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2009BEM115 
 
Verslag van de vergadering van de statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 
5 oktober 2009 
 
Aanwezig:
H.R.A.L. Klein Kranenburg (CDA, voorzitter), R.C. Robbertsen (CvdK), J. Binnekamp 
(gedeputeerde), mw. M. Haak-Griffioen (gedeputeerde), drs. W.M. de Jong (gedeputeerde), 
mw. A.H. Raven BA (gedeputeerde), dr. F.H. Barneveld Binkhuysen (VVD), dr. Bisschop 
(SGP), mw.drs. W.A. Bodewitz (PvdD), mw. P. Doornenbal-van der Vlist (CDA), drs. P.W. 
Duquesnoy (SP), mw.mr. K. Fokker (PvdA), C.J. van Kranenburg MA (ChristenUnie), 
J.W.R. van Lunteren (VVD), drs. B. Nugteren (GroenLinks), mw. A.M.A. Pennarts-Pouw 
(GroenLinks), P.C. Pollmann (PvdA), drs. T.G.P.M. Ruijs (CDA),  mw. Y. Smit (VVD), 
mw.drs. J.C.M. Versteeg (D66), drs. R.E. de Vries (D66)  
 
Van ambtelijke zijde aanwezig:
dr. R.J. Poort (adjunctgriffier), mw. W. Voorneman-Rikkers (verslag)  
 
Afwezig:
mr. J.M. Buiting (CDA), ing. D. Kiliç (PvdA), ir T. Snyders (Mooi Utrecht) 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Ingekomen stukken 
De heer Nugteren maakt van deze gelegenheid gebruik zijn waardering uit te spreken voor de 
brief over de vergoedingen en declaraties; daarmee wordt dit punt in zijn visie op een 
positieve wijze afgerond.   

 
3. Verslagen commissie BEM van 7 en 15 september 2009, 2009BEM107 
De verslagen worden conform vastgesteld. 
 
4. Mededelingen  
- Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Buiting. 
- De voorzitter merkt op dat de cvdK met name aanwezig is voor agendapunt 9 en de 

beantwoording van eventuele vragen op zijn terrein ter zake van de Najaarsrapportage 
en de Begroting. Indien er ten aanzien van de Najaarsrapportage en de Begroting geen 
vragen zijn voor de cvdK, stelt spreker voor agendapunt 9 naar voren te schuiven. 
Aldus wordt besloten.  

- De voorzitter deelt mede, dat er naar verwachting geen bespreekpunten zullen zijn 
voor de volgende vergadering. Op de Termijnagenda staan voor 9 november a.s. twee 
stukken ter kennisname. Zoals bekend vindt op 12 november a.s. een extra vergadering 
plaats over Vecht & Venen. Spreker stelt voor, indien zich toch nog bespreekpunten 
voordoen, deze op 12 november a.s. aan de orde te stellen.  
Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de heer Van Lunteren,
bevestigt spreker dat de extra vergadering alleen doorgang vindt indien sprake is van 
nieuwe inzichten. Aldus wordt besloten 
De heer Bisschop merkt op er, mede naar aanleiding van de brief van BZK, wel 
behoefte aan te hebben op enig moment zijn mening uit te spreken over de wijze 
waarop de Tweede Kamer is omgegaan met het proces Vecht & Venen. Hij stelt vast 
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dat de Tweede Kamer het werk volledig overdoet, waarvoor de SGP weinig 
waardering heeft.   
De heer De Vries merkt op dat D66 de mening van de SGP deelt. Spreker voegt 
hieraan toe dat D66 grote moeite heeft met het feit dat aan gemeenteraden wordt 
gevraagd tevens een second best optie aan te geven.  

 
5. Rondvraag 
Mevrouw Bodewitz merkt op dat, nu het besluit is genomen dat de provinciale organisatie 
gaat verhuizen, het punt van de maximalisatie van de opbrengst van het huidige terrein gaat 
spelen. GS hebben daar, zoals afgesproken, bij de gemeente Utrecht op aangedrongen. De 
PvdD maakt zich zorgen of wat dit zou kunnen betekenen voor het huidige terrein en de 
ontsluiting daarvan. De PvdD kan zich voorstellen dat het terrein bij maximalisatie van de 
opbrengst volledig zal worden volgebouwd, hetgeen ten koste zal gaan van de huidige tuin 
van het provinciehuis en wellicht gevolgen kan hebben voor Bloeyendael. Voorts kan zij zich 
voorstellen dat volbouwen een extra ontsluitingsweg tot gevolg zal hebben. De vraag is wat 
dat zal betekenen voor Bloeyendael of eventueel zelfs de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Geïnformeerd wordt of bij de gemeente Utrecht is aangedrongen op behoud van het huidige 
groen.   
De heer Van Lunteren beluistert dat de PvdD geen maximalisatie van de opbrengst voorstaat. 
Geïnformeerd wordt of dit dan wel wordt weggestreept uit de kosten voor de huisvesting.   
De voorzitter pleit ervoor deze discussie te voeren op het moment, dat dit onderwerp aan de 
orde is.   
De heer Van Lunteren kan zich vinden in vorenstaand voorstel en verzoekt de PvdD zijn 
opmerking in haar overweging mee te nemen. 
Mevrouw Bodewitz wijst erop dat de gemeente Utrecht op dit moment de discussie voert in 
het kader van het aanpassen van het bestemmingsplan. In haar visie is derhalve dit ook het 
moment dat de provincie haar mening kenbaar zou kunnen maken.  
De heer Binnekamp memoreert zijn betoog ter zake in de PS-vergadering. Er zijn 
werkgroepen en een Platform Rijnsweerd gevormd, die zich hierover nader gaan buigen. 
Spreker heeft bij de gemeente niet expliciet aangedrongen op behoud van het groen, omdat de 
opdracht van de Staten luidde te trachten te komen tot een maximale opbrengst. De 
werkgroepen, die thans van start gaan, zullen naar alle aspecten w.o. het groen en de zaken 
die door de Stichting Bloeyendael zijn ingebracht bekijken. Voort is toegezegd dat de 
Stichting zal worden betrokken bij de verdere ontwikkeling. Spreker stelt voor het resultaat 
van de werkgroepen af te wachten en op basis daarvan te kijken hoe de besturen tot elkaar 
kunnen komen in samenwerking met het Platform Rijnsweerd.  
Mevrouw Bodewitz pleit voor agendering van dit onderwerp, omdat zij er voorstander van is 
dat de Staten hierover hun eigen oordeel uitspreken. Maximalisatie kan op verschillende 
manieren worden geïnterpreteerd.  
Desgevraagd door de voorzitter antwoordt de heer Binnekamp dat besluitvorming primair 
plaatsvindt in de gemeenteraad. Iedere input van de commissie dan wel de Staten kan worden 
beoordeeld en worden meegenomen in de werkgroepbesprekingen die in de komende tijd 
zullen worden gestart. Op de vraag op welke wijze dit in de commissie i.c. de Staten 
terugkomt kan spreker op dit moment geen uitspraak doen.   
De heer Van Lunteren hecht eraan in deze mee te geven dat gevraagd wordt het besluit van de 
Staten uit te voeren en te gaan voor de maximale variant. Daarna kan in de commissie nog een 
keer worden gesproken over de vraag of de maximale variant datgene is dat wordt 
voorgestaan. Daarbij zal tevens moeten worden bekeken wat moet gebeuren met de kosten die 
daaruit voortvloeien.  
De voorzitter zegt toe dat dit onderwerp zal worden geagendeerd op het moment dat een 
discussie daarover zinvol is.  
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De heer De Vries heeft begrepen dat in het najaar door het VNG Midden Nederland een 
conferentie zal worden georganiseerd over het instrument bestuurskrachtmeting. Spreker pleit 
ervoor na te gaan of hiervoor ook Statenleden kunnen worden uitgenodigd.  
De voorzitter zegt toe dat dit door de Griffie zal worden nagegaan.  
 
De heer Nugteren hecht eraan van deze gelegenheid gebruik te maken zijn waardering uit te 
spreken over de organisatie en de inhoud van het IPO-congres.   
Tijdens het IPO-congres is door de cvdK een aantal opmerkingen gemaakt over de komende 
discussie over de toekomst van de provincies. Geïnformeerd wordt naar de verdere aanpak 
van dit onderwerp. Spreker pleit ervoor dit te voorzien van een korte standpuntbepaling van 
GS, zodat dit kan worden betrokken bij de beschouwingen rond de Begroting op 26 oktober 
a.s.  
De heer Robbertsen zet uiteen dat het van belang is dat de provincies thans in beweging 
komen, hetgeen ook de oproep van de voorzitter van het IPO was. Inmiddels heeft het IPO 
daartoe een werkgroep geformeerd bestaande uit 4 commissarissen, 8 gedeputeerden 
ondersteund door 4 algemeen directeuren/secretarissen van de provincies. De werkgroep heeft 
zich tot taak gesteld in het vroege voorjaar met een standpunt te komen. In dat licht acht 
spreker het te vroeg om dit in de Begrotingbehandeling mee te nemen. Spreker kan zich wel 
voorstellen dat in het kader van het IPO-traject naar een tijdig moment wordt gezocht waarop 
in de commissie BEM dan wel de Staten input kan worden geleverd aan de discussie in het 
IPO. In die zin zal spreker het signaal van GroenLinks meenemen.  
De heer Nugteren kan zich hierin vinden. Hij acht het met name van belang dat de discussie 
breder wordt gevoerd dan de werkgroep.  
 
