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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Voorgeschiedenis 
Op 17 december 2007 hebben Provinciale Staten ingestemd met de motie Minder Papier Meer Bomen. 
In deze motie wordt voorgesteld het verspreiden van papieren vergaderstukken zoveel mogelijk te 
vervangen door digitale verspreiding. Dit is goed voor het milieu en bespaart op de kosten voor papier, 
inkt, porto en personeel. 
 
Essentie / samenvatting 
Om aan voornoemde motie gehoor te geven wordt nu voorgesteld de verspreiding van papieren 
vergaderstukken voor de vergaderingen van Provinciale Staten en de vier commissies aanzienlijk te 
beperken. 
De betreffende stukken zijn voor iedereen digitaal raadpleegbaar via de website van de provincie en 
liggen steeds in papieren vorm ter inzage bij de receptie van het Provinciehuis. 
Daarnaast wordt het mogelijk om tegen vergoeding van de kostprijs betaalde abonnementen te nemen 
op de papieren vergaderstukken.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Bij de realisatie van dit voorstel worden er per jaar door de provincie Utrecht 1.050.000 pagina’s 
minder bedrukt en verspreid. 
 
Financiële consequenties 
Bij de realisatie van dit voorstel wordt er vanaf 2010 per jaar € 30.770,- bespaard op de variabele 
kosten van papier, inkt, porto en personeel. 
De aangegeven vrijkomende middelen voor inkt, papier en porto (€ 20.230,-) vloeien terug naar de 
algemene middelen. De vrijkomende personeelsformatie (€ 10.540,-) is al meegenomen in de 
voorgestelde formatiereductie naar aanleiding van de formatiescan.  
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
Alleen de leden van Provinciale Staten, de commissies en Gedeputeerde Staten en de directeuren, 
afdelingshoofden en fractiemedewerkers blijven de vergaderstukken nog op papier ontvangen. 
De overige abonnees ontvangen alleen de agenda nog gratis op papier en kunnen de overige stukken 
via de provinciale website raadplegen.  
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Omdat veel mensen het lezen van papieren stukken nog prefereren boven het lezen vanaf een 
beeldscherm, wordt voorgesteld hen de mogelijkheid te bieden om een of meer betaalde 
abonnementen te nemen op de papieren vergaderstukken. Dit tegen een prijs € 210,- per jaar per 
abonnement. 
Voor belangstellenden blijven de papieren stukken steeds ter inzage op de receptie van het 
Provinciehuis.  
 

Voorgesteld wordt:  
1. alleen nog de papieren agenda’s van de staten- en commissievergaderingen aan alle abonnees te 

versturen; 
2. de overige papieren vergaderstukken alleen nog gratis te verzenden aan de leden van PS, de 

commissies en GS en aan de fractiemedewerkers, de directeuren en afdelingshoofden van de 
provincie Utrecht; 

3. aan alle overige abonnees de mogelijkheid te bieden de vergaderstukken digitaal te raadplegen via 
de website van de provincie of een of meer betaalde abonnementen te nemen op de papieren 
vergaderstukken; 

4. voor een betaald abonnement op de papieren vergaderstukken van een commissie of van de staten, 
bij de abonnee € 210,- per kalenderjaarjaar in rekening te brengen;  

5. de tarieventabel van de Algemene belastingverordening provincie Utrecht 2007 aan te passen 
conform het ontwerp-besluit in de bijlage ‘Ontwerp-besluit 2’; 

6. vanaf 1 juli 2009 de papieren vergaderstukken verminderd te verspreiden; 
7. voor de periode juli tot en met december 2009 per abonnement € 105,- in rekening te brengen.  
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Ontwerp-besluit 

Besluit van 20-04-2009 tot instemming met het verminderen van de verspreiding van papieren 
vergaderstukken. 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 10-03-2009, afdeling INF, nummer 2008INT234180; 
 
Gelezen; de door de Staten aangenomen motie van 17-12-2007 Minder Papier, Meer Bomen en 
het voorstel van Gedeputeerde Staten; 
 
Besluiten:  
1. alleen nog de papieren agenda’s van de staten- en commissievergaderingen aan alle abonnees te 

versturen; 
2. de overige papieren vergaderstukken alleen nog gratis te verzenden aan de leden van PS, de 

commissies en GS en aan de fractiemedewerkers, de directeuren en afdelingshoofden van de 
provincie Utrecht; 

