaar mogen. De PvdA wil in ieder geval eerder dan 
de ene keer per jaar worden geïnformeerd over de afloop en de besluitvorming met betrekking 
tot het Bestuursakkoord. Het betreft een Bestuursakkoord in IPO-verband. Geïnformeerd 
wordt wat er gebeurt indien één provincie zich van het Bestuursakkoord distantieert.  
In het stuk staat dat de WGR+ pas in 2010 wordt geëvalueerd. De PvdA pleit ervoor dit zo 
mogelijk naar voren te halen.  
De suggestie om tot een visitatie van het functioneren van provincies te komen juicht de 
PvdA toe. De PvdA hecht eraan GS te stimuleren daar in IPO-verband een start mee te 
maken.  
 
De heer Robbertsen merkt in algemene zin op dat geen sprake is van een krampachtige reactie 
of het voorkomen van afroming van het vermogen van de provincies door het Rijk. Aan de 
orde is, dat de positie van de provincie niet sterker werd met het snelle ondertekenen van het 
Bestuursakkoord tussen het nieuwe Kabinet en de VNG vorig jaar. Op grond van het 
vorenstaande is het van groot belang het Bestuursakkoord met het Rijk te sluiten om de 
positie van de provincie voor langere termijn te verankeren.  
Spreker deelt de visie van GroenLinks over de wijze waarop het Rijk zou mogen omgaan met 
het vermogen van de provincie niet. Zo gaan overheden in Nederland ook niet met elkaar om. 
In Randstadverband is vanaf het begin de bereidheid aangegeven te willen praten over een 
korting van € 800 miljoen, mits het in de eigen provincies zou worden besteed en zou leiden 
tot een versnelling of een kwaliteitsverbetering van projecten die in de eigen provincie spelen. 
De gedachte ging daarbij uit naar de UPR-projecten. Uitgangspunt was dat geen sprake zou 
mogen zijn van een verkapte subsidie en substitutie.  
Tegelijkertijd stond P4 voor het Bestuursakkoord af te sluiten conform het voorstel van 
Lodders. Lodders is positief ontvangen; de positie van de provincie wordt in het rapport 
Lodders duidelijk neergezet.  
De kerntaken zijn onderdeel van het Bestuursakkoord. Die discussie zal derhalve met PS 
worden gevoerd. Of de provincie Utrecht ver naast haar kerntaken zit, zal uit de discussie 
moet blijken.    
De provincie heeft in het kader van het aandragen van projecten die van belang zijn voor de 
provincie sterk vastgehouden aan voornoemde uitgangspunten. Vele opties hebben de revue 
gepasseerd. Er is m.n. gezocht naar UPR-projecten.  
Op enig moment is Groot Mijdrecht Noord in het vizier gekomen. Door Verkeer & Waterstaat 
is heel lang de indruk gewekt, dat Groot Mijdrecht Noord een optie zou zijn. De financiering 
moet komen uit de Nota Ruimte (FES gelden); dat geldt ook voor de NHW. 
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De laatste dagen werd het steeds dringender een besluit te nemen, omdat inmiddels 10 van de 
12 provincie akkoord waren met het Bestuursakkoord en de elfde provincie nagenoeg 
akkoord. De discussie spitste zich derhalve met name nog toe op de provincie Utrecht. Toch 
hebben GS vastgehouden aan eerdergenoemde uitgangspunten.  Een en ander is zelfs in het 
Kabinet besproken. Het Kabinet heeft vervolgens aangegeven dat het project Groot Mijdrecht 
Noord in dit stadium niet hard genoeg was om in aanmerking te komen voor de € 69 miljoen. 
Dat betekent niet dat het project is afgevoerd of losgelaten; het blijft een UPR-project.  
Indien de € 69 miljoen niet zou worden ingezet, zou dit geld rechtstreeks terugvloeien naar de 
Algemene Middelen. Er waren geen aanwijzingen dat het geld aan andere zaken zou worden 
besteed.  
Het project NHW is door de provincie ingebracht. Het is weliswaar geen UPR-project, maar 
heeft wel die allure. De financiële dekking van het project NHW was nog niet ingevuld en 
twijfelachtig omdat het project in het kader van de FES gelden zou moeten concurreren. 
Met het Bestuursakkoord is zeker dat de financiering voor een groot deel zal worden 
ingevuld. Mocht dat niet het geval zijn, omdat het geld van het Rijk achterwege blijft, dan 
voelt de provincie zich ontslagen van de verplichting om de € 69 miljoen in te leveren en gaat 
zij de discussie met het Rijk aan. Dat is de strategie.  
Over de WGR+ heeft forse discussie plaatsgevonden. Aanvankelijk stond het Rijk voor de 
WGR+ alleen buiten de Randstad af te schaffen. De discussie heeft ertoe geleid dat thans in 
het Bestuursakkoord is opgenomen dat de WGR+ in zijn geheel al dan niet wordt afgeschaft. 
Spreker acht het niet gewenst in dit stadium te pleiten voor een versnelling van de evaluatie. 
Hij stelt voor nadat het Bestuursakkoord is getekend te bekijken of 2010 wellicht naar voren 
kan worden gehaald.  
 
Mevrouw Dekker merkt op dat GS inmiddels hebben gesproken over de taken van de 
provincie. Voor deze Collegeperiode zijn de taken gedefinieerd in het Uitvoeringsprogramma 
dat is gebaseerd op het Coalitieakkoord; deze taken zullen ook worden uitgevoerd.  
Daarnaast zal moeten worden gereageerd op het rapport Lodders en het Bestuursakkoord. GS 
hebben zich voorgenomen deze discussie eerst te voeren en vervolgens bij PS te komen met 
een voorstel over de behandeling daarvan in de Staten.   
Spreekster betwijfelt of de provincie zich ver buiten de taken die in het rapport Lodders 
worden voorgeschreven begeeft. Verzocht wordt om concrete voorbeelden.  
Indien zij naar het sociale domein kijkt is sprake van enkele hoofdonderwerpen. Jeugdzorg is 
een primaire taak van de provincie en wordt derhalve als zodanig uitgevoerd. De overige 
taken zijn o.a. vastgelegd in de Sociale Agenda en Wel Thuis. Daarbij vervult de provincie 
vooral een tweedelijns rol; de primaire taken liggen bij de gemeenten. De rol van de provincie 
spitst zich in deze m.n. toe op bevorderen, stimuleren, aanjagen, faciliteren; ervoor zorgen dat 
taken die gemeenten hebben uit te voeren worden uitgevoerd, niet in een toezichthoudende rol 
maar in een ondersteunende rol. Gemeenten waarderen dat de provincie die rol op zich neemt.   
PS informeren over de voortgang, zeker ten aanzien van het sluiten van het Bestuursakkoord, 
acht spreekster evident. Daarnaast zullen GS PS actief bij de uitwerking van een en ander 
blijven betrekken.    
Binnen GS is nog niet gesproken over visitatie met betrekking tot het functioneren van 
provincies. Persoonlijk is spreekster hiervan een groot voorstander.  
 
Mevrouw Raven merkt ten aanzien van de opmerking over de ‘zachte’ formulering, dat het 
Rijk de toezegging heeft gedaan zich in te spannen, op dat dit te maken heeft met het feit dat 
formeel nog geen besluit is genomen over de bestemming van de gelden in het kader van de 
Nota Ruimte. Binnen een maand zal hierover duidelijkheid komen.   
In de Nota Ruimte staat dat, indien een provincie geld krijgt, voor 50% sprake moet zijn van 
cofinanciering. In het kader van de € 69 miljoen voor de NHW is aangegeven, dat hiervan 
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geen sprake is. VROM spreekt richting de Liniecommissie over een “uit het Nota Ruimte 
budget te voorzien van een passend regionaal complement”. Het begrip fifty-fifty is daar voor 
Utrecht al uitgehaald, hetgeen door de Liniecommissie ook logisch wordt geacht.   
In algemene zin licht spreekster toe dat bij ieder project naar cofinanciering wordt gekeken. 
Het gaat hierbij over het algemeen over het meebetalen door gemeenten, waterschappen, 
Europa, fondsen en particuliere investeerders.  
 