6. Termijnagenda, 2009BEM106 
De heer Van Kranenburg deelt mede dat het hem verheugt dat de Termijnagenda thans is 
voorzien van data van afdoening.  
 
Mevrouw Versteeg memoreert in de vorige vergadering te hebben verzocht bij de 
doorlopende toezeggingen op te nemen dat twee keer per jaar aan de hand van een notitie een 
‘bijpraat’-bijeenkomst zal plaatsvinden over Randstad Urgent. Zij constateert dat dit nog niet 
is toegevoegd.   
De voorzitter zegt toe dat dit alsnog zal gebeuren.   
 
9. Statenvoorstel Verordening financiële bijdrage aan publieksrechtelijke organen, 
2009BEM95 
De heer De Vries informeert hoe wordt omgegaan met het advies van Pels Rijcken & 
Droogleever Fortuijn.  
In artikel 3, lid 2b staat dat de betrokken Statencommissie vaststelt dat de bijdrage past in het 
algemeen beleid van de provincie Utrecht. Dit bevreemdt spreker, omdat dergelijke besluiten 
thans formeel nooit in een statencommissies maar in de Staten worden genomen. Verzocht 
wordt om een nadere toelichting.  
 
De heer Van Kranenburg vestigt de aandacht op artikel 4, lid 2. Hij memoreert zijn suggestie 
in het kader van de vorige bespreking van dit onderwerp of de provincie de subsidieontvanger 
niet kan verplichten dit met de normale Jaarrekening mee te laten lopen, zodat ze niet met 
meerkosten worden geconfronteerd dan normaal voor een Jaarrekening waarin in zijn visie 
zonder al teveel ingrepen en kosten de ontvangende instantie toch op een nette manier haar 
verantwoording kan afleggen. 
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De heer Robbertsen zet uiteen dat met het voorliggende voorstel slechts wordt gepoogd een 
dereguleringsslag te maken. Er is advies gevraagd aan Pels Rijcken. Die laat in het midden of 
het juridisch waterdicht is, omdat het inmiddels alleen voor de Rijksoverheid is gereguleerd. 
GS achten dat een aanvaardbaar risico.  
Met betrekking tot de opmerking over de Statencommissie, merkt spreker op dat niets aan de 
inhoud is gewijzigd ten opzichte van de bestaande Verordening. Waar het om gaat is dat de 
Staten een financieel kader hebben vastgesteld en indien dat er niet is een en ander in de 
commissie wordt teruggelegd. Indien het op dat moment discussie oproept, is het aan de 
betreffende commissie hiervan geen sterstuk te maken op grond waarvan het in de Staten 
terugkomt.  
Met betrekking tot de accountantsverklaring meent spreker dat tegemoet wordt gekomen aan 
de ChristenUnie. Onder de € 100.000 wordt geen accountantsverklaring gevraagd, tenzij het 
in de overeenkomst specifiek is vermeld.   
 
De heer De Vries merkt op dat het feit dat de commissie kan aangeven of het al dan geen 
sterstuk wordt, impliceert dat het per definitie een Statenvoorstel betreft en de Staten hierover 
besluiten.  
De heer Robbertsen benadrukt dat tevens in de tekst staat dat het moet passen in een 
vastgesteld kader of in een door de Staten vastgesteld algemeen beleid. Indien het 
vorenstaande niet het geval is, onderschrijft spreker het betoog van D66.    
De heer De Vries merkt op dat het algemeen beleid van de provincie Utrecht bijzonder breed 
is. Spreker hecht eraan dat een en ander wel formeel goed is afgedekt, hetgeen hij mist in de 
huidige formulering. Het is voor D66 echter geen onoverkomelijk punt. 
 
De heer Van Kranenburg merkt op dat zijn pleidooi met name was gericht op het voorkomen 
van extra accountantskosten. De ChristenUnie hecht wel aan een accountantsverklaring 
ongeacht het bedrag. Thans is het risico dat voor bedragen tussen de € 12.500 - € 100.000, 
tenzij dit expliciet wordt overeengekomen, geen accountantsverklaring komt. De vraag is of 
de provincie dat moet willen. Spreker pleit in deze voor een aanscherping, maar constateert 
dat die mening niet wordt gedeeld. De ChristenUnie heeft echter geen principiële moeite met 
de voorliggende tekst. 
 
De voorzitter stelt vast dat de commissie zich kan vinden in het voorliggende voorstel en 
ermee instemt dat dit een sterstuk wordt.  
 
7. Statenvoorstel Najaarsrapportage 2009, 2009BEM101 
Mevrouw Fokker pleit ervoor bij de moties voor zover mogelijk een datum van afdoening te 
vermelden.  
 
Mevrouw Smit spreekt haar waardering uit voor de inzichtelijke Najaarsrapportage en 
Uitvoeringsprogramma.  
Spreekster plaatst namens de VVD vervolgens de volgende vragen en opmerkingen. 
Programma 01, RAP streekplan. Er schiet € 2,4 miljoen over, dat in 2012 zal worden 
uitgegeven. Op grond hiervan wordt verzocht dit bedrag geoormerkt te laten. Dit is niet 
conform de vastgestelde werkwijze. Op basis van de Afrekening en de evaluatie van het 
Uitvoeringsprogramma wordt hierover besloten.  
Projecten. De projecten zijn inzichtelijk gemaakt. De VVD constateert dat enkele projecten 
ontbreken, w.o. AVP en de Hollandse Waterlinie, hetgeen wordt betreurd.  
Apparaatlasten. Er is sprake van een overschrijding van € 1,2 miljoen. Voorgesteld wordt dit 
te dekken uit de Bedrijfsvoeringsreserve. Die is niet toereikend. Gelet op o.a. de kanteling van 
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de organisatie heeft de VVD moeite met de overschrijding. Alhoewel dit niet als zodanig staat 
toegelicht, wordt geïnformeerd of het wellicht te maken heeft met het Uitvoeringsprogramma.  
OiO. Verzocht wordt GS mandaat te verlenen van € 1,3 miljoen voor de uitvoering van de 
formatiescan. Dit bedrag wordt gedekt uit de Bedrijfsvoeringsreserve. De VVD zal nog nader 
op dit onderwerp terugkomen bij het desbetreffende agendapunt. In het kader van de 
Begroting wordt vervolgens ook een mandaat gevraagd van € 1 miljoen uit de 
Bedrijfsvoeringsreserve. De vraag is of de Reserve daartoe wel toereikend is.  
 
De heer Duquesnoy steunt het betoog van de VVD met betrekking tot de formatiescan.  
Spreker vestigt de aandacht op de motie Duurzame fondsen. Spreker had begrepen dat ook 
naar andere mogelijkheden dan alleen de BNG zou worden gekeken. Thans wordt voorgesteld 
de motie als afgehandeld te beschouwen. De vraag is of dit betekent dat niet meer wordt 
gekeken naar mogelijkheden duurzame fondsen neer te leggen bij bv. ASN, Fortis of Triodos 
Bank.  
 
De heer Nugteren spreekt zijn waardering uit voor het feit dat thans slechts twee maanden zit 
tussen de peildatum, de analyse en de verwerking. Dat is een enorme stap voorwaarts.  
In de Najaarsrapportage wordt voorgesteld € 3 miljoen over te hevelen naar de Algemene 
Reserve en € 14 miljoen niet uitgevoerd Uitvoeringsplan te handhaven in bestemde reserves. 
Met name het laatstgenoemde voorstel acht spreker niet overtuigend toegelicht. Hij wijst in 
deze o.a. op het Fonds uitplaatsing milieuhinderlijke bedrijven, waarvan tot nu toe van de € 
2,5 miljoen pas 17% van het voornemen is gerealiseerd en de herstructurering 
bedrijventerreinen waarvan van de  € 2,7 miljoen pas 15% gerealiseerd is. Dat duidt nog 
steeds op de cultuur dat doorgeschoven kan worden. GroenLinks handhaaft in deze het 
pleidooi dat, op het moment dat projecten niet worden gerealiseerd conform de planning, de 
planning moet worden aangepast dan wel de middelen daarvan niet meer ter beschikking 
moeten worden gesteld. Zeker in deze tijd moet de druk om dat te doen sterker worden 
gevoeld.  
Iets anders ligt dit voor de € 19 miljoen waarbij met name sprake is van vertraging in de 
Doeluitkeringen. Dat heeft de provincie minder in eigen hand. Indien dit niet wordt 
doorgeschoven, is de provincie dit geld kwijt.   
Voorgesteld wordt € 1,3 miljoen vrij te maken voor de formatiescan. GroenLinks is daarvan 
geen voorstander, omdat in de afgelopen jaren al veel geld is geïnvesteerd in het provinciale 
apparaat o.a. in de formatiescan. Deze aanvraag komt voor GroenLinks uit de lucht vallen en 
wordt in deze tijd onaanvaardbaar geacht. Op grond van het vorenstaande staat GroenLinks 
op het standpunt dat het apparaat dit bedrag zelf dient op te brengen.   
 