3. aan alle overige abonnees de mogelijkheid te bieden de vergaderstukken digitaal te raadplegen via 
de website van de provincie of een of meer betaalde abonnementen te nemen op de papieren 
vergaderstukken; 

4. voor een betaald abonnement op de papieren vergaderstukken van een commissie of van de 
staten,bij de abonnee € 210,- per kalenderjaar in rekening te brengen;  

5. de tarieventabel van de Algemene belastingverordening provincie Utrecht 2007 aan te passen 
conform Ontwerp-besluit 2 in bijlage 1; 

6. vanaf 1 juli 2009 de papieren vergaderstukken verminderd te verspreiden. 
7. voor de periode juli tot en met december 2009 per abonnement € 105,- in rekening te brengen.    
 

Provinciale Staten van Utrecht, 
 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
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Toelichting 
 

1. Beoogd effect 
Indien de papieren vergaderstukken alleen nog worden verstuurd aan de leden van PS, de commissies 
en GS en aan de fractiemedewerkers, de directeuren en afdelingshoofden, van de provincie, worden er 
per jaar 1.050.000 bedrukte pagina’s bespaard. 
• 10 vergaderingen x 300 bedrukte pagina’s x 350 abonnees. 
 
2. Kantekeningen 
De samenstelling van de huidige abonnees is als volgt: 
• PS 25 %
• Griffie en fractiemedewerkers 8 %
• GS en medewerkers 29 %
• Andere overheden 12 %
• Pers  8 %
• Overige externe organisaties 

(Zie voor nadere specificatie bijlage 2) 
12 %

• Particulieren 6 %

3. Financiën 
Indien de papieren vergaderstukken alleen nog worden verstuurd aan de leden van PS, de commissies 
en GS en aan de fractiemedewerkers, de directeuren en afdelingshoofden, van de provincie, wordt er 
vanaf 2010 per jaar € 30.770,- bespaard de kosten voor papier, inkt, porto en personeel. 
• Materiaalkosten:  1.050.000 pagina’s x € 0,015 = € 15.750 

(omdat voor de afdrukapparatuur inclusief de inkt, langlopende contracten zijn 
afgesloten, zijn in deze berekening alleen de werkelijk variabele kosten opgenomen, 
hierdoor is de te besparen paginaprijs lager dan de onderstaande paginaprijs uit de 
Algemene belastingverordening) 

• Portokosten  175 externe abonnees x 10 vergaderingen x € 2,56 = € 4.480,-. 
• Personeel  350 abonnees x 10 vergaderingen x 0,06 uur x € 47,35 = € 10.540,-. 
 
De voorgestelde abonnementprijs is als volgt bepaald: 
Volgens de Algemene belastingverordening provincie Utrecht bedraagt de kostprijs voor een bladzijde 
A4-formaat zwart-wit € 0,05 en kleur € 0,25. Gemiddeld 10 % van de vergaderstukken is in kleur.  
• 10 vergaderingen x 300 bedrukte pagina’s x (0,9 x € 0,05 + 0,1 x € 0,25) = € 210,- 
 
4. Realisatie en communicatie 
Na publicatie van het PS-besluit worden de abonnees hierover per brief geïnformeerd. Hen zal 
gevraagd worden aan te geven of zij een of meer betaalde abonnementen willen nemen op de papieren 
vergaderstukken. 
Vervolgens wordt de tarieventabel van de Algemene belastingverordening provincie Utrecht conform 
het voorstel aangepast en worden de reacties van de abonnees in de abonnementenregistratie verwerkt.  
Vanaf 1 juli 2009 worden er dan minder papieren vergaderstukken verspreid. 
Een jaar na invoering zal geëvalueerd worden in hoeverre het beoogde effect gerealiseerd is. 
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Bijlage 1 
 
Ontwerp-besluit 2 

Besluit van 20-04-2009 tot wijziging van de Tarieventabel behorend bij de Algemene 
belastingsverordening provincie Utrecht 1997 inzake vermindering papieren vergaderstukken. 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 10-03-2009, afdeling INF, nummer 2008INT234180; 
 
Gelezen; het voorstel van Gedeputeerde Staten; 
 
Gelet op de artikelen 220 en 220a van de Provinciewet en artikel 3, eerste lid, van de 
Algemene belastingverordening provincie Utrecht 1997; 

