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Verslag van de vergadering van de statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 
9 maart 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), mr. J.M. Buiting (CDA), drs. W.J. Bos, (PvdA), mw. P. 
Doornenbal-van der Vlist (CDA), drs. P.W. Duquesnoy (SP), ing. D. Kiliç (PvdA), C.J. van 
Kranenburg MA (ChristenUnie), J.W.R. van Lunteren (VVD), drs. B. Nugteren 
(GroenLinks), mw. A.M.A. Pennarts-Pouw (GroenLinks), mw. Y. Smit (VVD), drs. R.E. de 
Vries (D66)  
 
Van ambtelijke zijde aanwezig:
dr. R.J. Poort (adjunctgriffier), mw. G. van Weerd (verslag)  
 
Afwezig:
dr. F.H. Barneveld Binkhuysen (VVD), mw.drs. W.A. Bodewitz (PvdD), dr. R. Bisschop 
(SGP), mw. A. Jonkers-Cornelisse (SP), drs. T.G.P.M. Ruijs (CDA), ir. T. Snyders (Mooi 
Utrecht), mw.drs. J.C.M. Versteeg (D66) 
 

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

Barneveld Binkhuysen en Ruys. 
- De voorzitter deelt mede dat de commissie een mail heeft ontvangen met het verzoek 

na te denken over onderwerpen voor maatwerkonderzoek door de Randstedelijke 
Rekenkamer. Op voorstel van spreker wordt besloten dit aan het eind van de agenda te 
inventariseren. 

- De voorzitter deelt mede dat de heer Bisschop heeft aangegeven geen deel meer uit te 
willen maken van de subcommissie voor de Jaarrekening. Door het recent toetreden 
van de heer Duquesnoy blijft de commissie op sterkte.  

- De voorzitter deelt mede dat op 25 februari jl. per mail en later op papier de statenbrief 
Rapportage financiën programma huisvesting 2009 is toegezonden. Dit stuk is ter 
kennisneming toegevoegd aan de agenda.  

 Mevrouw Pennarts verzoekt dit stuk te agenderen voor de volgende vergadering. 
Aldus wordt besloten. 

- De voorzitter deelt mede dat agendapunt 9, Restauratie en gebruiksverbetering 
Paushuize, vertrouwelijk zal worden behandeld.  

 
3. Ingekomen stukken 
Geen.  
 
4. Verslagen van 15 januari en 2 februari 2009 
De verslagen worden conform vastgesteld.  
 
5. Termijnagenda 
De voorzitter deelt mede dat een actuele versie ter vergadering zal worden uitgereikt (versie 9 
maart 2009). 
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Het verheugt de heer Van Kranenburg dat thans nagenoeg aan alle onderwerpen op de 
Termijnagenda een datum is gekoppeld.  
 
6. Rondvraag 
Mevrouw Doornenbal informeert of het aantal insprekers met betrekking tot de hoorzitting in 
Renswoude al bekend is.  
De heer Poort deelt mede dat zich tot nu toe 16 inspreker heeft gemeld. Indien zich nog een 
groot aantal aanmeldt, zal daarvoor een oplossing moeten worden gevonden.  
De voorzitter kan zich voorstellen dat hij wat eerder in Renswoude is om kort met de 
insprekers te spreken en na te gaan of in geval van vergelijkbare betogen een aantal insprekers 
kan worden gebundeld via één woordvoerder, waarbij spreker wel melding zal maken namens 
wie de desbetreffende woordvoerder allemaal spreekt. Dat lijkt spreker een manier om het 
aantal daadwerkelijke insprekers tot een acceptabele omvang terug te brengen.  
De heer Poort voegt hieraan toe dat een zelfde verzoek zal uitgaan voor de inspraak in de 
formele commissie BEM in de zin dat zal worden verzocht niet hetzelfde betoog te houden als 
tijdens de hooravonden.  
De heer Bos kan zich vinden in het voorstel van de voorzitter. Indien dit niet kan, kan spreker 
zich voorstellen dat de insprekers aan het woord worden gelaten op volgorde van 
binnenkomst. Spreker is overigens van mening dat ervoor moet worden gewaakt dat dezelfde 
insprekers wederom hetzelfde betoog houden in de formele vergadering van de commissie 
BEM.  
De voorzitter neemt de ondersteunende suggesties mee en hoopt op een ordelijke en 
inhoudvolle avond.  
 