Mevrouw Raven zet uiteen dat er soms omstandigheden zijn, dat niet precies kan worden 
aangegeven wanneer een motie kan worden afgedaan. Zij licht dit aan de hand van een 
voorbeeld toe. Zij zegt toe te zullen nagaan in hoeverre tegemoet kan worden gekomen aan 
het verzoek bij de moties zoveel mogelijk een datum van afdoening te vermelden. Overigens 
wijst zij erop dat dit wel in de Jaarrekening wordt meegenomen.  
Met betrekking tot de motie Duurzame fondsen licht spreekster toe dat de provincie op dit 
moment niet meer belegt in dergelijke grote producten. Tot nu toe is in het kader van 
garantieproducten wel steeds nadrukkelijk gekeken naar duurzaamheid.   
De opmerking over het RAP Streekplan dient aan de orde te worden gesteld in de commissie 
RGW.  
 
De heer De Jong licht toe dat het Fonds uitplaatsing milieuhinderlijke bedrijven een meerjarig 
Fonds betreft. De afspraak is dat de contracten voor het einde van 2011 moeten zijn gesloten. 
Het budget dat op dat moment resteert wordt niet doorgeschoven.  
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De heer Nugteren is van mening dat in dat geval sprake had moeten zijn van een andere 
Begrotingssystematiek. Het bedrag is thans per jaar begroot. Daarmee leggen GS zichzelf een 
verplichting op dan wel in ieder geval een verwachting richting de Staten.   
De heer De Jong merkt op, dat het vorenstaande op het terrein van de portefeuillehouder 
financiën ligt. Wel hecht spreker eraan erop te wijzen dat desbetreffende fondsen als 
meerjarige fondsen door de Staten zijn geaccepteerd. De Staten vragen om een Begroting met 
jaarschijven, en in dat kader wordt wel terecht gesignaleerd dat het niet klopt met de 
bestedingsplannen. Het is echter niet zo dat van te voren is afgesproken dat het geld in een 
bepaald jaar moet worden uitgegeven.  
De heer Nugteren wijst erop dat in het Coalitieakkoord duidelijk is opgenomen dat de 
Begroting op basis van jaarcijfers en jaarschijven wordt opgesteld. Dat dit door de Staten in 
het kader van het Uitvoeringsplan is geaccepteerd laat onverlet dat GS daaraan wetmatig zijn 
gebonden. Voorts memoreert spreker de discussie over de onderbesteding. Uit extern 
onderzoek is gebleken dat meer dan de helft van de onderbestedingen een interne oorzaak 
had.  
De heer De Jong handhaaft dat de Staten de desbetreffende fondsen hebben geaccordeerd. Hij 
staat op het standpunt dat goed uitlegbaar is waarom het bij dergelijke fondsen buitengewoon 
moeilijk is precies te sturen op het jaar. Indien de Staten zich daarin niet kunnen vinden, 
zullen zij daarin desgewenst verandering moeten brengen via bv. een amendement.  
Overigens staat in de Begroting hoe GS denken om te gaan met de verwachte onderuitputting. 
In die zin verwacht spreker dat GS daarmee geheel tegemoet komen aan de wensen van PS.  
 
De heer Binnekamp licht toe dat door o.a. ziekte en zwangerschapsverlof een overschrijding 
van de apparaatskosten is ontstaan van ca € 8 ton; daarbij komt enige overschrijding van 
externe inhuur. Spreker wijst erop dat dit wel alle programma’s binnen het provinciehuis 
betreft. Voorgesteld wordt deze overschrijding te dekken uit de stelpost onvoorzien (blz. 33).   
Met betrekking tot OiO onderschrijft spreker dat de formatiescan is uitgevoerd. Daaruit is een 
aantal zaken voortgekomen dat om maatregelen vraagt in de komende tijd. Daarvoor is € 1,3 
miljoen nodig. Die ruimte zit niet in het apparaat. Voorgesteld wordt dit te dekken uit de 
Bedrijfsvoeringsreserve. Hierbij zij opgemerkt dat de kosten voor de baten uitgaan. Het geld 
wordt derhalve als het ware geleend uit de Bedrijfsvoeringsreserve en komen op termijn 
terug.   
 
Mevrouw Smit deelt ter zake van OiO mede dat de VVD het standpunt van GroenLinks deelt 
dat dit bedrag dient te worden opgevangen binnen het apparaat.   
Voorts memoreert spreekster haar vraag hoeveel de Bedrijfsvoeringsreserve omvat. Zij heeft 
dit gegeven nodig voor de behandeling van het onderwerp OiO.   
 
De heer Nugteren geeft aan thans niet verder te zullen ingaan op de discussie, die overigens 
deels voor de tijd van gedeputeerde De Jong is gevoerd, over het alsmaar doorschuiven van 
onderbestedingen en niet uitgegeven bedragen. GroenLinks komt daarop nader terug bij de 
algemene beschouwing.   
Met betrekking tot de € 1,3 miljoen voor de formatiescan staat GroenLinks op het standpunt 
dat de druk op het uitgavepatroon van de provinciale apparaat omhoog moet en hiervoor 
derhalve geen reserves moeten worden ingezet.  
 
De heer Binnekamp deelt mede dat GS hun standpunt, om dit uit de Bedrijfsvoeringsreserve 
te dekken, handhaven.   
 
Mevrouw Raven licht toe dat Bedrijfsvoeringsreserve op dit moment € 4,2 miljoen omvat. 
Daar gaat in 2009 € 2 miljoen en vervolgens nog een keer € 1 miljoen uit. Daarmee resteert er 
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nog € 9 ton, waarmee dit Fonds nagenoeg leeg is. Het is wel de bedoeling, dat de € 9 ton er 
later weer wordt ingestort. 
Mevrouw Smit kondigt aan dat zij nader op dit punt zal terugkomen bij het agendapunt OiO.  
 
De voorzitter sluit de discussie af met de conclusie dat dit onderwerp terugkomt in de 
Statenvergadering.   
 
8. Statenvoorstel Begroting 2010, 2009BEM96 
Mevrouw Fokker vestigt de aandacht op de lijst van aframingen. Geïnformeerd wordt of het 
gaat om het vooruitschuiven of ook om het schrappen van uitgaven.  
Voor de PvdA is recreatie om de stad een belangrijk item. De Recreatieschappen hebben veel 
moeite om de eigen broek op te houden m.n. Loosdrecht. Op blz. 55 van het 
Uitvoeringsprogramma staat een bedrag dat verder afneemt. De vraag is of dat reëel is. 
Tot slot kondigt spreekster aan dat de PvdA in de Statenvergadering een voorstel zal doen 
over diversiteit, dat op elke bestuurslaag integraal beleid vraagt.      
 
Mevrouw Smit betreurt het dat de Begroting eenmalig sluitend moest worden gemaakt. Gelet 
op het feit dat daarin de Versnellingsagenda en de korting op het Provinciefonds zijn 
verwerkt, ziet de Begroting er op zich goed uit. Het blijft echter een technisch verhaal. Voor 
de toekomst blijft sprake van zorgen. De VVD pleit ervoor op korte termijn een beeld te 
schetsen van de bezuinigingsplannen.    
In het kader van het weerstandsvermogen constateert de VVD meer risico’s. In de 
Voorjaarsnota was sprake van € 584 miljoen; inmiddels is het € 598 miljoen. Er is een aantal 
nieuwe risico’s binnengekomen. Namens de VVD plaatst spreekster hierover de volgende 
vragen en opmerkingen.  
- blz. 90, de oostelijke corridor. In de visie van de VVD betreft dit Hart voor de Heuvelrug 

en dient sprake te zijn van verevening. Verzocht wordt om een nadere toelichting.   
- Blz. 95, ecoduct Hart voor de Heuvelrug. Geïnformeerd wordt om welk ecoduct dit gaat 

en hoe het daar zit met de verevening. 
- Blz. 95, justitiële taken van de Jeugdzorg. Het risico ontstaat omdat op de justitiële taken 

geen wachtlijsten zijn toegestaan. Geïnformeerd wordt hoe dit in het verleden was en 
welke acties daarop worden ondernomen.  

Tot slot deelt spreekster mede dat over de Bedrijfsvoeringsreserve reeds is gesproken. Zij 
komt daarop nader terug bij de behandeling van OiO.  
 
