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(ChristenUnie), J.W.R. van Lunteren (VVD), drs. B. Nugteren (GroenLinks), mw. A.M.A. 
Pennarts-Pouw (GroenLinks), drs. T.G.P.M. Ruijs (CDA), mw. Y. Smit (VVD), drs. R.E. de 
Vries (D66)  
 
Van ambtelijke zijde aanwezig:
dr. R.J. Poort (adjunctgriffier), mw. W. Voorneman-Rikkers (verslag) 
 
Afwezig:
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(D66) 
 

1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.    
 
2. Mededelingen 
- Bericht van verhindering is ontvangen van de dames Bodewitz, Doornenbal, Jonkers 

en Versteeg en de heren Robbertsen, Bisschop, Kiliç en Klein Kranenburg. 
- De voorzitter deelt mede dat besloten is het onderwerp Samenwerkingsagenda, dat 

voor alle commissievergaderingen was geagendeerd, alleen te behandelen in de 
commissie BEM.     

- De voorzitter deelt mede dat op 15 januari a.s. (aanvang 19.30 uur) een extra 
vergadering plaatsvindt ter bespreking van het statenvoorstel huisvesting, dat ter 
besluitvorming voorligt in de PS-vergadering 19 januari a.s.  

 De heer Nugteren gaat er vanuit dat de commissie voor de bespreking op 15 januari 
a.s. beschikt over de nodige stukken. 

 De voorzitter antwoordt, dat toegezegd is dat de stukken uiterlijk het weekend ervoor 
tegemoet kunnen worden gezien. 

 Desgevraagd door de heer De Vries antwoordt spreker, dat twee stukken tegemoet 
kunnen worden gezien; een vertrouwelijk stuk ter zake van de locatie en een stuk over 
de kaders.  

- Mevrouw Haak deelt mede dat het provinciale voorstel ter zake van Vecht en Venen 
door de Ministerraad is aangenomen. 

 De heer De Vries hecht eraan het voorbehoud te maken, dat ook de Tweede Kamer 
nog een besluit moet nemen.    

 
3. Ingekomen stukken 
Cie 2008BEM114 procesvoorstel reserves en voorzieningen 
De voorzitter stelt vast, dat de commissie zich kan vinden in het voorliggende voorstel.  
Cie 2008BEM118 visie medewerkers locatiekeuze provinciehuis 
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De voorzitter stelt voor de stukken van de OR/medewerkers thans voor kennisgeving aan te 
nemen en te betrekken bij het verdere proces de komende maanden. 
De heer De Vries verzoekt GS voor de extra vergadering d.d. 15 januari a.s. te reageren op 
deze stukken, zodat dit in de discussie kan worden meegenomen.  
De heer Van Kranenburg sluit zich aan bij het verzoek van D66. Op basis van de inhoud van 
de stukken stelt spreker vast, dat de medewerkers op de huidige locatie willen blijven. Op 
grond van het vorenstaande verzoekt spreker de Staten te informeren over de kosten indien 
gekozen wordt voor de huidige locatie.  
De heer Binnekamp deelt mede met de OR te hebben gesproken, maar nog niet in detail; 
nader overleg volgt. Uit het eerste gesprek heeft spreker begrepen, dat de voorkeur van de 
medewerkers uitgaat naar de locatie Rijnsweerd als zodanig en niet zozeer specifiek naar de 
huidige locatie. In de Statenvoorstellen zal de reactie van GS op de voorliggende stukken 
worden opgenomen.  
 
4. Verslag van 24 november 2009 en Verslag besloten vergadering van 24 november 
2006.  
De verslagen worden conform vastgesteld. 
 
5. Termijnagenda 
De heer Van Kranenburg mist op de lijst van toezeggingen nog een aantal data van afdoening.  
De voorzitter zegt toe dat hieraan aandacht zal worden besteed.   
 
De heer Bos memoreert dat op 6 oktober en 3 november jl. is gesproken over de 
Strategiediscussie. Gedeputeerde De Jong heeft toegezegd met een voorstel te komen. Spreker 
verzoekt de voorzitter te bewerkstelligen dat uiterlijk 2 februari a.s. een notitie over dit 
onderwerp kan worden besproken.  
De voorzitter zegt dit toe.   
 
De heer De Vries deelt mede dat in het Presidium is besloten dat op 2 februari a.s. het 
onderwerp Internationale Aangelegenheden zal worden besproken. Heden staat ter zake een 
aantal stukken ter kennisgeving op de agenda. Spreker stelt voor deze stukken bij die 
discussie te betrekken.  
Voorts is afgesproken dat het onderwerp Veiligheidsbeleid zal worden besproken op 9 maart 
a.s.  
Spreker verzoekt voornoemde toezeggingen op te nemen in de Termijnagenda. 
De voorzitter zegt dit toe.  
 
6. Rondvraag 
De heer Ruys informeert of GS, met het oog op de kredietcrisis, bereid zijn te bekijken op 
welke wijze de provincie een stimulerende rol zou kunnen spelen ter zake van de economie. 
Wellicht zou kunnen worden gedacht aan het naar voren halen van investeringen. 
Mevrouw Raven licht toe dat nadrukkelijk wordt nagedacht over het naar voren halen van 
investeringen. Zij memoreert dat de Staten een motie hebben aangenomen met betrekking tot 
de overprogrammering. Daarvoor wordt op dit moment een kader ontwikkeld. Niet alleen in 
dat kader wordt bekeken in hoeverre zaken naar voren kunnen worden gehaald, maar ook ten 
aanzien van praktische uitvoeringszaken. 
Desgevraagd antwoordt spreekster dat voorstellen ter zake uiteraard ter besluitvorming aan PS 
zullen worden voorgelegd. 
 