7. Presentatie Verre Oosten 
De heer Rupert, hoofd internationale zaken, deelt mede in zijn presentatie een uiteenzetting te 
zullen geven over het Vriendschapsverdrag tussen de provincie Utrecht en de provincie 
Guangdong in China. Vaak wordt de vraag gesteld hoe het Vriendschapsverdrag tussen de 
kleine provincie Utrecht en de Chinese provincie tot stand is gekomen, hoe het werkt en wat 
de resultaten zijn van een dergelijk Verdrag. Spreker wil dat in een wat bredere context 
plaatsen van de sociaal-economische ontwikkelingen, toen en nu. De provincie Utrecht doet 
het nu erg goed en is eraan gewend maar zo is het niet altijd geweest. Het is geen 
vanzelfsprekendheid.  
Zo werd de Demka fabriek in Utrecht in 1983 gesloten. Het was één van de grootste 
werkgevers van Utrecht toen. Kort daarvoor was Stork Werkspoor gesloten. Stork Werkspoor 
was de grootste wagonfabriek in Europa en stond in Utrecht, Zuilen. In de begin jaren ‘80 was 
er in Utrecht een grote malaise. De werkloosheid was enorm gestegen en men wist ook niet 
goed wat men eraan moest doen. De provincie Utrecht heeft toen het voortouw genomen om 
eerst goed te analyseren wat er in feite aan de hand was en kwam tot een aantal vaststellingen.  
Er was geen stimulerend overheidsbeleid. Overheden waren vrij passief. Het bedrijfsleven 
werkte ook nauwelijks samen. Er was een zeer naar binnen gekeerde economie en er 
bestonden weinig internationale relaties, er was weinig export e.d. en eigenlijk weinig 
toekomst. Vervolgens is de provincie daarmee aan de slag gegaan en heeft een aantal 
maatregelen genomen. De provincie Utrecht is de eerste provincie geweest, dankzij een motie 
van de Staten, om in het Streekplan een economische paragraaf op te nemen. Dat was nog 
nooit gebeurd in Nederland. Met de gemeenten werd afgesproken dat daar 
bedrijfscontactfunctionarissen kwamen om als gemeente iets aan de economie te gaan doen. 
Met de Kamer van Koophandel werden afspraken gemaakt over exportbevordering en de 
provincie Utrecht nam het voortouw om ook internationale ontwikkeling te gaan stimuleren. 
Met de gemeenten werd afgesproken dat de provincie daarin een coördinerende rol zou 
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nemen, een voortrekkersrol. Dat werd ook kortgesloten met het Ministerie van Economische 
Zaken. 
De provincie Utrecht koos een aantal speerpunten o.a. ICT.  Toen werd al op kennis gemikt, 
omdat de beroepsbevolking in Utrecht zeer hoog geschoold is, mede door de grote aantallen 
studenten die later in feite alleen maar zijn toegenomen. ICT was belangrijk en er werd 
gefocust op Amerika, waar al investeringen vandaan kwamen, op Zweden omdat dat altijd een 
industriële component in zich heeft gehad en op Japan. Japan was iets heel nieuws. Spreker 
toon een aantal mooie plaatjes van Japan. Japan was toen een opkomend land en eigenlijk 
vergelijkbaar met China nu. Er was nog weinig vertrouwen in de kwaliteit van de producten 
van Japan, maar de idee was toch dat daar investeringen vandaan zouden komen. De 
provincie Utrecht heeft zich eigenlijk helemaal ingewerkt in het Japan-dossier, ook op het 
gebied van cultuur, en is als het ware in de netwerken geïnfiltreerd. Zo werd er kennisgemaakt 
met de Japanse banken, die al wel in Amsterdam waren, werd de provincie lid van de Japanse 