De heer Nugteren is van mening dat er niet veel is gebeurd sinds de Voorjaarsnota m.n. als het 
gaat om de financiële doelstellingen voor de langere termijn.  
Spreker plaatst vervolgens namens GroenLinks de volgende vragen en opmerkingen. 
blz. 2 aanbiedingsbrief. Voorgesteld wordt het incidentele tekort van 2011 ad € 32 mln te 
onttrekken aan de saldireserve. Bij de coalitieonderhandelingen is de intentie uitgesproken om 
aan het einde van de coalitieperiode € 100 mln vrije ruimte in de reserves te hebben voor 
nieuwe beleidsvoornemens. Geïnformeerd wordt of de € 100 mln los moet worden gezien van 
de € 32 mln. 
Voorts staat GroenLinks op het standpunt dat het incidentele tekort voor 2011 niet € 32 mln 
bedraagt maar € 13 mln; dit incidentele tekort komt voort uit de Versnellingsagenda. Het 
overige tekort betreft een structureel tekort. GroenLinks heeft moeite met het feit, dat 
structurele tekorten incidenteel worden gedekt. In de visie van GroenLinks zijn voor de 
structurele tekorten structurele bezuinigingen nodig en dienen daartoe nu stappen te worden 
gezet. 
De zorg van de VVD over het weerstandsvermogen wordt gedeeld. 
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Voorts verwacht  GroenLinks dat een risicoparagraaf wordt opgenomen met betrekking tot de 
nieuwe provinciale huisvesting.  
 
De heer De Vries plaatst namens D66 de volgende vragen en opmerkingen.  
Het bevreemdt D66, gelet op de ambities in het Collegeprogramma, dat bezuinigd wordt op 
binnenstedelijk bouwen en wonen en het herstructureren van bedrijventerreinen. In de visie 
van D66 betreffen dit juist de belangrijkste prioriteiten die ook de meeste impact hebben in 
deze provincie. De vraag is of die ambities te hoog zijn gesteld dan wel of er te weinig wordt 
gedaan om de ambities te halen.  
Spreker informeert hoe de bezuiniging op het Profiel van Utrecht zich verhoudt tot de 
Strategie 2040. D66 vraagt zich af of het niet gewenst is deze trajecten aan elkaar te koppelen.  
Tot slot informeert spreker ten aanzien van Europaproof naar de stand van zaken. 
 
Mevrouw Raven memoreert dat in het kader van de Voorjaarsnota een discussie is gevoerd 
over een bezuiniging van € 17 mln. GS kregen de opdracht dit uit het Uitvoeringsprogramma 
te halen; dat is gebeurd. Vervolgens stond in de Junicirculaire dat vanaf 2011 € 15 mln 
structureel moet worden bezuinigd; ook dat hebben GS in de Begroting verwerkt. Op grond 
van het vorenstaande staat spreekster op het standpunt, dat GS zich wel degelijk voor een 
opgave hebben gesteld en ook geen sprake is van een technisch verhaal.  
Uit het lijst met aframingen blijkt dat overal sprake is van bezuinigingen met uitzondering van 
de Pakketstudies. De besluitvorming door het Rijk over het VERDER pakket vindt dermate 
laat plaats, dat GS menen dat het budget ad € 8,1 mln kan worden doorgeschoven waarmee dit 
bedrag vrijvalt.   
Voor het weerstandsvermogen wordt een vaste formule gehanteerd. Verhogen van het 
weerstandsvermogen blijkt niet nodig te zijn.  
De concrete vragen over de oostelijke corridor en het ecoduct dienen in principe in de 
desbetreffende vakcommissie te worden gesteld. In algemene zin merkt spreekster in deze op, 
dat verevening het uitgangspunt is bij Hart voor de Heuvelrug. Dat betekent niet dat er geen 
risico’s zijn en deze als zodanig derhalve wel in de risicoparagraaf dienen te worden vermeld.   
Het antwoord op de vraag over de Recreatieschappen moet spreekster schuldig blijven; zij 
komt hierop nader terug. 
Met betrekking tot de € 32 mln wijst spreekster op het staatje op blz. 9 waarin de stand van 
zaken op dit moment wordt aangegeven. Bij de Voorjaarsnota was sprake van € 58 mln. In 
2011 is sprake van een tekort van € 32,1 mln, zijnde € 17 mln veroorzaakt door de 
Versnellingsagenda en € 15 mln korting op het Provinciefonds. Er is vervolgens een bedrag 
ad € 33,3 mln aan bezuinigingsvoorstellen opgenomen. Dat maakt dat een en ander nagenoeg 
tegen elkaar wegvalt. Met de toevoeging overschot jaarschijf, vanwege meer inkomsten die 
worden verwacht, wordt uitgekomen op € 63,9 mln.  
 
De heer De Jong memoreert dat in de Voorjaarsnota o.a. een besluit is genomen € 20 mln 
extra aan Energiek Utrecht uit te geven; voorts is onlangs in het kader van het investeren in 
crisismaatregelen een knelpuntenpot vastgesteld. Deze forse beleidsintensivering tussendoor 
heeft consequenties; deze zijn in de voorliggende Begroting verwerkt.   
Op grond van de economische crisis heeft een nadere oriëntatie plaatsgevonden over 
effectieve uitgaven. Een van de resultaten is de forse inzet in crisismaatregelen. Voorts is in 
het kader van de fondsen Stedelijk Bouwen en Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven vastgesteld, 
dat de markt op dit moment erg tegen zit, op grond waarvan het lastig zal zijn de in 2007 
voorgenomen ambities binnen de Coalitieperiode te halen. Ter zake van de Uitplaatsing 
Hinderlijke Bedrijven is derhalve afgesproken, dat de contracten eind 2011 moeten zijn 
afgesloten. Gezien de markt is de verwachting dat minder dan € 15 mln zal worden 
uitgegeven. Er is echter ook afgesproken dat aangegane onderhandelingstrajecten niet worden 
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afgebroken. Op grond hiervan kan niet geheel worden uitgesloten dat het geld wellicht toch 
wordt uitgegeven, zodat het als risico is opgenomen.  
In het geval van het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen is op grond van de economische crisis 
en als gevolg daarvan de tegenvallende markt direct besloten de datum van de tweede tranche 
door te schuiven van 1 januari 2011 naar 1 januari 2013. Tegelijkertijd staan GS op het 
standpunt dat de middelen uit het Uitvoeringsprogramma niet teveel moeten kunnen worden 
doorgeschoven, omdat daarmee toekomstige Begrotingen teveel worden belast. Vandaar dat 
GS hebben aangegeven wat zij op grond van de huidige situatie maximaal denken te kunnen 
uitvoeren. Indien het echter onverhoopt mogelijk blijkt alles tot uitvoering te brengen, zal dit 
ook gebeuren. In die zin wordt vastgehouden aan de ambities, maar achten GS het realistisch 
het nu als een mogelijke onderuitputting op te voeren.  
Zoals bekend bestond het Profiel van Utrecht oorspronkelijk uit vier programma’s. Gezien de 
huidige ontwikkelingen wordt de Strategie 2040 thans het speerpunt. Het is de bedoeling  
onderdelen uit de andere drie programma’s tot uitdrukking te laten komen in de Strategie 
2040, zodat daarmee effectief en efficiënt wordt omgegaan.  
 
De heer Binnekamp meent zich te herinneren dat in de Staten is gerapporteerd over de 
provincie Europaproof. Spreker is desgewenst bereid de Staten te voorzien van de meest 
actuele stand van zaken. Vooruitlopende daarop kan hij mededelen, dat de provincie grosso 
modo Europaproof is.  
 
De heer Nugteren zet uiteen, dat heel weinig structurele bezuinigingen zijn opgevoerd. De 
opgevoerde € 33 mln betreffen incidentele bezuinigingen. Delen van het 
Uitvoeringsprogramma worden voorlopig niet uitgevoerd. Er is op dit moment hooguit sprake 
van een bedrag dat is in geboekt. Een bedrag inboeken is geen bezuiniging; daar moet een 
plan onder liggen. In de visie van GroenLinks is in deze haast geboden.   
 
De heer De Vries ziet de meest actuele stand van zaken met betrekking tot provincie Utrecht 
Europaproof graag tegemoet. Hij kan zich voorstellen dat dit eventueel wordt teruggekoppeld 
in de Werkgroep Europa.  
 
Mevrouw Raven deelt mede dat de € 15 mln wel degelijk structureel is ingeboekt. Daarnaast 
heeft de provincie Utrecht, voor zover bekend tot nu toe als enige provincie, de korting van € 
300 miljoen op het Provinciefonds al ingeboekt. Op zeer korte termijn kan een plan van 
aanpak tegemoet worden gezien ter zake van verdergaande bezuinigingen. Inmiddels is de 
Septembercirculaire binnen. Daarin staat dat voor 2011 geen veranderingen zijn te 
verwachten. 
 