De heer Nugteren heeft vernomen dat de Colleges van GS van Zuid-Holland, Noord-Holland, 
Flevoland en Utrecht gezamenlijk hebben besloten tot een bestuurskrachtmeting in 2009. 
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Geïnformeerd wordt wanneer PS daarover worden geïnformeerd en welke invloed de Staten 
hebben op de opzet van de bestuurskrachtmeting. Voorts is de vraag of met de 
bestuurskrachtmeting, conform bij gemeenten veelal het geval is, de provinciale grenzen ten 
principale ter discussie staan. 
Mevrouw Haak licht toe dat is besloten te starten met het overleg over de wijze waarop een 
bestuurskrachtmeting zou kunnen worden gedaan. Van belang is dat in alle provincies sprake 
is van dezelfde bestuurskrachtmeting, zodat daaruit op basis van een vergelijking conclusies 
kunnen worden getrokken. In het kader van de Bestuurskrachtmeting kan in principe alles ter 
discussie komen te staan. Zodra over het proces met betrekking tot de bestuurskrachtmeting 
meer concrete mededelingen kunnen worden gedaan, worden de Staten hierover 
geïnformeerd.  
 
Mevrouw Pennarts vestigt de aandacht op een artikel in het AD over de bestuurlijke 
samenwerking tussen Montfoort, Oudewater en Lopik. Nadat eerder problemen waren 
ontstaan over de bestuurskrachtmeting wil Oudewater thans geen zitting nemen in de 
Commissie Groene Driehoek. Er is sprake van enige commotie in de drie gemeenteraden. 
Spreekster informeert of GS daarvan op de hoogte zijn en in deze actie ondernemen.   
Mevrouw Haak antwoordt dat GS hiervan op de hoogte zijn en inmiddels afspraken zijn 
gemaakt voor overleg.  
 
7. Periodieke rapportage samenwerkingsagenda 
Mevrouw Haak betreurt dat verwarring is ontstaan over de status van dit onderwerp. Ter 
verduidelijking licht zij toe dat, conform afspraak, tweemaal per jaar in alle commissies wordt 
gerapporteerd over de stand van zaken door middel van de stoplichtrapportage. De eerste 
stoplichtrapportage is op 2 juni jl. verschenen, thans ligt de tweede stoplichtrapportage voor.  
Daarnaast is sprake van een evaluatie. Als gevolg van de provinciale bestuurscrisis heeft de 
evaluatie vertraging opgelopen. Voorgesteld wordt dit onderwerp op 2 februari a.s., 
voorafgaande aan de commissievergadering, inhoudelijk te behandelen op basis van de 
evaluatie.  
 
Voornoemde mededeling verheugt de heer Nugteren; deze mededeling had wat hem betreft 
echter in de stukken mogen staan.   
Met betrekking tot het voorliggende stuk hecht GroenLinks eraan op te merken dat de 
rapportage tekortschiet. Toelichtingen ontbreken; het stuk is onleesbaar.  
Spreker constateert dat het onderwerp Samenwerkingsagenda al lange tijd discussie oproept. 
Enerzijds over de samenstelling van de Agenda (o.a. over hoe en waarom projecten erop 
komen, wat de provinciale meerwaarde is bij het steunen van projecten). Anderzijds over de 
rol van PS in deze. Over het vorenstaande zijn moties/amendementen ingediend en 
toezeggingen gedaan, die tot op heden niet zijn uitgevoerd i.c. nagekomen. Pas nu wordt 
voorgesteld een en ander op 2 februari a.s. afzonderlijk te bespreken. Spreker hecht eraan op 
te merken moeite te hebben met de gang van zaken.   
 
De heer Ruys dringt er in het kader van de evaluatie op aan dat een relatie wordt gelegd met 
de aangenomen motie over het zichtbaar maken van de gestelde kaders.   
In de visie van spreker is sprake van een overeenkomst, indien beide partijen zich daaraan 
binden. Gelet op het feit dat een van de partijen blijkbaar eenzijdig kan afhaken, is de vraag of 
de status van de Samenwerkingsagenda niet meer een ideeënbus is. Indien dat het geval is, 
pleit spreker ervoor dit ook als zodanig te benoemen. Ter illustratie wijst hij op de ijsbaan 
Amersfoort, status oranje, waarbij aangegeven wordt dat Amersfoort heeft besloten deze 
afspraak voorlopig niet uit te voeren.  
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Voorts betreurt spreker dat in de voorliggende rapportage niet de meest actuele situatie wordt 
weergegeven. Ter illustratie wijst hij op de Tour de France, dat nog steeds de status groen 
heeft.   
 
De heer Bos deelt mede dat de PvdA voorstander is van het instrument 
Samenwerkingsagenda, indien daarmee de samenwerking tussen provincie en gemeenten 
wordt bewerkstelligd. 
De PvdA sluit zich overigens aan bij het betoog van GroenLinks. De PvdA is er geen 
voorstander van de inhoudelijke discussie over dit onderwerp op 2 februari a.s. te voeren in 
een afzonderlijke bijeenkomst; gepleit wordt voor agendering voor de reguliere vergadering 
van de commissie op 2 februari. 
 
De heer De Vries sluit zich in grote lijnen aan bij het betoog van voorgaande sprekers. 
Spreker voegt hieraan toe dat D66 moeite heeft met het voorliggende stuk, omdat daarin een 
kolom ontbreekt waarin het provinciale kader/belang van het project wordt aangegeven. D66 
steunt het pleidooi de inhoudelijke discussie over de evaluatie en het voorliggende stuk te 
voeren in de reguliere vergadering van de commissie BEM op 2 februari a.s.  
 