Kamer van Koophandel en werden er met de ambassade afspraken gemaakt. Met het 
Ministerie van Economische Zaken werd afgesproken dat, wanneer er missies vanuit het 
Verre Oosten, m.n. Japan, Nederland zouden bezoeken, zij ook langs de provincie Utrecht 
moesten komen. Dat is gebeurd. De provincie Utrecht heeft daar heel veel energie gestoken 
en dat heeft er toe geleid dat er zeer veel Japanse bedrijven zijn binnengehaald, beslist niet de 
geringste. Ongeveer de helft van het aantal Japanse bedrijven (thans ca 25 in de provincie 
Utrecht) is Europees hoofdkantoor. Dat betekent dat vanuit Utrecht heel Europa, vaak ook 
Afrika en een deel van het Midden Oosten, wordt aangestuurd. Spreker toont een aantal 
namen van hele grote concerns die weer aan andere bedrijven leveren waardoor de 
naamsbekendheid minder is. San O Corporation behoort tot de top van de wereld op het 
gebied van zekeringen en levert aan Philips en Nokia en is in Amersfoort gevestigd. 
Yokogawa meet- en regelapparatuur levert heel veel aan aardoliemaatschappijen w.o. Shell. 
Dit concern zal in mei 2009 in Amersfoort een enorm nieuw hoofdkantoor betrekken waar 
circa 1000 mensen kunnen komen te werken.   
In de periode dat de provincie Utrecht de contacten met Japan aanhaalde, was China aan het 
opengaan. China kwam met Mao Zedong uit een hele slechte situatie, zowel economisch als 
sociaal. In de tijd dat Deng Xiaoping aan de macht kwam wilde hij China open gooien. De 
provincie Guangdong wilde graag een relatie leggen met West-Europese regio’s. Via het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken, waarmee contact werd gezocht, kwam de provincie 
Utrecht in beeld. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken wist hoe de provincie Utrecht met 
Japan bezig was, niet alleen op investeringen mikte, maar zich ook verdiepte in de cultuur van 
het land en de mensen. Dat viel erg goed bij de Japanse relaties. Het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken had er heel veel vertrouwen in dat de provincie Utrecht met de Chinese 
provincie Guangdong dezelfde aanpak zou kiezen. Als land kan alleen met een ander land 
worden samengewerkt, maar een provincie kan wel met een andere buitenlandse provincie 
samenwerken. Guangdong ligt in het zuiden van China. Het is een kleine provincie tegen 
Hong Kong aan. De hoofdstad is Kanton. Tegenwoordig heet het Guangzhou. Dat is de rijkste 
welvarendste provincie van China. Op dit moment heeft de provincie 100 miljoen inwoners. 
Het wordt wel gezien als de fabriek van China en van de wereld.  
China is aan de ene kant een land van de 22ste eeuw maar aan de andere kant een land dat nog 
in de Middeleeuwen zit. Er is derhalve sprake van enorme verschillen.  
Spreker toon een plaatje van de cvdK van Utrecht met de gouverneur van Guangdong; Huang 
Huauhua. De cvdK vertegenwoordigt ruim 1 miljoen inwoners en de gouverneur van 
Guangdong ruim 100 miljoen inwoners. Echter, de vertegenwoordigers van de provincie 
Utrecht worden daar altijd op topniveau ontvangen. Hier worden ook zaken gedaan.  
Ter illustratie vestigt de heer Rupert de aandacht op de Jaarbeurs, een belangrijk Utrechts 
bedrijf, dat een aantal keren met de provincie Utrecht is mee geweest. Ook hebben Chinese 
delegaties de Jaarbeurs meermalen bezocht. De Jaarbeurs heeft nu in China een kantoor met 