De heer Nugteren informeert welke bedragen in de Septembercirculaire worden genoemd 
voor de jaren na 2011. Gelet op het feit dat de inkomsten ten opzichte van 2008 structureel 
afnemen met € 25 – 40 mln, kan niet worden volstaan met de mededeling dat € 15 mln is 
ingeboekt. De tekorten lopen aanzienlijk op. Niet alleen 2011, maar ook 2012 en navolgende 
jaren zullen een probleem zijn. Indien wordt voorgestaan een maatregel in 2012 te realiseren, 
zal het reeds volgend jaar in gang moeten worden gezet.  
Mevrouw Raven antwoordt dat in de Septembercirculaire geen bedragen worden genoemd. Er 
staat dat het vooralsnog tot nader bericht op 0 blijft staan.  
 
De voorzitter sluit de discussie af met de conclusie dat dit onderwerp nader terugkomt in de 
PS-vergadering.   
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10. Statenbrief Utrechtse EU-prioriteiten SMART, 2009BEM100 
De voorzitter merkt op dat, hoewel dit stuk ter kennisname is aangeboden, in deze commissie 
meermalen is gevraagd hierover eens van gedachten te wisselen. De notitie komt ook in de 
andere commissies aan de orde.  
 
Mevrouw Pennarts memoreert om agendering van dit onderwerp te hebben gevraagd vanwege 
het ontbreken van concrete termijnen en acties om de doelstellingen te realiseren.  
Zij spreekt haar waardering uit voor de voorliggende Statenbrief, waarmee de vragen voor een 
groot deel zijn beantwoord. De Staten zullen echter ook zelf alert moeten blijven. Europa is 
niet alleen een dossier, maar dagelijkse realiteit.  
Met betrekking tot de drie prioritaire thema’s merkt spreekster vervolgens het volgende op. 
Thema 1, Stad/Land. Het is afhankelijk van de nieuwe Europese Commissie wat ten aanzien 
van dit thema concreet wordt. In de commissie RGW zal moeten worden gesproken over het 
Gemeenschappelijke Landbouwbeleid, de wijzigingen en gevolgen voor ILG en voor POP, de 
PURPLE activiteiten en de Groene Hart-lobby. Spreekster ziet daar ook wel een rol 
weggelegd voor de Werkgroep Europa. 
Thema 2, Europees Kenniscentrum voor Klimaat, duurzaamheid en innovatie. Daarvoor geldt 
in feite hetzelfde. Het verheugt GroenLinks dat Utrecht daarin meedoet en zij hoopt op een 
goede uitkomst op 17 december a.s. Daarnaast vraagt spreekster aandacht voor de doelstelling 
om een klimaatneutrale provincie te worden in 2040. Dit is wellicht geen prioriteit in dit 
lijstje, maar wel een belangrijk onderwerp. In de visie van GroenLinks zou daaraan thans 
reeds met de beschikbare menskracht actief kunnen worden gewerkt.  
Thema 3, Utrecht als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Dit is, gezien alle activiteiten, 
het meest zichtbare thema tot nu toe. Wat GroenLinks betreft zou de samenwerking met 
andere gemeenten nader mogen worden geconcretiseerd. Hierop kan binnen de commissie 
WMC verder worden aangestuurd.  
 
De heer Barneveld Binkhuysen plaatst namens de VVD de volgende vragen en opmerkingen. 
Thema 2, Europees Kenniscentrum voor Klimaat, duurzaamheid en innovatie. Spreker 
begrijpt dat er 3 Europese Kenniscentra worden aangewezen, waarbij mogelijkerwijs Utrecht  
er een van is. Bij de korte krachtenveldanalyse wordt vermeld dat zich concurrerende 
consortia vormen. Verzocht wordt om een nadere toelichting. 
Thema 3, Utrecht als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Vermeld wordt dat Den Haag 
en Maastricht ook potentiële kandidaten zijn. Spreker heeft vernomen dat er ca 7 – 8 
potentiële kandidaten zijn. Geïnformeerd wordt of een analyse is gemaakt hoe die 
concurrentie eruit ziet, hoeveel geld in andere steden wordt besteed en wat hun activiteiten 
zijn tot nu toe.  
 
In het kader van de samenwerking met andere Randstadprovincies is het mevrouw 
Doornenbal in de praktijk opgevallen, dat de provincies in voorkomende gevallen toch voor 
eigen parochie prediken. Zij vraagt hiervoor aandacht.   
 
De heer Van Kranenburg sluit zich aan bij het betoog van het CDA.  
Namens de ChristenUnie spreekt hij zijn waardering uit voor de voorliggende statenbrief. 
Spreker ondersteunt de vraag van de VVD met betrekking thema 3.    
 
De heer Pollmann spreekt zijn waardering uit voor de voorliggende Statenbrief. Spreker 
onderschrijft dat beter in P4-verband kan worden geopereerd richting Europa dan alleen.  
 
De heer Duquesnoy sluit zich aan bij de vraag van de VVD met betrekking tot thema 3. 
Voorts informeert spreker hoe de samenwerking met Malta moet worden gezien.  
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De heer De Vries sluit zich aan bij de waarderende woorden voor de voorliggende statenbrief. 
Namens D66 plaatst spreker vervolgens de volgende vragen en opmerkingen. 
Thema 1, Stad/Land. Utrecht draait al enige tijd mee in PURPLE. D66 acht het verstandig 
daarin te blijven participeren. In dit verband acht D66 het ook van belang juist in P4-verband 
richting het Rijk te blijven opereren in de discussie over het Europees Regionaal Beleid en de 
toekomst daarvan na 2013.  
Thema 2, Europees Kenniscentrum voor Klimaat, duurzaamheid en innovatie. D66 kan zich 
vinden in het voorstel. Geïnformeerd wordt of sprake is van een alternatief, indien de 
aanvraag niet wordt gehonoreerd.   
Thema 3, Utrecht als Europese Culturele Hoofdstad in 2018. D66 mist daar het netwerk. De 
vraag is of Utrecht niet zelf een netwerk moet initiëren.  
 
De heer Binnekamp onderschrijft dat thema 1, Stad/Land in de commissie RGW dient te 
worden besproken. Daar kan in overleg met de desbetreffende portefeuillehouder worden 
gekeken naar de ontwikkelingen binnen Europa op dit terrein en wat de provincie Utrecht 
daaraan wil doen.  
Thema 2, Europees Kenniscentrum Klimaat, duurzaamheid en innovatie. Het KIC is niet een 
initiatief dat voortvloeit uit de samenwerkingsagenda op basis van het rapport Berenschot.  
Naar aanleiding van een discussie hierover in de desbetreffende commissie heeft spreker 
toegezegd dat GS met een plan van aanpak zullen komen.  
De KIC-aanvraag is ingediend door de Universiteit Utrecht; de aanvraag wordt ondersteund 
door de provincie en de stad Utrecht. Het gaat om een aantal centra in Europa, waarvan één in 
Nederland. De hoop is dat een gedeelte van dit cluster in Utrecht komt.   
Desgevraagd door de heer De Vries antwoordt spreker dat de Staten, indien de aanvraag 
wordt gehonoreerd,  in deze een plan van verdere aanpak tegemoet kunnen zien.  
De P4 werkt goed samen op basis van een goedgekeurde samenwerkingsagenda. Van een 
goede samenwerking met de G4 is geen sprake; de G4 hecht eraan zelfstandig te blijven 
functioneren als stedelijke samenwerkingsverbanden. 
 
Mevrouw Raven zet uiteen dat de opdracht van de Vrede van Utrecht is 2013 en 2018 te 
organiseren. Op grond van het feit dat het niet alleen gaat om Utrecht als Culturele Hoofdstad 
van Europa in 2018 maar ook om Utrecht in 2013 feestelijk op de kaart te zetten in het kader 
van de historische Vrede van Utrecht, is Utrecht onderscheidend van andere kandidaten. 
Spreker onderschrijft dat er andere kandidaten zijn. De meest serieuze kandidaten naast 
Utrecht zijn Maastricht en Den Haag. Spreker zegt toe de Stichting Vrede van Utrecht te 
zullen vragen inzicht te bieden in hoeveel geld andere steden besteden, welke activiteiten 
reeds zijn ondernomen en welke gemeenten/provincies overwegen zich kandidaat te stellen.  
Spreekster kan zich voorstellen dat deze informatie wordt verstrekt op het moment dat het 
programma van de Vrede van Utrecht 2010 in de commissie WMC wordt behandeld.  
Er worden altijd twee landen aangewezen in het kader van de Culturele Hoofdstad van Europa  
Malta is weliswaar een land, maar bestaat feitelijk slechts uit één stad. De concurrentie daar is 
derhalve niet zo groot. Utrecht heeft al in een vroegtijdig stadium contact met Malta gezocht 
vanwege de overeenkomsten o.a. de forten. Er zal gezamenlijk worden gekeken naar de 
mogelijkheden.  
Utrecht als Culturele Hoofdstad moet niet zozeer een doel op zich zijn, maar meer een middel 
om een goed cultureel klimaat in de provincie te verkrijgen. Daaraan wordt gewerkt via 
verschillende programma’s en dat stimuleert mensen, organisaties, bedrijfsleven en sponsors. 
Dat is in ieder geval een meerwaarde. Dit laat onverlet dat het heel mooi zou zijn indien 
Utrecht in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa zou worden.  
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De heer De Vries memoreert zijn opmerking om het initiatief te nemen tot het initiëren van 
een netwerk ter zake van thema 3.  
Mevrouw Raven licht toe, dat in dit kader reeds ervaringen worden opgedaan. Daarbij wordt 
gebruik gemaakt van de aanwezige kennis. Zo wordt een bezoek gebracht aan Liverpool en 
memoreert zij het bezoek van de commissie WMC aan Lilles. In 2010 wordt Essen Culturele 
Hoofdstad. Een bezoek van de commissie WMC aan Essen wordt voorbereid.  
Voorts wijst zij erop dat er een netwerk van oude steden is. Het is van belang dat van 
gedachten wordt gewisseld over de wijze waarop Utrecht zich zou kunnen positioneren.    
 