De heer Duquesnoy sluit zich aan bij het pleidooi dit onderwerp op 2 februari a.s. te 
behandelen in de reguliere commissievergadering. Voorts sluit spreker zich aan bij de 
opmerkingen over de leesbaarheid van de voorliggende rapportage; beschrijvingen zijn te 
summier, doelstellingen ontbreken en de rapportage bevat ‘slordigheden’. Ter illustratie van 
het laatste wijst spreker erop dat de tuinen van Slot Zeist zouden worden opgeknapt; thans 
wordt gesproken over het opknappen van Slot Zeist.  
 
De heer Van Lunteren deelt mede dat de VVD zich aansluit bij de opmerkingen over de 
leesbaarheid en behandeling van dit onderwerp in de reguliere commissievergadering. 
De VVD informeert naar de status van het instrument Samenwerkingsagenda, waarover ook 
bij gemeenten onduidelijkheid bestaat. De vraag is of GS voorstaan voorgenomen beleid via 
dit instrument ten uitvoer te brengen dan wel dat sprake is van een afzonderlijke kaderstelling 
op basis waarvan ook zaken worden uitgevoerd die niet tot het voorgenomen beleid behoren 
en waaraan een afzonderlijk financieel kader is gekoppeld.   
Tot slot merkt spreker op dat, indien sprake is van een samenwerkingsovereenkomst,  geen 
sprake is van een instrument.  
 
De heer Van Kranenburg deelt mede, dat de ChristenUnie voorstander is van het instrument 
Samenwerkingsagenda. Ter zake van de rapportage dringt spreker erop aan aandacht te 
besteden aan de moties van 23 juni en 31 maart jl. en met name aan het punt prioriteitstelling. 
 
Mevrouw Haak betreurt het negatieve gevoel over de Samenwerkingsagenda. Spreekster 
erkent dat nog niet alles helder is en niet alle afspraken direct kunnen worden nagekomen. Zij 
ervaart echter, dat gemeenten in algemene zin positief staan tegenover de 
Samenwerkingsagenda en dit met name zien als een nieuwe manier van werken.  
Spreekster bevestigt dat de voorliggende rapportage summier is en zegt toe dat nader zal 
worden bekeken of meer duidelijkheid kan worden verstrekt. Wel hecht zij eraan op te 
merken, dat slechts sprake is van een momentopname met het doel informatie te verstrekken 
over de voortgang.   
Het gevoel over het proces leeft statenbreed. Op grond hiervan handhaaft spreekster haar 
voorstel de discussie over de evaluatie statenbreed te voeren in een afzonderlijke bijeenkomst 
op 2 februari a.s.; vervolgens kan in de afzonderlijke commissies dieper worden ingegaan op 
de verschillende onderdelen van de Samenwerkingsagenda.  
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De heer De Vries geeft aan, dat het erom gaat dat de Staten kunnen controleren of de 
gemaakte afspraken met GS goed worden uitgevoerd. Op grond hiervan is D66 van mening 
dat zowel het procesmatige- als bestuurlijke aspect van de Samenwerkingsagenda besproken 
moet kunnen worden in de commissievergadering en daarover een besluit moet kunnen 
worden genomen; spreker deelt de mening dat de inhoudelijke discussie op onderdelen van de 
Samenwerkingsagenda in de afzonderlijke commissies dient te worden gevoerd.   
Mevrouw Haak zet uiteen te hebben gemerkt dat het verwachtingspatroon van PS, de 
gemeenten en GS ver uit elkaar ligt. Indien dit het geval blijft, zal het lastig worden met 
elkaar stappen te maken. Spreekster kan zich voorstellen dat via een presentatie inzichtelijk 
wordt gemaakt wat het laatste half jaar is gebeurd en vervolgens statenbreed wordt bekeken of 
de werkwijze dient te worden voortgezet dan wel hieraan een ander vervolg moet worden 
gegeven.  
 
De voorzitter stelt vast dat de meerderheid van de commissie opteert voor agendering van dit 
onderwerp in de reguliere vergadering van de commissie BEM; gedeputeerde Haak stelt voor 
een separate bijeenkomst te organiseren, waarin statenbreed wordt gediscussieerd over met 
name het procesmatige-  en bestuurlijke aspect van dit onderwerp. Een tussenvoorstel zou 
kunnen zijn de andere commissies uit te nodigen voor de behandeling van dit onderwerp in de 
commissie BEM.  
De heer Nugteren merkt op, dat die mogelijkheid altijd aanwezig is. Hij memoreert dat het 
thans gaat om het feit dat aangegeven wordt dat de informatieverstrekking onvoldoende is. 
Daarover zijn moties aangenomen en toezeggingen gedaan. De discussie over de 
procesmatige kant dient eerst te worden afgerond. In dat kader is geen behoefte aan een 
presentatie. Spreker kan zich voorstellen dat, nadat voornoemde discussie is afgerond, 
vervolgens via een presentatie informatie wordt verstrekt over de inhoud van de diverse 
onderdelen van de Samenwerkingsagenda.  
 
De heer De Vries hecht er, in reactie op de opmerking van gedeputeerde Haak over het 
verschil in verwachtingspatroon tussen de Staten en GS over de Samenwerkingsagenda, aan 
op te merken dat het wel aan de Staten is te bepalen hoe de Samenwerkingsagenda zou dienen 
te worden opgepakt. Dit politieke feit is ook bij herhaling via moties richting GS aangegeven.  
 