4

80 mensen, doet 40 beurzen per jaar en haalt een behoorlijke winst uit China. De directeur 
van de Jaarbeurs is graag bereid zijn verhaal ook aan deze commissie te presenteren.  
SHV wilde Makro’s openen in verband met de groeiende middenklasse in China maar kreeg 
daar geen voet aan de grond. Er was een ander bedrijf uit Frankrijk (Carrefour) dat hetzelfde 
wilde. SHV werd aan het lijntje gehouden. In het begin van deze eeuw stelde de provincie dit 
aan de orde in het overleg met de Gouverneur en binnen een half jaar kon de eerste Makro in 
China worden geopend en spoedig volgden er meer. Ingenieursbureau DHV is ook een aantal 
keren met de provincie mee geweest naar Guangdong. Er heeft een uitwisseling 
plaatsgevonden van milieuambtenaren op het gebied van waterzuivering. DHV heeft nu ook 
een kantoor in de hoofdstad Kanton en doet op dit moment hele grote zaken in China. 
Voor het overige verwijst spreker naar de rapportages uit 2007 en 2008 over het Sciencepark 
en de Handelsmissie, waarin ook een evaluatie van de bedrijven is opgenomen.   
In 2005 kwam de vice-governor van Guangdong, Lei Yu Lan, naar Utrecht. Zij is 
verantwoordelijk voor cultuur en gezondheidszorg. Zij had een grote delegatie vanuit de 
gezondheidszorg bij zich. Bezoeken werden afgelegd bij het RIVM, bij het UMCU en ook 
werd museum Van Speelklok tot Pierement bezocht. Zij was daar zo van onder de indruk dat 
zij eigenlijk vond dat een expositie van dat museum ook in Guangdong zou moeten 
plaatsvinden. Dat heeft in 2007 plaatsgevonden. Het was een doorslaand succes met tussen de 
35.000 – 40.000 bezoekers in een hele korte tijd. Het succes van dit museum is nog niet ten 
einde, want op dit moment worden de klokken uit het Keizerlijk Paleis gerestaureerd door dit 
museum.  
Voorts gaat de heer Rupert, n.a.v. een plaatje over het bezoek van gedeputeerde Ekkers aan 
het hoofdkantoor, in op het bedrijf Mitutoyo. Dat lijkt een onbekend bedrijf maar behoort tot 
de top van de wereld op het gebied van precisieapparatuur. Mitutoyo heeft twee bedrijven in 
Veenendaal en levert heel veel werkgelegenheid op, ook voor minder hoog technisch 
geschoolde mensen.  
Het is zeer belangrijk dat de provincie Utrecht op die wijze aangeeft dat die bedrijven hier 
welkom zijn. De Japanners waarderen een dergelijk bezoek zeer en het werkt positief op 
Utrecht als vestigingsplek. 
Ook vinden er matchmakingsbijeenkomsten plaats. Nederlandse bedrijven, die deel uitmaken 
van een delegatie, zitten dan aan tafel met Chinese bedrijven die zijn uitgezocht op basis van 
hun wensen, zodat een match zo goed mogelijk kan worden gemaakt. Er zijn tolken bij 
aanwezig en vaak wordt  na afloop ook het bedrijf zelf bezocht.   
Voorts toont hij een foto van een bezoek aan een Sciencepark in China. Vele wereldconcerns 
zijn daar vertegenwoordigd zoals IBM en Philips. Hele interessante constructies zijn 