Mevrouw Pennarts informeert op welke termijn wordt nagedacht over welke omliggende 
plaatsen zouden kunnen worden betrokken bij Utrecht als Culturele Hoofdstad van Europa.  
Spreekster heeft de indruk dat de relatie met de G4 slechter is geworden sinds zij niet meer 
met de P4 onder één dak zitten. Zij vraagt zich af of het geen aanbeveling verdient te trachten 
weer onder één dak te komen met de G4-lobbyisten.   
Mevrouw Raven licht toe dat op dit moment met gemeenten een cultuurarrangement wordt 
opgesteld, waarbij met elkaar wordt afgesproken waarin gemeenten en provincie 
samenwerken. Er zijn verschillende gemeenten in de provincie w.o. Utrechtse Heuvelrug, De 
Bilt en Woerden die hebben aangegeven in het kader van Utrecht als Culturele Hoofdstad van 
Europa met de provincie te willen samenwerken en inmiddels aan thema’s werken. Er wordt 
derhalve provinciebreed gewerkt aan een samenwerking. 
De heer Binnekamp merkt op dat G4 categorisch samenwerking afwijst en dit derhalve een 
afgesloten hoofdstuk is. 
 
De voorzitter sluit de discussie af met de conclusie dat dit onderwerp afdoende is besproken.   
 
11. Statenbrief Voortgangsrapportage Organisatie in Ontwikkeling, 2009BEM82 
De heer Nugteren licht toe om twee redenen te hebben verzocht om agendering van dit 
onderwerp. In de eerste plaats op grond van de principiële overweging dat een dergelijk stuk 
per definitie zou moeten worden besproken; in de tweede plaats omdat GroenLinks hierop 
nogal wat aan te merken heeft. 
Spreker hecht eraan voorop te stellen, dat GroenLinks de ontwikkeling van OiO altijd van 
harte heeft ondersteund. 
Er is evenwel een punt waarbij GroenLinks uitvoerig stil wenst staan, te weten de politieke 
sensibiliteit. GroenLinks staat op het standpunt dat de politieke sensibiliteit bij het ambtelijk 
apparaat te wensen overlaat. Dat uit zich op een aantal terreinen, t.w. de berichtgeving, de 
informatieverstrekking en de keuzemogelijkheden die aan de Staten worden voorgelegd. 
GroenLinks heeft soms het idee dat de Staten, met name de oppositie, niet in beeld zijn. Ter 
zake van de berichtgeving moet spreker vaak bellen om ervoor te zorgen dat op de website 
wordt vermeld dat over een bepaald onderwerp een discussie is gevoerd. Recentelijk nog de 
huisvesting, waarin in een paar regels wordt vermeld dat de Staten daarmee hebben ingestemd 
zonder enige toelichting over het politieke debat dat daaraan vooraf is gegaan. Een en ander 
wordt vervolgens weliswaar direct gecorrigeerd, maar pas nadat hierop wordt gewezen. 
Wat betreft de informatieverstrekking staat spreker op het standpunt dat de Staten 
onvoldoende worden geïnformeerd. Spreker doelt hierbij niet op de formele stukken maar op 
de toelichting van de algemene ontwikkelingen die erachter liggen, de scenario’s en de 
keuzemogelijkheden die er wellicht nog zijn. Met name de oppositie wordt te weinig 
betrokken aan het begin van het traject bij hoe zaken wellicht bepaald kunnen worden. Alles 
wat aan de Staten wordt voorgelegd is dichtgetimmerd op enkele details na.  
 
Mevrouw Fokker spreekt de hoop uit, dat hetgeen in het voorliggende stuk wordt voorgesteld 
ook tot resultaat gaat leiden. Het verheugt de PvdA dat een en ander budgettair neutraal 
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plaatsvindt. De PvdA mist in het stuk de tevredenheid van de medewerkers. Het is haar 
bekend dat tevredenheidonderzoeken worden gedaan, maar het ware goed geweest als dit ook 
onderdeel had uitgemaakt van het voorliggende stuk.  
 
Mevrouw Smit acht het voorliggende voorstel nogal ambitieus. Tot 2014 wordt € 26 mln 
geïnvesteerd in het ambtelijk apparaat. Dat moet ook weer worden terugverdiend. Dat zal in 
2013 – 2014 kunnen, maar dan is nog sprake van een grote schuld. In het eerste jaar wordt € 
3,4 mln geïnvesteerd en € 1,2 mln terugverdiend; in 2010 wordt € 6 mln geïnvesteerd en € 2,8 
mln terugverdiend. Voorgesteld wordt € 3,2 te investeren uit de Bedrijfsvoeringsreserve, 
waarvan net is geconstateerd dat die nagenoeg leeg is. De VVD blijft derhalve met deze 
vragen zitten. 
Straks zijn 13 fte bezuinigd. Geïnformeerd wordt wat die structurele bezuiniging inhoudt in 
financiële zin en waar die zich afspeelt.   
Op grond van het vorenstaande heeft de VVD moeite met het voorstel. 
 
De heer De Vries deelt mede dat D66 de aangepaste agenda noch de desbetreffende 
statenbrief heeft ontvangen. D66 heeft afgelopen vrijdag nog in het provinciehuis vergadert en 
de stukken ook niet in de fractiekamer aangetroffen. Spreker geeft aan grote moeite te hebben 
met deze gang van zaken. Gemakshalve sluit D66 zich aan bij het betoog van GroenLinks.  
 
Nadat meerdere fracties hebben aangegeven de stukken ook niet te hebben ontvangen stelt de 
voorzitter voor dat de vragen van GroenLinks worden beantwoord en dit onderwerp 
vervolgens opnieuw wordt geagendeerd voor de vergadering in december. Aldus wordt 
besloten 
 
De heer Binnekamp zet uiteen dat de politieke sensitiviteit GS zeer ter harte gaat. Inmiddels 
wordt getracht de sensitiviteit via trainingen bij te brengen. Daarnaast is deze training 
opgenomen in het introductieprogramma van iedere nieuwe medewerker.   
Spreker memoreert dat GS PS enige tijd geleden hebben gevraagd een keer van gedachten te 
wisselen over de wijze waarop GS/PS ook vanuit hun deskundigheid die sensitiviteit kunnen 
bijbrengen.  
Spreker deelt de mening niet dat aan de Staten voldongen feiten worden voorgelegd. Deze 
organisatie wordt in beginsel vanuit de directie gestuurd; GS zetten hoofdlijnen in. PS krijgen 
alle informatie. 
Ter zake van dit onderwerp hecht spreker eraan op te merken dat de Statenbrief al enige tijd 
geleden als ter kennisname stuk aan de Staten is aangeboden. GroenLinks heeft vervolgens 
gevraagd om agendering. In die zin begrijpt spreker niet dat sommige fracties dit stuk niet 
hebben.  
Ter zake van OiO is de eerste fase afgerond. Thans wordt de tweede fase ingevuld op basis 
van de formatiescan, mits de Staten daarvoor het geld willen vrijmaken. De overige zaken 
zoals het regiemodel volgt nog. PS worden daarbij betrokken.   
Het is de bedoeling dat een en ander budgettair neutraal verloopt. Er wordt als het ware de 
komende jaren geld geleend van bepaalde fondsen. Op welke wijze precies kan spreker op dit 
moment niet  beantwoorden. De Bedrijfsvoeringsreserve is leeg. Vandaar het verzoek het op 
dit moment te dekken via de stelpost onvoorzien. Spreker zegt toe nader te zullen terugkomen 
op de financiering.  
Er is een tevredenheidonderzoek uitgevoerd. Indien dit nog niet is gebeurd, heeft spreker er 
geen moeite mee het resultaat van het tevredenheidonderzoek ter kennis te brengen van de 
Staten. Spreker zegt toe een en ander te zullen nagaan. 
Eind 2011 zullen er 30 – 45 fte zijn geschrapt. Dat leidt vanaf 2011 tot een structurele 
besparing vanaf  € 1,5 – 2 mln per jaar.  
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De heer Nugteren geeft aan conform het voorstel van de voorzitter nader op dit onderwerp 
terug te komen in december.  
Desgevraagd door mevrouw Doornenbal zegt spreker toe op dat moment duidelijk te zullen 
maken welke aanwijzingen GroenLinks heeft dat de oppositiepartijen minder informatie 
krijgen dan de coalitiepartijen.  
 