De heer Binnekamp deelt mede dat naast de € 69 miljoen als enige maanden geleden door de 
provincie terzake van de FES-gelden een claim is ingediend bij het Rijk ad € 100 miljoen. 
Inmiddels is ook een MKBA opgemaakt en bij het departement neergelegd. Na het 
zomerreces hoopt spreker hierover uitsluitsel te krijgen.   
De heer Nugteren informeert waarvoor de € 100 miljoen wordt aangevraagd.  
De heer Binnekamp memoreert dat ten aanzien van polder Groot Mijdrecht Noord zes 
strategieën zijn ontwikkeld. Indien de strategie ‘plas’ wordt gekozen, is van belang dat 
daarvoor financiële dekking is. Op grond daarvan is de claim ad € 100 miljoen ingediend.  
Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de heer De Vries bevestigt spreker dat 
op het moment dat in PS wordt gesproken over de polder Groot Mijdrecht Noord 
duidelijkheid zal zijn over de € 100 miljoen. Op grond van het vorenstaande moge duidelijk 
zijn dat het project Groot Mijdrecht Noord nog overeind staat. Verkeer & Waterstaat hebben 
vorige week in een overleg ook uitgesproken nog steeds achter Groot Mijdrecht Noord te 
staan en aangegeven dat zij, indien de claim van € 100 miljoen niet wordt gehonoreerd, bereid 
zijn binnen de Begroting van Verkeer& Waterstaat middelen te zoeken ter aanvulling.   
 
De heer Nugteren memoreert zich eerder positief te hebben uitgesproken over het rapport 
Lodders. Hij heeft hierbij aangegeven dat aan het rapport Lodders twee consequenties zijn 
verbonden, te weten de te voeren discussie over de taken en de te voeren discussie of de 
provincie de taken, zoals in het rapport Lodders gedefinieerd, kan uitvoeren op het huidige 
provinciaal niveau. GroenLinks is voorstander van een middenniveau tussen gemeenten en 
Rijk, maar staat op het standpunt dat eerdergenoemde taken (w.o. mobiliteit, Groene Hart, 
bouwopgave) niet meer binnen de provinciegrenzen kunnen worden vervuld. Er is weliswaar 
sprake van een Coalitieakkoord, maar inmiddels ook van een Bestuursakkoord. Hetgeen 
daarin staat zal ook effect moeten hebben op hetgeen de provincie thans doet. Het verheugt 
spreker dat GS zich gaan buigen over de vraag wat de ontwikkeling van de taken van de 
provincie in de toekomst gezien zou moeten zijn en hoopt dat de discussie hierover ook dit 
jaar in PS zal kunnen plaatsvinden.  
Gemeenten en provincies hebben gezamenlijk € 25 – 30 miljard op bankrekeningen staan. 
Spreker acht het legitiem dat het Rijk een deel daarvan terughaalt om in te kunnen zetten voor 
het oplossen van grote problemen op nationaal niveau, waarvan burgers ook allemaal last 
hebben.  
 
De heer De Vries sluit zich aan bij laatste woorden van GroenLinks. Overheden moeten niet 
alleen oog hebben voor de eigen- maar ook voor de brede, maatschappelijke problemen in 
Nederland; men is op elkaar aangewezen die zaken ook op te lossen.  
Spreker memoreert zijn vraag of GS niet hebben zien aankomen dat Groot Mijdrecht Noord 
niet rond zou komen. 
In GS is over de kerntaken gesproken. Spreker acht het bestuurlijk niet verstandig in deze 
periode alleen vast te blijven houden aan het Uitvoeringsprogramma. Spreker ondersteunt het 
betoog van GroenLinks in deze en acht het gewenst dat GS de discussie hierover op korte 
termijn (eind 2008/begin 2009) voeren en met PS delen.   
 
Mevrouw Bodewitz sluit zich aan bij de laatste woorden van GroenLinks.  
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De heer Bos is benieuwd of de PvdD bij de komende Begrotingsbehandeling met een motie 
dan wel amendement terzake komt.    
 
De heer Robbertsen merkt op dat de provincie er, mede op basis van de geluiden vanuit 
Verkeer en Waterstaat, van overtuigd was dat Groot Mijdrecht Noord zou lukken. De 
provincie heeft vervolgens zelf ontdekt dat Groot Mijdrecht Noord voor het Rijk geen hard 
project was, omdat de Staten nog geen enkel besluit hadden genomen in definitieve zin. De 
strategie was als laatste provincie te eindigen in de onderhandelingen. Daarbij had de 
provincie, indien zij er niet uitgekomen zou zijn met het Rijk, de strijd willen aangaan met het 
Rijk ten aanzien van de vraag of het Rijk geld zou kunnen vorderen op basis van een andere 
grondslag dan de toedeling aan provincies middels het Provinciefonds. 
Samenvattend zijn GS zeer content dat nu een project met UPR allure is ingebracht waardoor 
GS in hun uiteindelijke opzet zijn geslaagd.  
De provincie houdt zich, naast haar kerntaken, ook reeds bezig met onderwerpen die de 
provinciegrens overschrijden. Ter illustratie vestigt spreker de aandacht op de discussie over 
de woningbouwgave die in de NV Utrecht plaatsvindt. Voorts zal in juli in het kader van de 
aansturing van het OV een discussie plaatsvinden met minister Eurlings over een 
Randstadautoriteit. Voordat discussies over dergelijke onderwerpen in definitieve zin worden 
gevoerd, zal daarover uitvoerig met de Staten van gedachten worden gewisseld.  
De heer Nugteren merkt op, dat dit hem duidelijk is; de UPR is op die basis gestoeld. Zijn 
aarzeling heeft te maken bij het feit dat het, alhoewel GS daar met een bepaald mandaat 
zitten, oncontroleerbaar is. Het gaat spreker met name om de democratische legitimiteit.  
 
Mevrouw Dekker memoreert dat GS voorstaan alles uit te voeren dat door PS in december 
2007 is vastgesteld in het Uitvoeringsprogramma. Daarnaast vragen het rapport Lodders en 
het Bestuursakkoord om een discussie over de positie en de taken van de provincie. GS 
hebben daarover deze week voor het eerst gebrainstormd en zijn tot de conclusie gekomen dat 
daarmee iets moet worden gedaan. GS bereiden een en ander thans voor en komen na het 
zomerreces richting PS met een voorstel over de vorm en mate.   
 
Mevrouw Smit is verheugd over de mededeling ten aanzien van de fifty-fifty in het kader van 
de cofinanciering. De VVD wil dit graag vastgelegd zien. Thans ligt een statenvoorstel voor 
waarin de cofinanciering op die basis nog duidelijk aan de orde is. Geïnformeerd wordt of een 
nieuw voorstel tegemoet kan worden gezien dan wel een oplegger, waarin dit wordt 
gecorrigeerd.  
Mevrouw Raven wijst erop dat de fifty-fifty niet als zodanig in het Bestuursakkoord is 
opgenomen, maar zij zegt toe een en ander nogmaals nader te zullen verduidelijken in het 
blauwtje.  
 
De voorzitter sluit de discussie af met de conclusie dat dit onderwerp verder terugkomt in de 
staten.  
 
16. Europastrategie Provincie Utrecht “Europa in het hart van Utrecht” 
De heer Barneveld Binkhuysen zet uiteen dat Europa met dit concept een gezicht krijgt in de 
provincie. Het denken in Europese termen heeft een grote stap voorwaarts gemaakt en aan 
ambitie ontbreekt het in dit concept niet.  
Namens de VVD plaatst spreker vervolgens de volgende vragen en opmerkingen. 