mogelijk, zoals samenwerking met de universiteiten. Dit is o.a. ook de aanleiding geweest om 
vorig jaar in breed verband als provincie Utrecht met de Universiteit, de Hogeschool, RIVM, 
UMCU, KvK en het bestuur van de Stad Utrecht naar China te gaan, werkbezoeken af te 
leggen op het gebied van onderwijs en wetenschap, de relatie verder uit te bouwen en ook 
ideeën op te doen voor de aanpak van een Sciencepark in Utrecht.  
Aan de hand van grafieken laat de heer Rupert zien dat China er vanuit gaat dat zij op een 
bepaalde termijn weer een derde van de wereldhandel voor haar rekening zal nemen. Dat 
hebben ze in het verleden ook gedaan. China is al 5000 jaar oud en de dip na 1820 is 
voornamelijk gekomen door kolonialisme, uitbuiting vanuit het westen en van Japan, het 
communisme en ook de opiumoorlogen. China wil binnen een aantal decennia weer op een 
derde van de wereldhandel uitkomen. Dat is dus een land waarmee rekening moet worden 
gehouden, vooral voor Nederland, dat een open economie heeft en sterk afhankelijk is van het 
buitenland. Zo is de Rotterdamse haven erg belangrijk voor de doorvoer van producten.  
Uit overzichten van Goldman Sachs komt naar voren dat Brazilië, Rusland, India en China in 
2050 de wereldeconomie zullen domineren en dat Amerika en ook Europa relatief minder 
invloed zullen hebben.  
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Teruggaand naar 1980. Wanneer de index van Nederland en Utrecht op nul wordt gesteld, dan 
heeft de werkgelegenheid zich in Utrecht relatief maar ook in absolute termen enorm 
ontwikkeld. De werkloosheid die in de begin jaren ‘80 enorm was, is nu eigenlijk 
verwaarloosbaar. Het aantal vacatures en werklozen was in januari van dit jaar vrijwel in 
evenwicht. Dat zal in de komende tijd overigens wel veranderen door de financiële crisis, 
maar de positie van Utrecht  is in relatieve zin sterk. De provincie Utrecht is een topregio in 
Europa met een topuniversiteit.  
De zakelijke dienstverlening had in 1980 35.000 werknemers maar in de 2005 165.000 
werknemers. Mensen denken vaak dat Utrecht geen industrie meer heeft.  Echter, de industrie 
in Utrecht doet het relatief gezien niet slecht. Hij wijst erop dat de industrie in heel Nederland 
achteruit is gegaan. Zo is de werkgelegenheid in de bouw in Utrecht ook in absolute termen in 
die periode gestegen. De werkgelegenheid is tussen 1980 – 2005 ongeveer verdubbeld van 
300.000 naar 600.000 arbeidsplaatsen. De groei van de (beroeps)bevolking in Utrecht gaat 
gewoon door in de komende 25 jaar, dat in tegenstelling tot vele andere provincies. Dat 
betekent ook dat in het provinciale beleid rekening moet worden gehouden met 
duurzaamheid, werkgelegenheid en inkomen. Daar ligt voor de provincie een grote uitdaging.  
Overigens is het interessant te melden dat het aantal buitenlandse bedrijven in Utrecht, 
volgens ons unieke arbeidsplaatsenregister, op dit moment 1200 bedraagt.   
 