De heer Bos merkt op dat het wegvallend draagvlak bij de PvdA met name wordt veroorzaakt 
door het overzicht dat thans is verstrekt. Door dit overzicht ontstaat het gevoel niet serieus te 
worden genomen. In het voorliggende stuk wordt o.a. niet gesproken over de moties die door 
de Staten zijn ingediend en de motie van 23 juni jl. die door GS is overgenomen. Spreker 
verwacht dat die moties de input zullen zijn voor het stuk dat op 2 februari a.s. in de reguliere 
vergadering van de commissie BEM wordt besproken.  
De heer Van Kranenburg heeft uit de beantwoording van de gedeputeerde begrepen, dat zij de 
moties nadrukkelijk zal betrekken bij de opstelling van het stuk dat op 2 februari a.s. ter 
bespreking zal voorliggen. Voor wat betreft de behandeling deelt spreker mede zich te kunnen 
vinden in het voorstel van de voorzitter.  
 
De heer Duquesnoy hecht er, in reactie op de opmerking van gedeputeerde Haak dat 
gemeenten in algemene zin positief reageren op de Samenwerkingsagenda, aan op te merken 
dat een onderscheid dient te worden gemaakt tussen B&W en de raad. Het is spreker bekend 
dat op de Samenwerkingsagenda onderwerpen staan, die binnen gemeenten nog politiek 
moeilijk liggen.   
 
De heer Ruys sluit zich aan bij het voorstel van de voorzitter en stelt voor het gewijzigde stuk 
vooralsnog af te wachten.  
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Mevrouw Haak benadrukt nogmaals dat het voorliggende stuk slechts een rapportage over de 
stand van zaken betreft. Alles dat door de Staten is uitgesproken o.a. in de vorm van moties en 
amendementen zal in het kader van de evaluatie worden meegenomen en zal ter bespreking 
voorliggen op 2 februari a.s. Het is aan de commissie te bepalen in welke vorm dat gebeurt. 
Wel heeft spreekster de behoefte op dat moment het proces in de volle breedte neer te zetten 
en van gedachten te wisselen over de vraag op welke wijze het proces dient te worden 
voortgezet; de inhoudelijke discussie over de verschillende projecten dient vervolgens te 
worden gevoerd in de diverse vakcommissies.  
Desgevraagd door de heer Nugteren bevestigt spreekster dat 2 februari a.s. tevens een 
aangepaste stoplichtrapportage tegemoet kan worden gezien.  
 
De voorzitter concludeert dat dit onderwerp zal worden geagendeerd voor de vergadering van 
de commissie BEM op 2 februari a.s.; de overige commissies zullen bij de behandeling van 
dit onderwerp worden uitgenodigd. 
 
8. Uitvoeringsprogramma en Communicatieplan Europastrategie 
De heer Buiting zet uiteen dat het voorliggende stuk, naast een aantal goede zaken, ook een 
aantal losse einden bevat, waarvoor het CDA aandacht wil vragen.  
Er is een aantal doelstellingen verwoord. In met name de doelstellingen 1, 2, 6, 8 en 9 wordt 
in het resultaat min of meer de doelstelling herhaald; het CDA pleit voor een nadere 
concretisering in deze.  
Diverse keren wordt aangegeven dat de suggesties en aanbevelingen van de heer Hartog, 
zoals verwoord op de Conferentie Samen op Weg naar 2040, zullen worden meegenomen. 
Verzocht wordt nader te specificeren om welke suggesties en aanbevelingen het gaat.  
Het hoofddoel van het voorliggende stuk is een aantal prioriteiten te stellen. Het CDA geeft 
als suggestie mee de prioritaire thema’s, verwoord in doelstelling 2, leidend te laten zijn voor 
de overige doelstellingen. Op basis van een zorgvuldige evaluatie dient te worden vastgesteld 
op welke wijze met een doelstelling dient te worden omgegaan. De actie bij doelstelling 5 
wekt de in druk dat de evaluatie al heeft plaatsgevonden.  
 
De heer Van Kranenburg plaatst namens de ChristenUnie de volgende vragen en 
opmerkingen.  
- De inhoud had smarter en uitgebreider mogen zijn.  
Aanbiedingsbrief 
- blz. 2, inzake de provinciale verordeningen. Aangegeven wordt dat de verordeningen 

met mogelijke concurrentiebeperkende bepalingen ambtelijk zijn aangemeld bij het 
Centraal Meldpunt; GS moeten deze aanmeldingen nog formeel bevestigen. 
Geïnformeerd wordt naar de gevolgen daarvan en welke vervolgactie hieraan is 
gekoppeld.  

Uitvoeringsprogramma 
- Blz. 2, inzake uitwerking Coalitieakkoord in Europastrategie. Gepleit wordt hieraan 

een datum te koppelen (bijvoorbeeld bij de Begroting 2010).  
- Blz. 4, doelstelling 3 inzake benutten beschikbare middelen. Geïnformeerd wordt 

hoeveel de provincie in deze heeft laten liggen.  
- Blz. 5, doelstelling 5, inzake partnerschappen en Europese netwerken. Geïnformeerd 

wordt wanneer een besluit is genomen over samenwerking met Stockholm en waarom 
de samenwerking met Surrey zou moeten worden afgebouwd.  

Communicatieplan 
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- Blz. 3, inzake communicatiemiddelen PS. De ChristenUnie heeft moeite met het feit 
dat de informatie, die wordt verstrekt, lastig te relateren is aan concrete bestuurlijke- 
c.q. politieke vraagstukken. Hiervoor wordt aandacht gevraagd.  

 
Mevrouw Smit plaatst namens de VVD de volgende vragen en opmerkingen. 
- In het Coalitieakkoord is opgenomen dat Europa een specifiek accent krijgt; benutting 

van Europese fondsen dient te worden versterkt door meer ambtelijke capaciteit, die 
door een herschikking binnen de provinciale organisatie moet worden gevonden. De 
VVD betreurt dat veel beleidsafdelingen geen personeel beschikbaar stellen voor deze 
strategie. Geïnformeerd wordt wat GS hieraan gaan doen.   