- Zoals terecht beschreven in het concept is het begrip Europa niet beperkt tot een aantal 
personen of een aantal afdelingen maar verweven in de gehele organisatie. Binnen GS 
is de heer Binnekamp aanspreekpersoon. Geïnformeerd wordt hoe dit binnen de 
organisatie ligt.  
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- Het afgelopen jaar is het niet gelukt alle toegezegde subsidies daadwerkelijk te 
besteden. Ook in dit concept wordt niet duidelijk hoe dit proces nu beter geborgd gaat 
worden, zodanig dat hieruit maximaal profijt kan worden getrokken, mede gelet op het 
feit dat de gelden voor de Structuurfondsen de grootste zijn binnen de Europese Unie.  

- De Europese Unie is een zeer complexe aangelegenheid. Het is daarom in de visie van 
de VVD goed om duidelijk aan te geven wat er hier en daar exact wordt bedoeld. 
Regelmatig is niet duidelijk of met ‘we’ in een zinsnede de provincie Utrecht wordt 
bedoeld of Utrecht als onderdeel van de Randstad, het IPO of het Huis Nederlandse 
Provinciën. Ter illustratie vestigt spreker de aandacht op blz. 2, 5e bullit, het werken 
aan het zichtbaar zijn in Europa  en blz. 13, 3e bullit, “we behouden onze 
antennefunctie”.  

- Op blz. 4, 4e bullit staat dat de provincie actief lid blijft van de Raad van Europa. De 
VVD gaat er vanuit dat hiermee de Europese Raad of de Raad van de Europese Unie 
wordt bedoeld; de Raad van Europa heeft namelijk niets met de Europese Unie te 
maken.  

- De subsidiariteitsbeginselen die de Europese Unie nadrukkelijk aanhangt en die 
mogelijkerwijs in versterkte mate van toepassing worden indien Lissabon per 01.01.09 
van kracht wordt, zijn afhankelijk van de uitkomst van het Ierse Referendum 
hedenavond. 

- Op blz. 13 staat dat de provincie met name gemeenten, die een grote rol gaan krijgen, 
gaat steunen volgens een aantal actielijnen. Onduidelijk is echter waaruit die 
actielijnen bestaan en hoe die in de loop der tijd worden gemonitored. 

- In het algemeen vraagt de VVD zich overigens af hoe een en ander in de komende 
jaren wordt gemonitored en geëvalueerd.  

- De VVD ziet het Uitvoeringsprogramma en Communicatieplan Europa met 
belangstelling tegemoet. Deze zouden in juni verschijnen. Geïnformeerd wordt of PS 
hierover op 23 juni a.s. kunnen beschikken.  

 
De heer Kiliç sluit zich aan bij de opmerking van de VVD over de tekstuele onduidelijkheden. 
De PvdA onderschrijft dat behoefte is aan een Europastrategie en dat een goede strategie van 
belang is.  
Namens de PvdA plaatst spreker vervolgens de volgende vragen en opmerkingen. 

- Er worden veel taken opgevoerd. Geïnformeerd wordt of er ook taken worden 
afgevoerd. 

- De relaties met Zuid-Moravië en Surrey worden heroverwogen. Indien Zuid-Moravië 
en Surrey afvallen, omdat ze niet meer voldoen aan de criteria voor de samenwerking, 
is de vraag of het zinvol is nieuwe regio’s te zoeken en wat hiervan de meerwaarde is. 
Indien deze regio’s buiten de EG worden gezocht, bijvoorbeeld Turkije dat lid is van 
de Raad van Europa, informeert de PvdA of daarvoor EG-geld beschikbaar blijft. 

- Geïnformeerd wordt wat wordt bedoeld met het PA-plan van de provincie Utrecht 
(pag. 8, 4e bullit). 

- Het aantal huidige fte is 5,7 (2,7 fte Europateam en 3 fte op de afdeling). Volgens het 
memorandum wordt in plaats van 2 extra fte om 1 extra fte gevraagd. Geïnformeerd 
wordt of dit tot 2011 is gedekt en dit wordt terugverdiend via subsidies van de EU. 
Tevens is de vraag is of deze formatie na 2011 structureel wordt. Indien dit niet het 
geval is, is de vraag of de dienstverbanden van de extra fte ook tijdelijk moeten zijn.  

- Geïnformeerd wordt of het zinvol is conform de vorige statenperiode een 
statenwerkcommissie Europese Aangelegenheden  in het leven te roepen met de taak 
mee te denken over de invulling van het Uitvoeringsprogramma.  

- In het memorandum wordt aangegeven dat bij de afweging van de claims van de 
Voorjaarsnota voor wat betreft de Europastrategie is gedacht aan een andere invulling 
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van de samenwerking in partnerschappen en projecten. Geïnformeerd wordt aan welke 
invulling wordt gedacht en op welke wijze deze vormgegeven zullen worden.    

 
Mevrouw Pennarts merkt op dat het GroenLinks verheugt dat dit rapport meer omvat dan de 
kortste route naar de Brusselse subsidiepotten. Namens GroenLinks plaatst spreekster de 
volgende vragen en opmerkingen. 

- Met betrekking tot het voornemen van het verankeren van kennis over Europa in de 
organisatie acht GroenLinks het een goede zaak dat voor allerlei beleidsterreinen 
wordt gekeken naar relevante Europese aspecten omdat steeds meer regelgeving 
vanuit Brussel zal komen, waardoor de provincie haar organisatie op orde moet 
hebben. Zoals ook wordt aangegeven was dit in het verleden niet het geval, waardoor 
de beschikbare middelen niet altijd ten optimale konden worden benut. 

- GroenLinks kan zich vinden in de focus op Stad – Land, Utrecht als Kenniscentrum en 
de lobby voor Utrecht als Culturele Hoofdstad. Vooral Utrecht als Kenniscentrum 
wordt ondersteunt, omdat wordt geopereerd vanuit een sterke positie. De uitdaging is 
die positie ook voor de komende jaren vast te houden. De fondsen zijn beschikbaar. 
De vraag is hoe de provincie zich gaat presenteren. In de visie van GroenLinks wordt 
samenwerking een heel belangrijk punt.  

- De kansen benutten is een belangrijke drive voor de samenwerking. Tijdens een 
werkbezoek heeft prof. Van Schendelen benadrukt terzake van lobbyactiviteiten niet te 
gretig te zijn, de activiteiten niet te versnipperen en vooral gebruik te maken van de 
lobbykanalen van de partners van de provincie. GroenLinks geeft dit in het kader van 
de Europastrategie mee.  

- GroenLinks steunt de geschetste samenwerking met Randstadpartners en andere 
partners in de provincie. 

- De provincie is van plan het huidige partnerschap tegen het licht te houden en te 
kijken of nieuwe relaties kunnen worden aangeknoopt. Op dit moment gaat het om 
Zuid-Moravië en Surrey. GroenLinks kan zich hierin vinden. Wel is zij benieuwd naar 
de criteria, die worden gehanteerd en wanneer een evaluatie daarvan tegemoet kan 
worden gezien. Het lijkt GroenLinks tevens een geschikt moment te kijken of Turkije, 
waarover GroenLinks in het verleden ook een motie heeft ingediend, als een geschikte 
samenwerkingspartner voor de provincie in aanmerking komt.  

- Met betrekking tot het memorandum over de fte vreest GroenLinks dat de fte die is 
geschrapt met name betrekking heef top de samenwerkingsverbanden. GroenLinks 
pleit ervoor niet te bezuinigen op de samenwerking met anderen.   