De heer De Vries spreekt zijn waardering uit voor de verhelderende presentatie. Zijn vraag 
spitst zich toe op het karakter van de samenwerkingsrelatie. Hij informeert of de provincie in 
deze een actief regisseur is ten aanzien van het aangaan en onderhouden van die relatie voor 
de provincie en de daarbij betrokken bedrijven/organisaties of dat de provincie meer volgend 
en ondersteunend is aan de contacten die van anderen uitgaan.  
Voorts informeert spreker op welke wijze deze relatie gekaderd is en hoe GS binnen dat kader 
ten aanzien van de relatie handelen.  
 
De heer Bos sluit zich aan bij de waarderende woorden voor deze indrukwekkende 
presentatie. De PvdA acht het van belang dat de provincie Utrecht deze contacten behoudt en 
blijft aanboren. Dat is van belang voor de werkgelegenheid. Wel hecht spreker eraan op te 
merken dat China een autoritair dictatoriaal geregeerd land is. De PvdA heeft daarover vorige 
jaar schriftelijke vragen gesteld in relatie tot Tibet. Het antwoord van de cvdK was duidelijk. 
Buitenlands beleid wordt primair bepaald door de Minister van Buitenlandse Zaken en die 
stelt dan ook kwesties zoals mensenrechten, vrijheid van meningsuiting aan de orde. De PvdA 
steunt dat standpunt. Dit laat echter onverlet dat het in de visie van de PvdA niet zou misstaan 
indien de provincie Utrecht dit onderwerp toch zo mogelijk in bepaalde gesprekken aan de 
orde stelt. Spreker informeert of dat tijdens de afgelopen reizen is gebeurd en of het mogelijk 
is dat in toekomstige gevallen te doen.   
 
De heer Nugteren sluit zich aan bij de waarderende woorden voor de presentatie en de vragen 
van voorgaande sprekers. GroenLinks vraagt zich voorts af of sprake is van een blik vooruit 
over verdere ontwikkelingen. Hij denkt hierbij bijvoorbeeld aan het culturele aspect. 
Met betrekking tot de tabel over een derde van de wereldhandel hecht spreker eraan op te 
merken dat dit wellicht voor de toekomst geldt. In het verleden kan dit niet zo zijn geweest, 
hooguit wanneer de interne handel is meegerekend. Op grond van het vorenstaande pleit 
spreker ervoor terughoudend om te gaan met het overnemen van gegevens, die door China 
zelf worden geleverd.   
 
De heer Duquesnoy vraagt zich in het kader van 2050 af of de provincie Utrecht zich niet in 
plaats van op Japan en Brazilië beter kan gaan richten op een partnership met India.  
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De heer Robbertsen zet uiteen dat een sterke rol van de verbindingen met het Verre Oosten is, 
dat sprake is van een committment en dat daar binnengekomen wordt vanuit een 
Vriendschapsverdrag. Om als bedrijfsleven vanuit de provincie Utrecht een kans te maken in 
China is de rol van de overheid onmisbaar. Die intermediaire rol van de overheid moet serieus 
worden genomen. Met het reeds lang bestaande Vriendschapsverdrag heeft de provincie 
Utrecht daar een enorme grote voorsprong. In dat kader vervult de provincie Utrecht de rol 
van initiator. De provincie vervult ook een rol op het gebied van het verzorgen van netwerk.  
Zodra de provincie in de gaten krijgt dat er specifieke wensen zijn vanuit China of het 
bedrijfsleven in de provincie Utrecht wordt onder leiding en op initiatief van de provincie een 
handelsdelegatie samengesteld; dit gebeurt veelal in samenwerking met de KvK en het 
bedrijfsleven. De provincie is op dat moment ook degene die daar via het Ministerie van EZ, 
met name de buitenlandse vestigingen, i.s.m. de KvK, de matchmaking bevordert. De 
provincie vervult voorts een rol van stimulator. Ter illustratie wijst spreker op de Wereld 
Expo in Sjanghai in 2010 waar de Randstad, w.o. Utrecht, een aantal dagen zal invullen.  
Het kader, waarbinnen een en ander gebeurt, is in de eerste plaats ingegeven door de 
betrekkingen. 
Met betrekking tot de vraag hoe wordt omgegaan met kwesties als mensenrechten licht 
spreker toe, dat het primair aan de Minister van Buitenlandse Zaken is voorbehouden daaraan 
politieke invulling te geven. Dat laat onverlet dat ook van uit de provincie Utrecht daarover 
op bepaalde momenten goed kan worden gesproken. Ter voorbereiding op de grote 
handelsmissie, die vorig jaar is georganiseerd, heeft de provincie Utrecht vooraf contact 
gezocht met de ambassadeur van de mensenrechten en besproken hoe dit onderwerp 
bespreekbaar kon worden gemaakt. Dit is ook gebeurd. In een bijeenkomst met de consul 
generaal is zorg uitgesproken over o.a. de mensenrechten en kinderarbeid.   
Kijkend naar de toekomst speelt een drietal zaken. 