- Doelstelling 2 inzake prioritaire thema’s. Ter zake ‘Utrecht als Culturele Hoofdstad in 
Europa’ wordt geïnformeerd naar de aanpak.  

- Doelstelling 5, inzake partnerschappen. GS zetten in op samenwerking met een Turkse 
regio. De VVD staat op het standpunt dat ingezet moet worden op 
samenwerkingsverbanden in Europese landen; Turkije maakt daarvan geen onderdeel 
uit. Voorts is de vraag waarom wordt ingezet op een samenwerkingsverband met 
Stockholm en niet op bijvoorbeeld  Kopenhagen en de regio Skane. Geïnformeerd 
wordt welke criteria in deze worden gehanteerd.   

- Engelstalige website. Gelet op de ervaring met de Nederlandse website van de 
provincie wordt geïnformeerd naar de aanpak.   

 
De heer De Vries pleit er in de eerste plaats voor de evaluatie ter zake van de aanbevelingen 
vanuit de Statenwerkgroep Europese Aangelegenheden bij dit onderwerp te betrekken.   
D66 betreurt dat het Europateam niet met 2 maar met 1 fte wordt uitgebreid.  
Spreker sluit zich aan bij de suggestie van de ChristenUnie met betrekking tot het koppelen 
van een datum aan de uitwerking van het Coalitieakkoord in Europastrategie.   
D66 staat op het standpunt dat ten aanzien van de Europastrategie een aanspreekpunt per 
afdeling moet komen. Verzocht wordt inzichtelijk te maken hoe dit intern zal worden 
opgepakt en georganiseerd. Bij de desbetreffende afdelingen dienen mensen te zijn die over 
de relevante kennis beschikken, bevoegd zijn en met gezag de Europastrategie binnen de 
afdelingen kunnen uitdragen en kunnen terugkoppelen, zodat ook de centrale lijnen goed 
blijven lopen. Met name doelstelling 1 is van belang; de aanspreekpunten dienen daarin te 
worden getraind.   
Met betrekking tot doelstelling 2, prioritaire thema’s, informeert spreker hoe wordt omgegaan 
met de suggestie van prof. Van Schendelen in te zetten op iets dat nog niet bestaat, 
bijvoorbeeld een European Peace Capital in 2013.  
In het voorliggende stuk mist D66 hoe ervoor wordt gezorgd dat de lobbydossiers goed 
worden aangestuurd. Een goede afstemming in deze is van belang. D66 pleit voor de 
coördinatie hiervan vanuit één bureau. 
Er is al veel gezegd over de partnerschappen en met name over Turkije, Stockholm en Surrey. 
Over dit onderwerp zal op 2 februari a.s. worden gesproken. In die zin betreurt spreker dat  in 
het voorliggende stuk feitelijk op deze discussie vooruit wordt gelopen. Spreker gaat er  
vanuit dat hierover nog niets is besloten.  
D66 pleit ervoor eerst de Nederlandse website goed op orde te krijgen en vervolgens pas actie 
te nemen in de richting van een Engelstalige website.  
Met betrekking tot het Communicatieplan pleit D66 ervoor, zeker in de stukken richting de 
Staten, altijd goed af te wegen in hoeverre sprake is dan wel dient te zijn van een 
Europacomponent en dit ook expliciet in de stukken op te nemen. Ook indien geen sprake is 
van een Europacomponent acht spreker het gewenst dit te vermelden, zodat duidelijk is dat 
hiernaar is gekeken.  
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De heer Duquesnoy geeft aan dat al veel zaken zijn gezegd. De SP vraagt zich af hoe alle 
‘lobbylijnen’ tot één geheel worden gesmeed. Voorts informeert de SP naar de concurrentie in 
het kader van ‘Utrecht als Kenniscentrum’.  
Met betrekking tot doelstelling 3 sluit de SP zich aan bij de vraag van de ChristenUnie en 
tevens bij de vragen over doelstelling 5 met name over de samenwerking met Stockholm, een 
Turkse regio en de afbouw van de samenwerking met Surrey.  
In algemene zin vraagt de SP zich af waarom de provincie Utrecht zo zichtbaar moet zijn in 
Europa.  
Ter zake van de communicatie pleit de SP ervoor alleen die zaken richting de Staten te 
communiceren die voor de provincie Utrecht van belang zijn en daarbij te onderbouwen 
waarom ze van belang zijn.  
De SP sluit zich tot slot aan bij de opmerking dat eerst de Nederlandstalige website op orde 
dient te zijn alvorens na te denken over een Engelstalige website. 
 