 
Mevrouw Bodewitz zet uiteen dat het belang van Europa voor het provinciale beleid helder in 
het document naar voren komt. Dat belang onderschrijft de PvdD. Duidelijk is op welke 
beleidsterreinen de provincie lobbyactiviteiten in gang wil houden/zetten, maar wat de 
provincie daarmee wil bereiken is niet helder.  
Ter illustratie vestigt spreekster de aandacht op blz. 10, 2e bullit, waarin staat dat de intensieve 
samenwerking binnen IPO en Randstad op prioritaire dossiers wordt voortgezet en de 
belangen van de provincie Utrecht daarbij goed in de gaten worden gehouden. Geïnformeerd 
wordt wat deze belangen zijn en hoe daarmee in het verleden is omgegaan.  
Op blz. 8, 2e bullit, staat dat de provincie Utrecht actief  lobbyt op de Europese 
klimaatdossiers energie en klimaatadaptie. Geïnformeerd wordt met welk doel, wat de 
ambities zijn en hoe hoog de ambities zijn.  
De PvdD ziet duurzaamheid en milieu in een heel breed kader. Daarbij gaat het niet alleen om 
de onderwerpen die in het Coalitieprogramma zijn opgenomen maar ook over bijvoorbeeld 
dierenwelzijn. De PvdD informeert of GS bereid zijn in kaart te brengen wat de beschikbare 
middelen uit Europa zijn voor het stimuleren van dierenwelzijn. In dat zelfde kader kan ook 
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worden gekeken naar wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van het stimuleren van 
biologische landbouw.  
 
De heer De Vries deelt mede dat het voorliggende stuk D66 verheugt, omdat het een verdere 
uitwerking betreft van de discussie die eerder in de staten is gevoerd over Utrecht in Europa. 
Het stuk bevat in de visie van D66 een aantal goede aanknopingspunten om Europa beter en 
meer te verankeren binnen de provincie Utrecht, zowel in het denken als in het doen. 
D66 onderschrijft dat de inzet voor Europa geen doel op zich is, maar dat Europa kan helpen 
het beleid van de provincie Utrecht te verbeteren en de provincie Utrecht te versterken.   
Ten aanzien van het stuk zelf staat D66 op het standpunt dat goed is gekeken naar de 
strategische keuzes en doelstellingen. D66 kan zich hierin vinden. 
In het kader van het kijken naar partnerschappen of samenwerken in Europa acht spreker het 
wel van belang hoe de provincie haar partners gaat identificeren, welke criteria daarbij 
worden gehanteerd. Met Randstadprovincies wordt al samengewerkt in het Huis van de 
Nederlandse Provincies. Die samenwerking staat wat D66 betreft niet ter discussie. 
Indien de provincie verder wil gaan, meer wil intensiveren of juist bijvoorbeeld in het kader 
van projecten meerdere partners nodig heeft om geld te kunnen krijgen, is de vraag hoe dit 
wordt aangepakt en op welke wijze ervoor wordt gezorgd dat de juiste partners bij een 
dergelijk project worden betrokken.  
D66 onderschrijft de visie ten aanzien van de samenwerking met Zuid-Moravië en Surrey. Er 
moet sprake zijn van een wisselwerking waarbij van elkaar wordt geleerd en die elkaar 
versterkt in Europa. De suggestie om in het kader van samenwerking verder te kijken dan het 
huidige Europa zelf ondersteunt D66. Spreker sluit zich in deze aan bij de opmerking van 
GroenLinks ten aanzien van Turkije. Van belang zijn de kaders en de criteria die worden 
gehanteerd om de partnerschappen te evalueren en welke worden gehanteerd voor nieuwe 
partnerschappen.  
D66 acht hoofdstuk 4, de verankering in de provinciale organisatie, van belang. D66 mist de 
rol van de cvdK en verwijst in deze naar de ervaring van andere provincies. 
D66 acht het van belang dat Europa zich niet beperkt tot alleen de portefeuille Europa. Europa 
moet breed binnen GS worden ingezet aangezien veel dossiers breder zijn en een Europese 
dimensie hebben.    
Een pijnpunt voor D66 is het memorandum inzake de fte. Nu heeft de provincie ambities en 
komen GS met een Voorjaarsnotavoorstel 1 fte te laten vallen. D66 ziet dit als een gemiste 
kans gelet op de inzet die de provincie voorstaat terzake van de Europastrategie. 
D66 pleit ervoor te kiezen voor het neerzetten van een stevige organisatie met mensen die ook 
daadwerkelijk zowel in de organisatie als daarbuiten het werk kunnen doen zoals in de nota is 
neergelegd. Op grond van het vorenstaande pleit D66 er dan ook voor dit niet in de 
Voorjaarnota terug te laten komen. Indien dit wel gebeurt, zal D66 komen met een 
amendement.  
 
De heer Van Kranenburg deelt mede dat de ChristenUnie teleurgesteld is over de 
voorliggende nota. Het is te verknipt, te verdeeld, niet robuust. Het ontbreekt aan een visie. 
Deels is sprake van een onjuiste visie, want Europa is meer dan economie. Europa is een 
‘project’ dat in dit werelddeel al vele tientallen jaren zorgt voor stabiliteit. Economie is 
daarbij belangrijk, maar bepaald niet het enige. 
Het is van belang dat sprake is van aansprekende projecten, inhoudelijke bijdragen aan het tot 
stand komen van Europa. Zeker Utrecht zou zich daaraan ‘schatplichtig’ moeten voelen. Dat 
denken treft spreker in de notitie niet aan. Het gaat met name om halen; brengen, meedenken 
en het Europees project vanuit provinciaal perspectief tot een grotere hoogte brengen ziet 
spreker helaas te weinig.  
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Spreker heeft de notitie doorgesproken met enkele Europarlementariërs. Eén van de 
Europarlementariërs had Utrecht overal vervangen door Noord-West Schotland; de notitie 
bleek nog steeds zeer leesbaar. De vraag is derhalve waarin de provincie Utrecht zich nu 
wezenlijk onderscheidt. De ChristenUnie komt hierop nader terug in de PS-vergadering.  
Met betrekking tot het Kenniscentrum Klimaat (blz. 8) moet de provincie zich realiseren dat 
zij daarmee in concurrentie is met bijvoorbeeld Eindhoven en Twente.  
Op blz. 9 wordt gesproken over niet benutte EFRO-gelden. Geïnformeerd wordt om hoeveel 
geld dit gaat.  
Op blz. 14 staat dat de diensten zeer wisselend zijn omgegaan met het aanstellen van Europa-
coördinatoren en het centraal meldpunt aanbesteding niet van de grond is gekomen. 
Geïnformeerd wordt naar de oorzaak. Indien sprake is van politiek, bestuurlijk leiderschap, 
van werkelijk Europees committment, van daadkracht, dan zorgen GS ervoor dat hun 
besluiten worden uitgevoerd.  
 
De heer Ruijs vestigt de aandacht op pag. 9/10, met name doelstelling 4: we werken intensief 
samen met Randstadpartners en andere provincies. Wanneer over Europa wordt gesproken 
hebben overheden nogal eens de neiging Europa en Brussel als een synoniem te ervaren. 
Brussel is echter een middel, geen doel; het doel is Europa. Europa bestaat uit een 
gemeenschap van mensen; Brussel is een mogelijkheid hen te bereiken. 
In de visie van het CDA is Europa ver weg en dichtbij. Dichtbij zijn Noordrijn-Westfalen en 
Vlaanderen. In de toekomst zal binnen Europa een grotere samenwerking moeten ontstaan 
met Noordrijn-Westfalen en Vlaanderen, omdat voor de internationale contacten en de 
schaalgrootte meer nodig is dan Nederland alleen. In die context zou het CDA doelstelling 4 
verder uitgewerkt willen zien. Geïnformeerd wordt of zichtbaar kan worden gemaakt dat 
provincie Utrecht ook ambities heeft om met die buurlanden meer samenhang te vinden en  
contacten te krijgen. Ook de Randstad is van belang, maar in een andere rol. Een relatie met 
Noordrijn-Westfalen en Vlaanderen biedt een uitstekende kans om Europa dichtbij vorm te 
geven. Het CDA verwacht dat die samenwerking binnen 10 jaar veel intensiever en logischer 
wordt en een kans biedt voor Utrecht om zich te profileren, omdat de provincie Utrecht 
middenin dat gebied ligt. Het CDA pleit ervoor die kans te benutten. 
 