Besluiten: 
 
ARTIKEL I 
 
De Tarieventabel, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Algemene belastingverordening 
provincie Utrecht 1997, te wijzigen als volgt: 
 

1. De onderdelen 11.1 en 11.2 worden vernummerd tot 11.1.1 en 11.1.2. 

2. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: 

11.2 Jaarabonnement op de vergaderstukken van de openbare vergaderingen van  
- Provinciale Staten :€ 210,00 

- de commissie Bestuur, Europa en Middelen :€ 210,00 

- de commissie Ruimte, Groen en Water:  :€ 210,00 

- de commissie Milieu Mobiliteit en Economie: :€ 210,00 

- de commissie Wonen, Maatschappij en Cultuur:  :€ 210,00 

 

ARTIKEL II 

Op een belastbaar feit dat is ontstaan voor inwerkingtreding van dit besluit blijft de 
tarieventabel behorende bij artikel 3, eerste lid, van de Algemene belastingverordening 
provincie Utrecht 1997, zoals deze luidde op 31 april 2009, van toepassing. 
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ARTIKEL III 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van het Provinciaal blad 
waarin het wordt geplaatst.  
Indien het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 
2009, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 
provinciaal blad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 juli 2009.

R.C. Robbertsen, voorzitter. 

 

L.C.A.W. Graafhuis, griffier. 

 

Toelichting 

Het verspreiden van papieren vergaderstukken wordt zoveel mogelijk vervangen door digitale 
verspreiding. De leden van Povinciale Staten, de commissies, gedeputeerde staten, de 
directeuren, afdelingshoofden en fractiemedewerkers ontvangen de vergaderstukken nog op 
papier. Anderen kunnen deze stukken raadplegen via de provinciale website of inzien op het 
Provinciehuis. Het is mogelijk een abonnement te nemen op de papieren vergaderstukken van 
de openbare vergaderingen tegen betaling van een bedrag van € 210,- per jaar per 
abonnement.  
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Bijlage 2 
 
Overzicht van de overige externe organisaties met een of meer abonnementen op de 
vergaderstukken van de staten en of de commissies. 
 
BAM WONINGBOUW BV. 
BOUWEND NEDERLAND 
CAREO 
CLIËNTENBELANG UTRECHT 
CNV PUBLIEKE ZAAK 
DEPOT VAN NEDERL PUBLIKATIES EN NED BIBLIOGR AB 36548 
FIETSERSBOND AFDELING UTRECHT 
GRONTMIJ NEDERLAND BV 
HANDJEHELPEN REGIO UTRECHT 
HET UTRECHTS ARCHIEF 
HUMANITAS DISTRICT NOORDWEST 
IVN CONSULENTSCHAP UTRECHT 
IVVU 
KAMER VAN KOOPHANDEL GOOI-, EEM- EN FLEVOLAND 
KAMER VAN KOOPHANDEL MIDDEN-NEDERLAND 
KBO PROVINCIE UTRECHT KAMER 18 
KENNEMERLAND BEHEER 
KNJV 
LTO NOORD 
MAATSCHAPPIJ ZANDBERGEN 
MEERWIJCK INSTITUUT VOOR JEUGDHULPVERLENING 
NATUUR EN MILIEUFEDERATIE UTRECHT 
NEDERLANDSE MELKVEEHOUDERS VAKBOND 
ONDERZOEKSBUREAU LABYRINTH 
PROM 
RECREATIE MIDDEN-NEDERLAND 
REGIO DE VALLEI 
SMINK AFVALVERWERKING BV 
STICHTING DE TOONBANK 
STICHTING MONUMENTENWACHT UTRECHT 
STICHTING STADE 
STICHTING ZORGCENTRA LAAK & EEM 
SVGV / PROGRAMMABUREAU VALLEI 
TAUW BV AFD DOCUMENTATIE 
TIMON CENTRAAL BUREAU 
TRAJECTUM 
UJL / OCG 
UTRECHTS PARTICULIER GRONDBEZIT 
VALKENHEIDE LSG, CENTRUM VOOR JEUGDZORG 
VERENIGING GEHANDICAPTENZORG UTRECHT VGU 
VERENIGING NATUURMONUMENTEN 
VNO NCW MIDDEN 
WATERNET VESTIGING LEIDUIN 

 