Mevrouw Pennarts merkt op dat zowel in het Uitvoeringsprogramma als in het 
Communicatieprogramma de suggesties en aanbevelingen van de heer Hartog worden 
meegenomen. Het is GroenLinks niet duidelijk om welke suggesties en aanbevelingen het 
gaat; verzocht wordt om een nadere toelichting.  
Aangegeven wordt dat de provincie op drie prioritaire thema´s actief is: Stad-land, Utrecht als 
kenniscentrum en Utrecht als Culturele Hoofdstad. Vooral via lobbyactiviteiten zal resultaat 
moeten worden geboekt. Daarnaast is het de bedoeling samen te werken met de 
Randstadpartners via de Strategische Randstadagenda. Het valt GroenLinks op dat de daarbij 
genoemde relevante thema’s en dossiers, met uitzondering van Stad-land, verschillen van de 
Utrechtse dossiers. Geïnformeerd wordt hoe dit zal worden uitgevoerd met de beschikbare 3,7 
fte voor Europabeleid. Dit werd op 20 november jl. ook aangestipt door prof. Van 
Schendelen. Hij gaf aan dat de provincie zowel een EU-team als een Public Affairs-team had; 
elk apart opgehangen. Daarnaast behartigen diverse directies hun Public Affairs en/of hun 
Europa-ambities zelf. Hij adviseerde het management de externe agenda vanuit één punt te 
laten ondersteunen. 
Op grond van het vorenstaande constateert GroenLinks zowel op organisatorisch- als op 
inhoudelijk gebied versnippering. Inhoudelijk, omdat de Utrechtse prioriteiten niet geheel 
overeenkomen met de Randstad-prioriteiten; organisatorisch, omdat de Europa activiteiten in 
de provinciale organisatie niet vanuit één punt worden gecoördineerd. Geïnformeerd hiermee 
in de toekomst zal worden omgegaan.  
Met betrekking tot doelstelling 5, partnerschappen, is de actie voor 2009 te bekijken welke 
nieuwe vormen van samenwerking er zijn. Ook de Turkse regio wordt genoemd, waarmee de 
motie van 23 juni jl. wordt uitgevoerd. Geïnformeerd wordt naar de concrete stand van zaken. 
Voorts informeert spreekster hoe Stockholm en/of andere regio’s plotseling in dit 
Uitvoeringsprogramma terecht zijn gekomen.  
Bij de Strategische lijnen, actieve benadering, doelstelling 9 staat dat de kansen in Europa 
worden benut door samenwerking met gemeenten, bedrijven en organisaties. Ook prof. Van 
Schendelen heeft dat geadviseerd. Van Schendelen stelt dat bij het doel in beeld moet zijn via 
welke kanalen dat doel het beste kan worden bereikt; de kunst is daar waar mogelijk mee te 
liften met stakeholders (intelligente luiheid). Het vorenstaande sprak menigeen op dat 
moment aan. Afgezien van de ambitie om samen te werken is de vraag of ook daadwerkelijk 
in beeld is met welke dossiers en met welke organisaties de provincie samen zou kunnen 
werken. Uit het Uitvoeringsprogramma is dit op dit moment niet op te maken.  
 
De heer Binnekamp memoreert dat bij de behandeling van de Nota Europastrategie een 
uitvoerige discussie is gevoerd. Daarbij is inhoudelijk gekeken naar wat de toekomst in 
Europa moet brengen voor Utrecht. In het verleden was sprake van een te milde 
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Europastrategie. Via de door PS vastgestelde Nota Europastrategie willen GS meer inhoud 
geven en actie ondernemen ten aanzien van het nieuwe beleid. In het thans voorliggende 
Uitvoeringsprogramma, dat ter kennisneming aan de Staten is toegezonden, geven GS aan hoe 
daaraan gevolg zou kunnen worden gegeven. Er is een aantal prioritaire dossiers benoemd, dat 
nauw samenhangt met de Randstad dossiers.  
Er is een aantal zaken dat tegen het licht moet worden gehouden, w.o. met name de 
provinciale organisatie die niet Europaproof is. Daarop moet stevig worden ingezet. Spreker 
heeft hiertoe al een aantal bijeenkomsten gehad met de afdelingshoofden. Ter zake van de 
Europastrategie is ook spreker voorstander van een zo optimaal mogelijke bezetting. Gelet op 
het streven de komende vier jaar steviger in te zetten op Europa is, met name intern, meer 
menskracht gewenst. Binnen de afdelingen Milieu en ECV houden twee ambtenaren zich 
inmiddels volledig bezig met Europa. In het kader van de benutting van de EFRO-gelden 
zullen vanuit de afdelingen projecten moeten worden aangedragen. Daarvoor heeft spreker bij 
de afdelingshoofden maar ook bij zijn collega GS-leden aandacht gevraagd. 
Alle subsidies vanuit Europa moeten worden benut. Daarop wordt ook ingezet. Binnen de 
afdeling Economische Zaken houdt 1 fte zich volledig bezig met het benutten van deze 
subsidies. In de afgelopen periode is de provincie Utrecht in deze ca € 1 miljoen misgelopen, 
omdat geen programma kon worden geleverd. 
Met de Staten is gesproken over samenwerking. Er is een motie ingediend om daarbij ook een 
regio uit Turkije te betrekken. Er is in deze nog niets beslist. GS beraden zich op dit moment 
over welke regio’s het beste zouden kunnen passen bij de doelstelling van de provincie 
Utrecht. Stockholm is een mogelijke kandidaat, omdat dit in Europa een enorme regio betreft 
zowel op economisch gebied als op het gebied van natuur en klimaat. Uit oriënterende 
gesprekken met Stockholm blijkt eventuele belangstelling om op veel thema’s uit het 
Coalitieakkoord samen te werken. Het partnerschap met Surrey loopt al jaren. In de visie van 
spreker zijn er echter nog maar weinig thema’s waarop kan worden samengewerkt. Op grond 
hiervan ziet spreker persoonlijk geen grond de samenwerking met Surrey voort te zetten. Aan 
het eind van het eerste/begin van het tweede kwartaal 2009 kunnen de Staten een programma 
tegemoet zien met partners waarmee zou kunnen worden samengewerkt; PS besluiten 
daarover. De criteria zijn vooral met welke partner thema’s uit het Coalitieakkoord het beste 
tot een voltooiing kunnen worden gebracht. 
In het HNP zijn de 12 provincies en de Randstad vertegenwoordigd, evenals de 
samenwerking in Twente en Overijssel. Het HNP tracht in Europa op de algemene dossiers, 
bijvoorbeeld op het gebied van luchtvervuiling, een belangrijke rol te spelen. De provincie 
Utrecht is met één ambtenaar vertegenwoordigd in het HNP. Deze heeft een driedelig pakket: 

- hij is verantwoordelijk voor de Utrechtse dossiers; 
- hij werkt samen met de P4 dossiers; 
- hij werkt samen met zijn 12 collegae uit de overige provincies.  