Desgevraagd door mevrouw Smit zegt de heer Binnenkamp toe de Staten voor 26 oktober a.s. 
een schriftelijke toelichting te zullen verstrekken over de financiële gegevens.  
 
Met in achtneming van de toezeggingen sluit de voorzitter de discussie af met de conclusie 
dat dit onderwerp in december terugkomt.  
 
12. Statenvoorstel Wijziging belastingverordening Provincie Utrecht, 2009BEM87 
Mevrouw Smit deelt mede dat de VVD zich kan vinden in het voorliggende voorstel. Er is 
geen sprake van een inflatiecorrectie, waarmee tegemoet wordt gekomen aan de wens van de 
VVD. 
 
De heer Pollmann onderschrijft dat geen inflatiecorrectie is toegepast. Op de € 8000 leges en 
precariorechten die de provincie niet binnenhaalt mag de provincie trots zijn. 
 
De voorzitter stelt vast dat de commissie zich kan vinden in het voorliggende voorstel en 
ermee instemt dat dit een sterstuk wordt.  
 
13. Statenvoorstel Nota reserves en voorzieningen, 2009BEM97 
De heer Nugteren spreekt zijn waardering uit voor de heldere informatie.  
De kern van de zaak is de vraag hoe met de bestemde reserves wordt omgegaan. Sommigen 
zijn al meer dan 20 jaar oud. De vraag is hoe een eind kan worden gemakt aan het thans 
bestaande automatisme dat bedragen, die niet in een bepaald jaar zijn opgemaakt, weer in de 
bestemde reserves worden gestopt. Spreker memoreert er vaker voor te hebben gepleit dit aan 
zeer zware criteria onderhevig te maken, zodat er druk op de uitvoering blijft.  
Aanbevolen wordt dat voor het instellen van een reserve in principe een minimumbedrag van 
€ 1 mln geldt. Indien wordt voorgesteld voor een lager bedrag een reserve in te stellen, dat zal 
extra onderbouwing gegeven dienen te worden, waarin de noodzaak expliciet dient te worden 
aangetoond. Geïnformeerd wordt waarop het bedrag van € 1 mln is gebaseerd.  
 
Mevrouw Smit merkt op dat het in feite een formele zaak betreft in het kader van de 
Verordening Interne Zaken. De VVD kan zich vinden in het voorliggende voorstel en de 
instelling van de nieuwe reserve financiële risico’s grondaankopen. Dat is veel duidelijker dan 
dat het ‘verstopt’ zit in een Stimuleringsfonds. De VVD acht het voorts van belang dat hier nu 
een aftrap wordt gegeven om de beheerplannen duidelijker in beeld te krijgen. Ook in de 
risicoparagraaf is daarop gewezen, omdat de provincie niet over adequate beheerplannen 
beschikt. De VVD acht het een goede zaak dat thans wordt vastgelegd dat de beheerplannen 
een keer in de vier jaar worden gemaakt en er sprake zal zijn van een jaarlijkse rapportage, die 
de VVD met belangstelling tegemoet ziet.  
 
De heer Pollmann sluit zich aan bij de waarderende woorden voor de heldere informatie. 
Inhoudelijk heeft de PvdA daarover geen opmerking. 
Wel heeft spreker een vraag over het onderzoek door de Randstedelijke Rekenkamer. In juli 
heeft zij daarvoor een onderzoekopzet gepresenteerd, dat moet resulteren in een rapport in 
april 2010. Geïnformeerd wordt of dit rapport langs de voorliggende Nota reserves en 
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Voorzieningen kan worden gelegd en indien daartoe aanleiding is kan leiden tot een wijziging 
in de voorliggende nota.   
 
De heer Duquesnoy spreekt zijn waardering uit voor het voorliggende stuk, met name het 
standaardmodel voor de evaluatie. Indien de vragen steeds netjes worden beantwoord, wordt 
een en ander goed lees- en volgbaar. 
 
Mevrouw Raven benadrukt dat dit een uitwerking betreft van de spelregels, aangevuld met 
enkele aanbevelingen van de Rekenkamer Oost Nederland. In de begeleidende brief staat 
nadrukkelijk dat het advies van de Randstedelijke Rekenkamer zal worden meegenomen op 
het moment dat wordt nagedacht over een nieuwe aanpak van de begrotingssystematiek. Op 
grond van het vorenstaande is de stand van zaken dat de tot nu toe gehanteerde spelregels 
helderder zijn geformuleerd en er is sprake van een vast format.   
Spreekster meent dat de € 1 mln is afgesproken in het kader van de Stofkamoperatie. Hieraan 
ligt slechts een pragmatische overweging ten grondslag.   
De heer Nugteren pleit ervoor hiernaar nader te kijken omdat dit betekent dat een aantal 
fondsen net boven € 1 mln in stand wordt gehouden, terwijl dit op grond van het onderwerp 
wellicht niet nodig is.   
Mevrouw Raven kan zich voorstellen dat dit wordt meegenomen op het moment dat het 
rapport van de Randstedelijke de Rekenkamer er is.   
 
De voorzitter stelt vast dat de commissie zich kan vinden in het voorliggende voorstel en 
ermee instemt dat dit een sterkstuk wordt.   
 
14. Statenvoorstel Beleidsevaluatie en – monitoring, 2009BEM99 
De heer Nugteren kan zich in grote lijnen vinden in het voorliggende voorstel. GroenLinks 
mist de uitwerking van de ex ante evaluatie. Dit sluit aan bij de eerdere opmerking van 
spreker dat de Staten zelden van tevoren betrokken worden bij alternatieve scenario’s, 
keuzepatronen die wellicht ten grondslag liggen aan een te nemen besluit. Dat wordt hier voor 
een deel ondergebracht in de ex ante evaluatie. In de visie van spreker kan niet worden 
volstaan met de opmerking dat dit nog een keer moet worden uitgewerkt. Dat is het politieke 
probleem waar de Staten tegenaan lopen in hun kaderstellende rol. Spreker pleit voor een 
uitwerking op korte termijn.  
 
Mevrouw Versteeg deelt mede dat D66 content is met het voorliggende voorstel, temeer 
omdat dit een professionalisering van de gehele beleidscyclus beoogt te zijn.  
Dat het beleidsplan als basis wordt gezien om de beleidsevaluatie en monitoring vorm te 
kunnen geven, acht D66 een goed uitgangspunt, omdat daarmee wordt getracht de gehele 
cyclus te waarborgen.   
D66 mist in het stuk de best practices en pleit ervoor die alsnog daarin te verwerken.  
Overigens sluit D66 zich aan bij het betoog van GroenLinks. 
D66 hoopt tot slot dat de implementatie van deze nota net zo voorspoedig verloopt als de tot 
standkoming daarvan. Het zal ongetwijfeld veel tijd in beslag nemen, omdat nieuwe 
beleidskaders hieraan zullen moeten voldoen, maar D66 hoopt dat dit zal leiden tot een 
professionalisering van de beleidscyclus.  
 
Mevrouw Raven deelt mede dat de ex ante evaluatie nog nader zal worden uitgewerkt en 
binnen enkele maanden tegemoet kan worden gezien, evenals een evaluatiekalender waarin 
wordt vermeld wanneer wat wordt geëvalueerd.  
Spreekster meent dat de best practices in het stuk worden genoemd. Indien dat niet het geval 
is, zal dit alsnog gebeuren.   
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Mevrouw Versteeg geeft aan er inmiddels op te zijn gewezen dat de best practices inderdaad 
in het stuk staan.   
 
De voorzitter stelt vast dat de commissie zich kan vinden in het voorliggende voorstel en 
ermee instemt dat dit een sterstuk wordt.  
 
15. Memo procedures Randstedelijke Rekenkamer, 2009BEM98 
Mevrouw Smit is van mening dat sprake is van een heldere lijn, waarmee tegemoet wordt 
gekomen aan een behoefte. De VVD is echter geen voorstander van voorstel 2, met name het 
analyseren van vier oude en vier nieuwe rapporten.  
 
De heer Pollmann deelt mede dat sprake is van een helder stuk. De PvdA is het eens met de 
voorgestelde werkwijze. In het stuk staat dat de Staten via de Begroting van de Rekenkamer 
op de hoogte worden gesteld welke onderzoeksvoorstellen zijn gehonoreerd. De PvdA pleit 
voor een andere procedure.   
 