De heer Binnekamp memoreert dat in het verleden wel aandacht werd besteed aan Europa; 
daarvoor was een Agenda ontwikkeld. De commissie BEM heeft een statenwerkcommissie 
gevormd en is na onderzoek tot de conclusie gekomen, dat sprake was van een aantal hiaten 
w.o. onvoldoende verankering in de organisatie en het niet altijd goed benutten van de 
fondsen. Op basis daarvan, en mede op grond van veranderingen van wetten- en regelgeving 
vanuit Europa, is afgesproken dat een nieuwe Europastrategie zou worden geformuleerd. 
Deze ligt thans in concept voor.  
Dat het onderwerp nu pas aan de orde komt, heeft te maken met de drukke agenda van de 
commissie. Daardoor is het communicatieplan opgeschoven. Deze zal niet voor de PS-
vergadering gereed zijn; de commissie kan het plan na het zomerreces tegemoet zien.  
Een en ander moet ambitieuzer en dat betekent, dat een betere verankering van Europa in de 
organisatie zal worden nagestreefd. Er zijn voor Utrecht drie prioritaire dossiers. Getracht zal 
worden de Europese subsidies beter te benutten. Dat is in het verleden wellicht onvoldoende 
gedaan. Concreet heeft de provincie € 1 miljoen van de € 15 miljoen niet kunnen benutten en 
dit bedrag moeten overdragen aan Overijssel.  
Spreker is portefeuillehouder Europa; mevrouw De Boer vertegenwoordigt Europa binnen de 
directie. Het is niet zo dat alleen spreker zich binnen GS bezighoudt met Europa. Hij is wel 
degene die tracht deuren te openen, maar indien bijvoorbeeld een specifiek dossier aan de 
orde is wordt dit overgedragen aan de gedeputeerde die verantwoordelijk is voor dat dossier.  
In die zin is Europa breed verankerd in GS.  
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In de tekst wordt in alle gevallen met ‘we’ de provincie Utrecht bedoeld.  
In de Raad voor Europa wordt gesproken over mensenrechten. Mevrouw Dekker is namens 
GS lid van de Raad voor Europa.  
De heer Barneveld Binkhuysen merkt op dat de Raad voor Europa een 
samenwerkingsverband is tussen Regeringen. Hij begrijpt de relatie niet tussen de provincie 
Utrecht en de Raad voor Europa derhalve niet.  
De heer Binnekamp licht toe dat alle provincies zijn vertegenwoordigd in de Raad voor 
Europa; het denken vanuit de regio’s heeft effect op de landelijke overheid.  
Er worden geen taken afgebouwd. GS blijven op alle negen thema’s van het 
Collegeprogramma actief, maar zullen extra inzetten op Stad en Land, Utrecht Culturele 
Hoofdstad en Kenniscentrum Klimaat en Duurzaamheid.  
De samenwerking met Surrey en Zuid-Moravië moet meer inhoud krijgen. Hij heeft hierover 
vorige week met zijn collegae in Zuid-Moravië gesproken en duidelijk gesteld dat het voor 
voortzetting van de samenwerking noodzakelijk is dat er thema’s komen waar beiden 
voordeel van hebben, kennis over uitwisselen om samen iets te kunnen betekenen richting 
Europa. Daaraan wordt gewerkt. Spreker zal hiertoe binnenkort in GS een voorstel doen, 
waarna dit zal worden voorgelegd aan PS.  
Spreker is bereid ook buiten Europa te kijken. Indien een regio in Turkije en de provincie 
elkaar kunnen vinden op gemeenschappelijke thema’s en samen iets kunnen betekenen is hij 
bereid te overwegen daarmee een samenwerkingsverband aan gaan. Spreker is echter geen 
voorstander van teveel samenwerkingsverbanden. Indien blijkt dat het nuttig is de 
samenwerkingsverbanden met Surrey en Zuid-Moravië voort te zetten is een derde 
samenwerkingsverband wellicht teveel van het goede. Ten aanzien van Zuid-Moravië heeft 
spreker de indruk dat partijen elkaar goed op thema’s zou kunnen vinden; in het geval van 
Surrey heeft hij zijn aarzelingen.   
PA-plan staat voor Public Affairs plan. De nota is reeds eerder in deze commissie behandeld 
en omvat de wijze waarop de provincie de lobby in Den Haag, in Europa en bij gemeenten 
uitvoert.  
Met betrekking tot het aantal fte verwacht spreker vooralsnog met 1 fte uit de voeten te 
kunnen. De fte zal vooral worden ingezet in het kader van het verankeren van Europa in de 
organisatie (Europaproof maken). Met een herverdeling van taken is spreker er van overtuigd 
dat het Europateam het programma moet kunnen uitvoeren. Indien dat niet het geval blijkt te 
zijn, komt spreker hiermee terug bij PS.  
Naast GS en de organisatie zullen ook PS nog een slag moeten maken Europaproof te worden. 
Spreker wil graag met de commissie van gedachten wisselen over de wijze waarop dit vorm 
kan worden gegeven.  
Gebruik maken van partners om de lobby in Brussel op te zetten wordt overwogen. De 
provincie blijft weliswaar lid van de P4, maar er zijn dossiers denkbaar (bijvoorbeeld op het 
gebied van bodembeleid) waarbij meer samenwerking wordt gezocht met Gelderland, 
Overijssel, Vlaanderen dan wel Nordrein-Westfalen. Dat gebeurt overigens al.   
De heer Ruijs informeert of GS bereid zijn doelstelling 4 in vorenstaande zin te verbreden. 
De heer Binnekamp zegt dit toe.  
Er zal niet worden bezuinigd op samenwerken. Binnen het Europateam zal dit punt de volle 
aandacht te krijgen.  
De heer Binnekamp memoreert dat in het Collegeprogramma negen beleidsvelden staan. Dat 
zijn de inhoudelijke thema’s die de provincie zal ‘belobbyen’, waarbij zoals eerder 
aangegeven drie prioritaire dossiers zijn benoemd.   
Het is spreker niet bekend of er fondsen zijn voor dierenwelzijn. Hij zal dat nagaan en het 
antwoord terugkoppelen (NB: toegevoegd aan dit verslag als Bijlage 1).  
Met betrekking tot de rol van de cvdK merkt spreker op bereid te zijn hierover na te denken 
en binnen GS te bespreken hoe de cvdK, buiten het lobbytraject, bij bepaalde gelegenheden 
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een rol kan vervullen. D66 heeft verwezen naar ervaringen in andere provincies. De cvdK van 
Overijssel was niet zozeer als boegbeeld van de provincie Overijssel bij Europa betrokken 
maar uit hoofde van zijn functie als voorzitter van de twaalf provincies in IPO-verband; deze 
functie wordt inmiddels vervuld door de cvdK van de provincie Noord-Brabant. Ook de cvdk 
van Utrecht komt aan de beurt als het om deze functie gaat.  
Ook spreker heeft het voorliggende stuk door collegae in het Europarlement laten toetsen. Die 
kwam tot een andere conclusie dan door de ChristenUnie naar voren wordt gebracht.  
Duidelijk is dat de provincie niet om Europa heen kan. Op grond daarvan heeft de provincie 
haar ambities terzake geformuleerd. Er zal moeten worden voldaan aan de Europese wet- en 
regelgeving. Indien de provincie dit niet vertaalt in haar verordeningen loopt zij het risico de 
rechtszekerheid van deze organisatie te verliezen. 
Met de ambitie kennisoverdracht op te bouwen richting Europa haalt de provincie niet alleen, 
maar kan zij ook veel brengen. Het Kenniscentrum moet van een dusdanig niveau worden dat 
heel Europa zijn voordeel hiermee kan doen. Dat wil de provincie bereiken met financiële 
steun vanuit Brussel.  
 