Spreker staat op het standpunt dat het HNP een goed begrip is binnen de provinciale 
organisatie. Hij is echter bereid te kijken of het wellicht gewenst is in het kader van het HNP 
gerichter te communiceren. Op dit moment wordt gediscussieerd over de huisvesting van het 
HNP in Brussel, omdat dit thans te ver verwijderd zit van het Europakwartier. Eventuele 
voorstellen ter zake zullen ter bespreking aan PS worden voorgelegd.    
GS hebben ervoor gekozen samen met de stad Utrecht actief aandacht te vragen voor Utrecht 
Culturele Hoofdstad. In het nieuwe jaar zal dit breed onder de aandacht worden gebracht van 
de Europarlementariërs via een expositie; daarnaast zal hierover met de Directeur Generaal 
worden gecommuniceerd.   
Het voorliggende Uitvoeringsprogramma is bedoeld om de komende tijd veel te doen in 
Europa. Het kan altijd smarter en uitgebreider; van belang is echter dat de Staten ervan 
verzekerd kunnen zijn dat GS nauwgezet volgen wat in Europa gebeurt en staan voor een 
succesvolle Europastrategie in de provincie Utrecht.  
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Desgevraagd door de voorzitter antwoordt spreker dat de evaluatie van de 
samenwerkingsregio’s kan worden geagendeerd voor de vergadering van 9 maart a.s.  
De heer Buiting memoreert zijn suggestie om doelstelling 2, de prioritaire thema’s, wat meer 
leidend te laten zijn bij de aanscherping van een aantal andere doelstellingen. Op grond van 
zijn ervaring merkt spreker op dat stappen kunnen worden gemaakt indien een aantal zaken 
scherp wordt gesteld en op andere terreinen steeds op diezelfde zaken wordt ingespeeld. Dat 
is in de visie van spreker wat prof. Van Schendelen bedoelde met intelligente luiheid. Het 
moet zo helder worden dat Utrecht voor een aantal zaken staat, dat niet meer behoeft te 
worden gelobbyd maar dat automatisch aan Utrecht wordt gedacht.    
De heer De Vries informeert of het CDA van mening is dat de bij doelstelling 2 genoemde 
prioritaire thema’s zodanig onderscheidend zijn dat men vanzelf op Utrecht afkomt.  
De heer Buiting antwoordt dat dit wellicht nog niet geheel het geval is. Het gaat spreker er 
met name om dat permanent op dezelfde themadossiers wordt ingezet, zodat hierbij op een 
gegeven moment automatisch aan de provincie Utrecht wordt gedacht.  
 
De heer De Vries merkt op dat zijn twijfels ten aanzien van de personele organisatie nog niet 
zijn weggenomen. Op zich is het een goed teken dat op bepaalde afdelingen al medewerkers 
zij die zich primair bezighouden met Europa. Deze aandacht spitst zich op dit moment met 
name toe op het verkrijgen van subsidies. In het kader van de Europastrategie is echter ook 
nadrukkelijk gekozen voor beleidsbeïnvloeding aan het begin van het traject. D66 acht het 
van belang dat dit dan ook als zodanig binnen de organisatie wordt uitgedragen.  
Spreker betreurt dat GS niet van plan zijn iets te doen met de suggestie van prof. Van 
Schendelen ter zake van een European Peace Capital, omdat daarmee wel sprake zou zijn van 
een onderscheidend thema.  
Tot slot memoreert spreker zijn vraag over de aansturing van de lobbyisten binnen de 
provinciale organisatie.   
 
De heer Duquesnoy vraagt zich in het kader van o.a. de samenwerking en het binnenhalen van 
de subsidies af waarom er niet voor wordt gekozen het IPO de zaken te laten behartigen en 
vervolgens te laten verdelen, zodat geen sprake is van een concurrentiestrijd. 
De heer Van Kranenburg informeert welke indicaties de SP heeft dat het IPO resultaat zal 
behalen op het gebied van Europa. 
De heer Duquesnoy heeft in deze geen indicaties. Echter, indien in IPO-verband geen 
resultaat wordt verwacht dient de provincie uit het IPO te stappen en voor een andere 
samenwerkingsvorm te kiezen. De SP is er geen voorstander van dat in deze op verschillende 
paarden wordt gewed.  
De heer Van Kranenburg kan zich voorstellen dat het aspect IPO wordt meegenomen in het 
kader van de eerdergenoemde bestuurskrachtmeting van de provincies.  
 
De heer Bos vestigt de aandacht op de prioritaire thema’s. De doelstelling ten aanzien van 
Utrecht als Culturele Hoofdstad is duidelijk. Met betrekking tot Stad-land en Utrecht als 
kenniscentrum voor klimaat, duurzaamheid en innovatie staat in de notitie dat concrete 
lobbydoelen dienen te worden vastgesteld. Geïnformeerd wordt wanneer de Staten deze 
concrete lobbydoelen tegemoet kunnen zien.  
 
Mevrouw Pennarts begrijpt dat binnen de provinciale organisatie enkele afdelingen zijn, die 
over een Europa deskundige beschikken en die zich specifiek bezighouden met de subsidies. 
In de visie van GroenLinks is het echter zaak dat de provincie haar algemene lobbyactiviteiten 
zoveel mogelijk gecoördineerd uitvoert. Het blijft GroenLinks zorgen baren dat dit in de 
provinciale organisatie niet het geval is.  
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Over de partnerschappen zal eind maart/begin april verder worden gesproken; GroenLinks 
wacht dit af.  
Er is ook gesproken over de intelligente luiheid. Daarbij gaat het erom met wie de provincie 
wil samenwerken ter zake van de prioritaire thema’s. GroenLinks staat op het standpunt dat 
dit uitgewerkt had moeten zijn in het voorliggende Uitvoeringsprogramma (wat zijn de 
concrete doelstellingen, wat wil de provincie bereiken en met wie). Spreekster informeert 
wanneer de Staten deze uitwerking tegemoet kunnen zien.  
 