De heer Nugteren spreekt zijn waardering uit voor het voorliggende stuk. GroenLinks sluit 
zich aan bij het betoog van de PvdA.  
 
Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van mevrouw Versteeg licht de heer Poort
toe dat de heer Buiting in de Subcommissie heeft aangegeven er voorstander van te zijn in 
algemene zin in de commissies te inventariseren naar welke onderwerpen de Staten dieper 
zouden willen kijken. Het is derhalve de bedoeling dit punt jaarlijks in januari in de 
commissies te agenderen. Indien een onderwerp vervolgens niet door de Randstedelijke 
Rekenkamer wordt gehonoreerd, kunnen de Staten besluiten dit zelf op te pakken vanuit hun 
controlerende rol.   
Mevrouw Versteeg vervolgt dat D66 zich kan vinden in het voorliggende voorstel. Indien dit 
voorstel op een meerderheid kan rekenen en wordt geïmplementeerd verwacht D66 dat de 
Randstedelijke Rekenkamer het verbeteren en functioneren van het provinciaal bestuur en het 
versterken van de publieke verantwoording beter kan uitvoeren.  
Met betrekking tot ad 2: Rapporten van de Randstedelijke Rekenkamer wijst spreekster op 
een tegenstrijdigheid. Voorgesteld wordt de Randstedelijke Rekenkamer de gelegenheid te 
geven een korte presentatie te verzorgen. Een paar regels verder staat dat in overleg tussen  
commissievoorzitter/adjunct griffier wordt bepaald in welke vergadering het statenvoorstel 
aan de orde komt en of het wenselijk is dat de Randstedelijke Rekenkamer nog een 
mondelinge toelichting geeft. D66 pleit ervoor dat de Randstedelijke Rekenkamer de 
gelegenheid wordt gegeven een mondelinge toelichting te geven.  
 
De heer Poort merkt op, dat in de Subcommissie ook is besloten conform het voorstel van 
mevrouw Verteeg. De tweede aangehaalde zin had moeten worden geschrapt, hetgeen alsnog 
zal gebeuren.   
Tot nu toe is de systematiek gehanteerd dat bij de Begroting van de Randstedelijke 
Rekenkamer duidelijk wordt welke onderzoeken zij meenemen in het volgende jaar. De 
ervaring daarmee is goed. Desgewenst zou aan de Randstedelijke Rekenkamer kunnen 
worden gevraagd een en ander terug te koppelen alvorens de Begroting formeel wordt 
ingediend.  
De Subcommissie is aan de slag gegaan met het voorliggende procedurevoorstel. Tijdens de 
discussie is de suggestie van de analyse van 4 oude en 4 nieuwe rapporten ingebracht om te 
bezien of de evaluaties hebben geleid tot verbeterde rapporten. Indien een meerderheid 
hiervoor kiest, zal dit als zodanig worden opgepakt.   
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De heer Duquesnoy deelt mede dat de SP zich kan vinden in het voorliggende 
procedurevoorstel.  
 
Mevrouw Versteeg pleit ervoor de Rekenkamer altijd bij de start van een door haar uit te 
voeren onderzoek een podium te bieden een toelichting te geven.  
 
De voorzitter verzoekt de commissie zich uit te spreken over het voorstel van de VVD geen 
oude en nieuwe rapporten te analyseren en het voorstel van D66 over het bieden van een 
podium aan de Randstedelijke Rekenkamer.  
 
Naar aanleiding van de reacties op het voorstel van de VVD stelt de heer Poort voor het 
voorliggende procedurevoorstel met in achtneming van enkele kleine aanpassingen vast te 
stellen en de analyse van 4 oude en 4 nieuwe rapporten daar vooralsnog uit te halen. Daarop 
kan desgewenst later worden teruggekomen. 
 
De voorzitter stelt vast dat de meerderheid van de commissie zich kan vinden in het voorstel 
van D66. Dit zal als zodanig in de procedure worden verwerkt.   
Voorts stelt spreker vast dat de commissie zich kan vinden in bovenstaand voorstel van de 
heer Poort.   
 
16. Werkplan Werkgroep Europa, 2009BEM104 
Mevrouw Pennarts, voorzitter van de werkgroep Europa, zet uiteen dat de Werkgroep 
inmiddels drie keer heeft vergaderd. Er is gewerkt aan het werkplan dat thans ter bespreking 
voorligt. Wat nog volgt is een activiteitenplan voor de resterende periode, waarin de 
werkgroep concreet wil aangeven welke activiteiten zij wanneer wil ontplooien. Er zijn ook 
contacten met andere werkgroepen. Tijdens een bezoek aan het Comité van de Regio’s in juni 
zijn contacten gelegd met de werkgroepen van Zuid-Holland, Brabant en Drenthe. Daaruit 
zijn nuttige contacten ontstaan om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. 
De belangrijkste taak van de Werkgroep is hoe de Staten meer en inhoudelijker worden 
betrokken bij het Europees beleid van de provincie Utrecht. De Werkgroep probeert grip te 
krijgen op lopende dossiers en komende ontwikkelingen, er wordt gesproken met Europa-
ambtenaren en ook met de Europa-gedeputeerde. Getracht wordt gezamenlijk te bepalen 
welke onderwerpen voor Statenleden relevant zijn en hoe die naar de commissies toe moeten 
worden geleid. De informatie stopt niet bij de Werkgroep, maar moet ter beschikking komen 
van de desbetreffende vakcommissie. Dat is recent gebeurd met het Europees Transportbeleid, 
dat in de commissie MME is besproken. Zo wordt ook gekeken naar ontwikkelingen die in de 
toekomst gepland staan zoals het gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Klimaat en Energie, de 
agenda van de nieuwe Europese Commissie, de Lissabonstrategie en de beoogde nieuwe 
netwerkverbanden. Het doel van de Werkgroep is de Statenleden op de hoogte te houden.   
 
De heer Van Kranenburg had in de doelstellingen graag opgenomen gezien: het ophogen van 
de formatie ten behoeve van Europa tot 20 fte. De ChristenUnie kan zich overigens vinden in 
het werkplan en is zeer benieuwd wat in de toekomst uit de Werkgroep gaat komen.  
 
Mevrouw Doornenbal deelt mede dat het CDA zich kan vinden in het voorstel. Het CDA kijkt 
uit naar het activiteitenplan en wenst de Werkgroep succes.  
 
De heer Barneveld Binkhuysen deelt mede dat de VVD zich kan vinden in het voorliggende 
werkplan.   
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De heer De Vries deelt mede dat D66 zich kan vinden in het werkplan. In het stuk wordt 
gesteld dat vooral ook moet worden aangestuurd op het verstevigen van de contacten met de 
Utrechtse Europarlementariërs. D66 zou dat breder willen zien, in de zin dat dit meer in een 
functioneel kader wordt geplaatst.   
In het kader van de doelstellingen pleit D66 ervoor ook aan te haken bij lopende 
activiteiten/dossiers bv. Strategie 2040 en daarbij aandacht te vragen voor de Europese 
component. D66 heeft er vertrouwen in dat de Werkgroep Europa daaraan vorm zal kunnen 
geven.  
 
De heer Duquesnoy sluit zich aan bij het betoog van D66 ten aanzien van de 
Europarlementariërs en het voorstel dat functioneel te bekijken. 
Het doel van de Werkgroep om de commissies op de hoogte te houden van Europa, verheugt 
de SP. 
Bij de tweede bullit op blz. 1 staat “om de inbreng van de provincie Utrecht beter zichtbaar te 
maken binnen de P4-samenwerking”. Dat lijkt de SP niet iets wat de Werkgroep moet gaan 
doen. Geïnformeerd wordt wat daarmee precies wordt bedoeld.  
 
De heer Bisschop sluit zich aan bij het betoog van D66 ten aanzien van de 
Europarlementariërs. Overigens spreekt spreker zijn waardering uit voor het voorliggende 
werkplan. 
 
Mevrouw Pennarts licht toe dat het focussen op de Utrechtse Europarlementariërs uit 
pragmatisme is ingegeven en moet worden gezien als een begin. Het is niet zo dat de 
Werkgroep zich gaat beperken tot de Utrechtse Europarlementariërs. Dit moet inderdaad 
functioneel worden gezien.   
Met betrekking tot de vraag van de SP licht spreekster toe, dat dit bv betrekking heeft op 
initiatieven als Food Valley. Initiatieven die nu wat minder in beeld zijn en waarin potentie 
wordt gezien. Het gaat niet om een specifiek onderscheidende propositie van Utrecht. Indien 
dit onduidelijk is, zal dit nader worden omschreven. 
 
Nadat spreker heeft geconstateerd dat er geen vragen en opmerkingen meer zijn sluit hij de 
discussie over dit onderwerp af.   
 
TER KENNISNEMING 
 
17. Statenbrief World Expo Shanghai, 2009BEM94 
 
18. Statenbrief Jaarverslag bezwaarschriften, 2009BEM88 
 
19. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging van ieders 
komst en inbreng.  