De heer Kiliç memoreert zijn vraag over de structurele fte en de Statenwerkcommissie 
Europa. 
De heer Binnekamp bevestigt dat sprake zal zijn van structurele fte in de organisatie. 
Daarvoor wordt geen subsidie gebruikt. Spreker wil PS zoveel mogelijk bij de discussie over 
Europa betrekken en is derhalve voorstander van een Statenwerkcommissie Europa.    
 
De heer De Vries is van mening dat de Statenwerkcommissie zijn functie in de vorige periode 
heeft gehad. Hij pleit ervoor de discussie over Europa in de commissie BEM te voeren.   
Spreker onderschrijft dat het bij het inzetten van de cvdK moet gaan om strategische 
belangrijke gelegenheden. 
Spreker acht het van belang dat niet alleen vanuit Utrecht naar Brussel wordt gegaan, maar 
dat ook Brussel naar Utrecht wordt gehaald. Dat bevordert herkenbaarheid van Utrecht in 
Brussel en biedt GS, PS en de ambtelijke organisatie de gelegenheid te laten zien waarom 
Europa zo belangrijk is voor de provincie.  
Een voorbeeld van een activiteit waarmee de verankering van Europa binnen de Staten zou 
kunnen worden versterkt is een workshop over publieke aanbestedingen.  
Met betrekking tot het aantal fte merkt spreker op dat het van belang is dat een en ander vanaf 
het begin goed op poten wordt gezet. Wellicht is het een suggestie hiervoor tijdelijk een 
externe in te huren.   
 
Mevrouw Bodewitz merkt op dat de gedeputeerde terecht aangaf dat de provincie meer 
Europaproof zou moeten worden. Het lijkt spreekster een goede start met elkaar inhoudelijk 
van gedachten te wisselen over de prioritaire dossiers. Spreekster wacht een voorstel terzake 
van GS af.  
 
Mevrouw Pennarts geeft aan dat de gedeputeerde in verschillende bewoordingen heeft 
aangegeven dat een en ander ambitieuzer moet, hetgeen GroenLinks ondersteunt. 
Het verheugt GroenLinks dat de gedeputeerde bereid is  te kijken of een Turkse regio in 
aanmerking komt voor samenwerking met Utrecht.  
Ten aanzien van het aantal fte gaat GroenLinks er vanuit dat een en ander in eerste instantie 
wat te ruim is begroot en dat de conclusie kan worden getrokken dat er niet wordt ingeleverd 
op het aspect samenwerking als het gaat om Europa.  
Om een Europese conferentie naar Utrecht te halen lijkt GroenLinks een prima ambitie, ook 
gekoppeld aan het streven om Utrecht als Europese Culturele Hoofdstad neer te zetten.  
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De heer Van Kranenburg hecht eraan op te merken dat de ChristenUnie de plannen van GS 
ondersteunt. Ze gaan de ChristenUnie echter niet te ver genoeg. Spreker heeft willen betogen 
dat minsten 10 fte nodig is om de doelstellingen voortvarend te realiseren. Daarnaast heeft 
spreker trachten toe te lichten dat Europa meer is dan economie.  
 
De heer Binnekamp onderschrijft het betoog van D66 dat Brussel ook naar Utrecht moet 
worden gehaald.  
Wat betreft het aantal fte verwacht spreker met een herbezinning op de kerntaken van het 
Europateam nogal wat ruimte te kunnen creëren. Gelet op het feit dat PS zich zorgen maakt 
over het feit of de ambities met de voorgestelde aantal fte vorm kan worden gegeven, is 
spreker bereid de suggestie van D66 over te nemen ten aanzien van tijdelijke inhuur; een en 
ander na verloop van tijd te evalueren en op basis daarvan te besluiten of al dan niet 
structureel 2 fte nodig zijn.    
Over de vraag van de heer De Vries hoe dit zich zal vertalen bij de Voorjaarsnota zal spreker 
overleg voeren met gedeputeerde Raven.   
GS gaan ook voor de inhoud. Spreker wil dat met PS delen en heeft er geen moeite mee de 
discussie in de commissie BEM te voeren. Desgevraagd door mevrouw Bodewitz antwoordt 
spreker geen termijn te kunnen noemen wanneer een voorstel tegemoet kan worden gezien. 
Hij kan alleen toezeggen dat hij hierop zo spoedig mogelijk terugkomen.  
 
De voorzitter sluit de beraadslagingen over dit onderwerp af met de conclusie dat de discussie 
wordt voortgezet in de Staten.  
 
17. Personele capaciteit Uitvoeringsprogramma 
De heer Binnekamp licht toe dat naast het Uitvoeringsprogramma sprake is van de 
Samenwerkingsagenda. De extra inzet in het kader de Samenwerkingsagenda zal leiden tot 
een tijdelijke uitbreiding van ca 20 fte gedurende deze zittingperiode. De kosten zullen 
worden gefinancierd uit de projectgelden.  
 
De heer Nugteren acht 20 fte erg veel. Aan PS is nooit een financiële raming voorgelegd ten 
aanzien van de Samenwerkingsagenda. Nu wordt de commissie geconfronteerd met een 
mededeling van een uitbreiding met 20 fte voor een periode van in ieder geval 3 jaar. Mede 
gelet op de afspraken in het kader van Kwatta heeft GroenLinks moeite met deze gang van 
zaken en staat spreker op het standpunt, dat een en ander niet kan worden afgedaan met een 
mededeling.   
 
De heer Bos ondersteunt het betoog van GroenLinks. De PvdA verzoekt om een schriftelijke 
onderbouwing.  
 
De heer Van Kranenburg merkt op dat de uitvoering van de Samenwerkingsagenda, en 
daarmee de personele consequenties, een zaak is van GS. PS hebben dat niet bestreden.  De 
20 fte worden gefinancierd uit de projectgelden. Over die gelden spreken PS bij de Begroting.  
 
De heer Binnekamp corrigeert dat de 20 fte betrekking hebben op zowel het 
Uitvoeringsprogramma als de Samenwerkingsagenda. Spreker zegt PS een schriftelijke 
onderbouwing ten aanzien van de 20 fte toe. 
Met betrekking tot het financieel inzicht terzake van de uitvoering van de 
Samenwerkingsagenda merkt spreker op dat de Samenwerkingsagenda uitvoerig in de 
commissies is besproken; in zijn visie is het aspect van de financiën daarbij aan de orde 
gekomen, maar hij zegt toe deze opmerking te zullen terugkoppelen naar GS.  
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De voorzitter sluit de discussie af met de conclusie dat aan PS aanvullende informatie zal 
worden verstrekt.    
 
18. Bladformule provinciaal magazine 
De heer De Vries geeft aan dat de formule wat D66 betreft te gedetailleerdheid is. In het kader 
van het besturen op hoofdlijnen zou het moeten gaan over de vraag of gekozen wordt voor 
een dergelijk magazine en wat de inhoud ongeveer zou moeten omvatten.   
 