De heer Van Kranenburg memoreert zijn opmerking over de verordeningen. Spreker verzoekt 
de Staten te informeren welke verordeningen feitelijk ambtelijk zijn aangemeld en welke 
vervolgacties in deze worden ondernomen.   
 
De heer Binnekamp verwacht dat de Staten het resultaat van de toetsing van de verordeningen 
aan de Dienstenrichtlijn in april tegemoet kunnen zien. Na behandeling in de Staten zullen GS 
een en ander formeel bevestigen aan het Centrale Meldpunt.   
Er wordt door GS reeds veel aandacht besteed aan de prioritaire thema’s Stad-land en Utrecht 
als kenniscentrum voor klimaat, duurzaamheid en innovatie. In het kader van Stad-land wordt 
o.a. nauw samengewerkt in Purple-verband. Dat laat onverlet dat het altijd nuttig is te kijken 
of zaken kunnen worden aangescherpt. In die zin onderschrijft spreker het betoog van het 
CDA en zal de suggestie worden meegenomen.  
Spreker onderschrijft voorts dat beleidsbeïnvloeding vooraf uitermate belangrijk is. Dat 
gebeurt ook; niet alleen in regio Utrecht-verband, maar ook in P4- en IPO-verband. Ter 
illustratie vestigt spreker de aandacht op de Bodemrichtlijn, die nadelig zou uitpakken voor 
Utrecht. Vooraf is nadrukkelijk getracht een en ander te beïnvloeden bij de DG Regionaal 
Beleid en de Europarlementariërs. Dat heeft ertoe geleid dat de Bodemrichtlijn voorlopig van 
tafel is. Dat is impliciet aan de strategie en de tactiek voor de komende tijd.  
Spreker zegt niet dat GS niet bereid zijn zich, conform de suggestie van prof. Van 
Schendelen, nader te beraden over een nieuw onderscheidend prioritair thema.   
Het lobbyen wordt niet impulsief opgepakt; dat gebeurt centraal. De provincie heeft een 
steunpunt in Brussel en binnen de provincie een Europateam. De provincie heeft een 
belangrijke partner te weten Zuid-Moravië, die in Brussel een brede vertegenwoordiging heeft 
op veel terreinen. Utrecht zoekt juist contact met Zuid-Moravië en andere partners om het 
lobbyen te coördineren en centraliseren.  
Spreker onderschrijft de opmerking van de SP over het IPO niet. Hij is van mening dat 
Utrecht een zeer belangrijke rol moet en kan spelen in Europa.  
Spreker zegt toe nader te zullen bekijken op welke wijze de lobbydoelstellingen kunnen 
worden vastgesteld, zodat de Staten aan het eind van de periode kunnen bezien wat al dan niet 
is gehaald.  
De heer Bos merkt op dat het met name gaat om wat de doelstelling van de prioritaire thema’s 
is. De doelstelling van de Culturele Hoofdstad is helder. Met betrekking tot de andere twee 
prioritaire thema’s is de vraag waar de provincie over twee jaar wil uitkomen. De Staten 
moeten GS kunnena afrekenen op datgene dat met middelen en mensen wordt ingezet.  
De heer Binnekamp zegt toe dat hiernaar nader zal worden gekeken en dat hij hiermee 
terugkomt in de Staten.   
Voorts zal nader moeten worden bekeken hoe de menskracht kan worden gebundeld. Op basis 
van de ontwikkelingen zal worden bekeken waar de menskracht vandaan kan worden gehaald 
en conform het Coalitieakkoord kan worden ingezet in het Europateam. Spreker zegt toe dat 
daarop in de Begroting 2010 zal worden teruggekomen.   
Met betrekking tot de ‘intelligente luiheid’ merkt spreker op dat bekeken zal worden wat een 
ander al heeft gedaan en welk voordeel Utrecht daaruit kan halen. Dit gebeurt overigens al, 
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maar zal meer omvang moeten krijgen. In die zin heeft spreker de boodschap van prof. Van 
Schendelen ter zake goed begrepen.  
 
De voorzitter sluit de discussie af met de conclusie, dat nog nadere informatie volgt over de 
Europastrategie. Voorts zal aan de griffier worden verzocht de commissie schriftelijk te 
informeren over wat er is gebeurd met de aanbevelingen van de Statenwerkgroep Europese 
Aangelegenheden.  
 
TER KENNISNEMING 
 
9. Organisatieontwikkeling (formatiescan) 
De heer Nugteren verzoekt om agendering van dit onderwerp in een volgende vergadering. 
De heer De Vries geeft aan dat D66 schriftelijk vragen zal indienen en afhankelijk van de 
beantwoording eventueel zal verzoeken om agendering.  
 
10. Verslag Acquisitiereis naar Japan 
Wordt betrokken bij de behandeling van het onderwerp Internationale Aangelegenheden op 2 
februari a.s.  
 
11. Verslag China missie Science Parks 2 – 9 september 2008 
Wordt betrokken bij de behandeling van het onderwerp Internationale Aangelegenheden op 2 
februari a.s. 
 
12. Notitie onderzoeksplan 2009 naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het 
gevoerde bestuur 
De heer Bos deelt mede dat de PvdA schriftelijke vragen zal indienen en afhankelijk van de 
beantwoording eventueel zal verzoeken om agendering.  
 
13. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor 
ieders komst en inbreng.  
 