De heer Bos memoreert dat met name de PvdA heeft gevraagd om een gedetailleerde notitie, 
waarvoor hij zijn waardering uitspreekt.   
In algemene zin merkt spreker op, dat GS, wat de PvdA betreft, kunnen doorgaan met dit 
blad. 
Voorgesteld wordt een en ander na een jaar te evalueren om te bezien of het voldoet.  
De PvdA is geen voorstander van gescreende advertenties. 
De doelstelling was dat met het provinciaal magazine een aantal afzonderlijke publicaties 
wordt opgeheven. Spreker constateert dat feitelijk sprake is van een bezuiniging omdat al die 
budgetten bij elkaar de uitgave van een provinciaal magazine van 24 pagina’s al overstijgt. De 
PvdA spreekt hierover haar waardering uit.   
 
Mevrouw Pennarts spreekt haar waardering uit over de gedetailleerde informatie; het  geeft 
een goed beeld van wat het blad moet beogen en moet uitstralen, waarin GroenLinks zich kan 
vinden. Wel hecht GroenLinks eraan te benadrukken dat de provincie niet alleen een 
uitvoeringsorganisatie is, maar ook een politiek orgaan waar een belangenafweging 
plaatsvindt. Ook daarvoor zou aandacht moeten zijn in dit blad. In dat kader vindt GroenLinks 
het wat mager dat slechts 3 pagina’s (van de 16 of 24) wordt gewijd aan PS waarvan een 
onderdeel portret van een Statenlid is en met name de mens achter de politicus. GroenLinks 
pleit ervoor meer te laten zien wat er in de Staten gebeurt, welke politieke afwegingen worden 
gemaakt naar aanleiding van voorstellen van GS.  
 
De heer Van Kranenburg merkt op dat gekozen is voor een relatief beperkte oplage van ca 
3500 stuks. In het kader van communicatie gaat de gedachte van de ChristenUnie uit naar de 
geïnteresseerde burger; spreker vindt die niet terug in dit stuk. De ChristenUnie pleit ervoor te 
meten hoe het magazine valt bij de burgers en na een jaar te evalueren of het zinvol is het 
magazine nog wat breder te verspreiden.  
 
De heer Van den Burg spreekt zijn waardering uit voor het stuk. Ook de VVD is van mening 
dat het politieke debat meer tot uiting mag komen. De VVD geeft terzake van de advertenties 
als suggestie mee te overwegen of deze echt noodzakelijk zijn.  
 
De heer Binnekamp zegt toe de naar vorengebrachte suggesties te zullen meenemen.  
 
De voorzitter sluit de discussie af met de conclusie dat dit onderwerp niet behoeft te worden 
besproken in de staten.  
 
19. Financiële dekking € 800.000  
De voorzitter concludeert dat de commissie zich kan vinden in het voorliggende stuk.  
 
20. Presentatie ‘Grip op grote projecten’  
Mevrouw De Boer gaat aan de hand van een powerpoint presentatie in op de wijze waarop 
projectmatig werken binnen de organisatie wordt vormgegeven. De hand out van de 
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presentatie zal na afloop aan de commissie worden verstrekt. Kortheidshalve zij verwezen 
naar de inhoud. 
 
Het verheugt de heer Van den Burg te constateren dat op deze manier binnen de provincie 
werk is gemaakt van de conclusies en aanbevelingen van Cap Gemini. Er is sprake van 
programma’s en projecten. Programma’s streven doelen na; projecten streven resultaten na. 
Flexibiliteit in de uitvoering is van belang om het uiteindelijke doel te bereiken. In het kader 
van de Europese aanbesteding moeten echter veel afspraken/activiteiten worden vastgelegd.  
Geïnformeerd wordt hoe de provincie daarmee denkt om te gaan.  
Mevrouw De Boer zet uiteen dat altijd sprake is van een zekere spanning tussen de 
regelgeving en het streven naar flexibiliteit. Dat kan lastig zijn. Er is echter pas sprake van 
een Europese aanbesteding op het moment dat werkzaamheden worden uitbesteed. Veel 
werkzaamheden kan de provincie zelf uitvoeren. Ter illustratie wijst zij op het project Groot 
Mijdrecht Noord. Het technische veldwerk wordt uitbesteed, maar voor het ruimtelijk ontwerp 
en een exploitatieberekening heeft de provincie deskundigen in huis. Spreekster is derhalve 
van mening dat de provincie goed moet overwegen wat zij op de markt zet; er dient sprake te 
zijn van een duidelijke vraag. Indien een creatief, open, flexibel proces wordt ingegaan moet 
dat anders worden georganiseerd dan een bestek op de markt willen zetten. Op die manier 
probeert de provincie dat in te vullen. 
De heer Van den Burg wijst ter illustratie op het project Internetportaal. Dat is een traject, 
waarvan de invulling nog niet duidelijk is maar wel dat het Europees zal moeten worden 
aanbesteed.   
Mevrouw De Boer bevestigt dat in sommige gevallen het PvE volledig moet worden 
vastgelegd. Dat is o.a. ook het geval geweest terzake van het project NOVA. Er moest een 
ontwerp worden gemaakt voor de bouw van een provinciehuis, dat er pas over vier jaar zou 
staan. Spreekster erkent dat dit lastig is.   
 
De heer Nugteren spreekt zijn waardering uit voor de heldere presentatie. Spreker informeert 
hoe de provincie het demand management organiseert bij aanbestedingen.   
Mevrouw De Boer antwoordt, dat daar feitelijk de toegevoegde waarde wordt gezien van de 
centrale inkoop. De inkopers kennen de markt en schatten in welke spelers voor het type 
opdracht interessant zijn en welk type aanbesteding daarbij moet worden gehaald.  
De heer Nugteren informeert hoe de provincie bij het beschrijven van een project tot een 
realistische formulering komt.   
Mevrouw De Boer antwoordt dat dit de expertise, professionaliteit van de projectmanager is, 
die dat als vak beheerst. In de loop van de jaren zijn veel projectmanagementmethoden 
ontwikkeld. De provincie beschikt over vele procedures, protocollen, rekenmodellen en 
risico-inschattingen, maar in de visie van spreekster bepaalt de kwaliteit van de projectleider 
(expertise en ervaring) de kwaliteit van het project. In het geval van een zeer bijzonder project 
moet de projectleider dan ook van buiten worden aangetrokken. Ter illustratie wijst zij op het 
project Internetportaal.  
 
Mevrouw Pennarts memoreert dat in het kader van het project Internetportaal vijf leerpunten 
zijn gesignaleerd. Eén daarvan was dat er op het project te weinig bestuurlijke betrokkenheid, 
medeplichtigheid, managementzicht was. Geïnformeerd wordt of dit inmiddels in algemene 
zin is verbeterd.  
Mevrouw De Boer memoreert dat bij alle grote projecten sprake is van een bestuurlijke- en 
een ambtelijke opdrachtgever. Ter illustratie wijst zij op het project Groot Mijdrecht Noord. 
Gedeputeerde Binnekamp is de bestuurlijk opdrachtgever en spreekster de ambtelijk 
opdrachtgever. Iedere twee weken voeren de bestuurlijk- en ambtelijk opdrachtgever 
gezamenlijk werkoverleg met de projectleider, waarin alle belangrijke beslissingen de revue 
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passeren en sturing plaatsvindt. Voor de projectleiders is dat soms lastig, omdat feitelijk 
sprake is van twee opdrachtgevers. Door het gecombineerde werkoverleg leidt dit in haar 
visie echter nooit tot grote fricties.  
 
De heer De Vries vestigt de aandacht op de rol van PS in relatie tot het voorgestelde 
maatwerk. In het rapport van de Rekenkamer wordt aanbevolen over grote, majeure, projecten 
heldere afspraken te maken over de rol van PS. Conform de presentatie zijn PS feitelijk weer 
afhankelijk van met welk voorstel GS komen ten aanzien van de procedure voor een bepaald 
project. Spreker pleit voor duidelijkheid vooraf over de moment waarop en hoe PS in het 
traject worden betrokken. In zijn visie komt een vaste procedure visie veel meer tegemoet aan 
de eigenstandige rol van PS.  
De heer Binnekamp merkt op dat de intentie van GS is PS er zoveel mogelijk bij te betrekken. 
Over op welke wijze dit moet gebeuren, kan van gedachten worden gewisseld. Wel staat 
spreker op het standpunt dat GS op een bepaald moment de vrijheid moeten hebben besluiten 
te nemen.  
De heer De Vries wijst ter illustratie op de NV Utrecht discussie. Dat kan worden voorkomen 
door van tevoren duidelijke afspraken te maken over de rol van GS en PS en op welke 
momenten met elkaar de discussie wordt gevoerd en de besluiten worden genomen. 
Vervolgens kunnen de spelregels eventueel, afhankelijk van het project, in samenspraak met 
elkaar worden versterkt dan wel afgezwakt.  
De heer Binnekamp merkt op dat indien niet helder is wanneer PS hun rol moeten oppakken, 
dit helder moet worden gemaakt.  
 
De heer Nugteren informeert of de presentatie alleen betrekking heeft op de hele grote 
projecten of op alles dat projectmatig wordt aangepakt.  
Mevrouw De Boer geeft aan dat binnen de provincie sprake is van honderden projecten. De 
relevante projecten worden op basis van een drietal criteria vastgesteld: 

- de financiële omvang; 
- de bestuurlijke aspecten (bestuurlijke impact en de mate van gewenstheid van 

bestuurlijke betrokkenheid). Ter illustratie wijst spreekster op de aanleg van een stuk 
provinciale weg waarmee veel geld kan zijn gemoeid, maar dat op zich bestuurlijk 
geen heikel punt behoeft te zijn. In dat geval behoort het project niet tot deze 
categorie;  

- de externe werking. De impact die het project naar buiten heeft. 
De directie legt de projecten periodiek langs deze drie criteria.  
De heer Nugteren pleit voor een overzicht van de projecten, die aan die criteria voldoen.  
 
Mevrouw Smit constateert dat een aantal aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamer 
zijn genoemd, overgenomen en in werking zijn gezet. De Rekenkamer heeft o.a. 
geconstateerd dat de besluitvorming, waarbij PS betrokken zijn, soms te diffuus is en een 
aantal zaken te weinig voor het voetlicht komt. Er wordt te weinig gerapporteerd op de stand 
van zaken in relatie tot de doelstelling, de planning en de dreigende overschrijdingen en 
risico’s. Ter illustratie vestigt spreekster de aandacht op het project Hart van de Heuvelrug. 
Het project wordt toegelicht bij de Jaarrekening en bij het onderwerp Agenda 2010. Nergens 
wordt gesproken over het risico en vervolgens wordt in het accountantsrapport gewezen op 
een dreigend verlies. Het vorenstaande moet worden verbeterd met in achtneming van de 
aanbevelingen die de Rekenkamer daarbij heeft gedaan.  
De heer Binnekamp onderschrijft het betoog van de VVD. GS streven daar in de nieuwe 
aanpak ook naar en zullen PS op gezette tijden informeren over voornoemde punten.   
 
De heer Kiliç informeert of voorheen niet projectmatig werd gewerkt. 
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Mevrouw De Boer licht toe dat het projectmatig werken met name met de start van de Agenda 
2010 een enorme impuls heeft gekregen.   
De heer Kiliç merkt op dat sprake is van een organisatieverandering. Hij vindt echter niets 
terug over een cultuurverandering in de werkwijze. Geïnformeerd wordt hoe daaraan vorm 
wordt gegeven. 
Mevrouw De Boer memoreert in haar presentatie te hebben aangegeven, dat het veranderen in 
denken en doen een heel belangrijk element is in het OinO proces waarin de organisatie op dit 
moment volop zit. Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de heer Kiliç
bevestigt spreekster dat dit één van de risico’s is om een project goed voor elkaar te krijgen. 
Dit zal ook meegenomen moeten worden in de risicoanalyse.  
De heer Binnekamp merkt op dat in het verleden ook projectmatig werd gewerkt en er sprake 
was van een projectleiding. Het juist op gezette tijden de thermometer erin zetten was 
onderbelicht en dat zal nu beter worden gedaan. Dat heeft ook te maken met kwaliteit en 
cultuur.  
De heer Kiliç merkt in aanvulling op het pleidooi van D66 ten aanzien van vaste procedures 
op, dat het goed zou zijn dat voor iedereen duidelijk is hoe naar PS wordt gecommuniceerd.  
Mevrouw Pennarts informeert of PS niet een overzicht kunnen krijgen waarin ten aanzien van 
een aantal relevante projecten (max. 15) wordt aangegeven op welke wijze en wanneer wordt 
gerapporteerd, zodat PS op voorhand weten voor welke projecten zij waar aan toe zijn. Het 
gaat spreekster hierbij niet om het definiëren van de rol van PS, maar om welke stappen er in 
een proces zitten, wanneer een terugkoppeling plaatsvindt, wanneer informatie kan worden 
verwacht en wanneer van PS een besluit wordt verwacht.   
De heer Binnekamp acht het in algemene zin van belang dat PS optimaal worden 
geïnformeerd. In een projectstructuur zal met elkaar een protocol moeten worden ontwikkeld, 
zodat PS op de juiste tijden die informatie krijgen die nodig is voor het statenwerk.  
Mevrouw Pennarts informeert wanneer dit tegemoet kan worden gezien. 
De heer Binnekamp neemt dit mee en zegt toe de vraag zo spoedig mogelijk te zullen 
beantwoorden.   
Desgevraagd door mevrouw De Boer geeft mevrouw Pennarts aan bereid te zijn input te 
leveren ten aanzien van projecten die voor PS interessant zijn.   
De heer De Vries deelt mede ook bereid te zijn input te leveren. 
Desgevraagd door de heer De Vries bevestigt de heer Binnekamp te hebben toegezegd dat er 
een protocol komt, dat wordt vastgesteld en dat daarna desgewenst in samenspraak per project 
maatwerk kan worden overeengekomen.  
De heer Ruijs pleit ervoor de input van GroenLinks en D66 ook aan de overige fracties te 
verspreiden. 
 
Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen meer zijn sluit hij de discussie af. Hij 
bedankt mevrouw De Boer voor haar heldere uiteenzetting.  
 
21. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging van ieders 
komst en inbreng.  
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Bijlage 1: Europese gelden voor biologische landbouw 
 

Memorandum 
 
Datum : 18 juni 2008 

Aan : de leden van de Commissie BEM 

Van : gedeputeerde Binnekamp Tel.
:

Onderwerp : beantwoording vraag over gelden voor biologische landbouw en 
dierenwelzijn 

Achtergrond
In de bijeenkomst van de commissie BEM op 12 juni jl. heeft mevrouw Bodewitz, namens de 
fractie van de Partij voor de Dieren, gevraagd in hoeverre Europese gelden kunnen worden 
aangewend voor biologische landbouw en dierenwelzijn. 
Hierbij geef ik u een antwoord op deze vraag. 
 
Verduurzaming van de landbouw en aandacht voor dierenwelzijn zijn speerpunten van het 
Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2). Het hangt af van het type activiteit via welke 
maatregel het project gefinancierd gaat worden en via het loket dat afgehandeld wordt. 
 
Voor bedrijfsmodernisering is landelijk ruim € 35 mln vanuit Europa beschikbaar. 
Dit geld is zowel beschikbaar voor concurrentie verbeterende maatregelen als voor 
verduurzaming (w.o. verbetering dierenwelzijn) van agrarische bedrijven. 
Ook wordt de regeling voor jonge agrariërs hieruit gefinancierd. Deze regeling wordt 
uitgevoerd via een rijksregeling (RLS) en niet door de provincies. 
 
Nadere informatie hierover via: http://www.hetlnvloket.nl met een doorklik naar subsidie.  
 

http://www.hetlnvloket.nl/