1. Het is van groot belang dat het niet alleen blijft bij economische betrekkingen. 
Duidelijk zichtbaar is, dat aan de culturele invalshoek grote behoefte is.  

2. Het is van belang dat wordt gekeken naar andere verbanden die daarbij kunnen 
worden betrokken. Speelklok tot Pierement is daarvan een voorbeeld.  

3. Er zal moeten worden nagedacht over verkennende gesprekken met de BRIC landen. 
De potentie van India is enorm en daar liggen ook al goede dwarsverbanden met de 
provincie Utrecht via o.a. Nijenrode. Nagegaan zal moeten worden of ook daar voor 
Utrecht kansen liggen. 

Bij de verbreding mist spreker nog de internationalisering van het hoger onderwijs. In de 
delegatie waren ook de Universiteit en de Hogeschool vertegenwoordigd. De universiteit 
heeft in o.a. Hongkong contracten getekend inzake internationale uitwisseling van 
studieprogramma’s en studenten.  
 
De heer De Vries begrijpt dat het Vriendschapsverdrag het kader is. Aangegeven wordt dat 
nagedacht moet worden verkennende gespreken met o.a. India. D66 stelt voor met de Staten 
te bespreken op welke wijze dat zou moeten worden aangepakt om daarmee GS draagvlak te 
geven dat te gaan doen.  
De heer Robbertsen zet uiteen dat nog niet helder is welke mogelijkheden en kansen er liggen 
en hoe de verhoudingen zijn. Hij kan zich derhalve voorstellen dat het vorenstaande eerst 
nader worden verkend zonder stappen te ondernemen die onomkeerbare verplichtingen met 
zich meebrengen en GS op basis van het resultaat een kader voorleggen aan de Staten.   
De heer De Vries kan zich hierin vinden. Het gaat hem er met name om dat de rol van PS 
daarin duidelijk wordt gekaderd.    
 
Mevrouw Pennarts memoreert dat in de presentatie werd aangegeven dat via Japan bij China 
terecht is gekomen en dat naast de aandacht voor de economische kanten ook de inzet van het 
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culturele component een succesfactor was. Geïnformeerd wordt nader aan te geven wat het 
culturele component is in die contacten.  
De heer Rupert heeft bedoeld daarmee aan te geven dat, indien met een ander land contacten 
worden gelegd, men zich ook moet willen verdiepen in de cultuur van dat land. Ter zake van 
Japan is o.a. Japanse literatuur gelezen, is naar Japanse films gegaan en zijn Japanse 
bijeenkomsten bijgewoond. In de visie van spreker zijn echte interesse, het inleven in de 
cultuur van het land waarmee contact wordt gelegd en het daarmee respectvol omgaan 
basisvoorwaarden voor succes.   
 
De voorzitter bedankt de heer Rupert tot slot voor zijn heldere presentatie en inbreng.  
 
8. Werkbijeenkomsten Provinciale Staten voor strategie-ontwikkeling Utrecht 2040 
De heer Buiting memoreert dat het CDA enigszins teleurgesteld was over de eerste 
werkbijeenkomst, omdat sprake was van veel herhaling. In de discussie kwam weliswaar het 
een en ander op gang, maar wat het CDA betreft moet het in het kader van de presentaties de 
bedoeling van deze bijeenkomsten zijn een slag verder te gaan.  
 
De heer De Vries deelt enerzijds het gevoel van teleurstelling, maar was anderzijds 
aangenaam verrast door het feit het verder ging dan alleen een presentatie zonder 
wisselwerking met de Staten.  
 
De heer Nugteren deelt mede zich te kunnen vinden in het traject; hij vond de bijeenkomst 
goed. Wel had spreker het gevoel dat er weinig ruimte was om van gedachten te wisselen over 
wat het analytisch kader voor de toekomst zou moeten zijn. Spreker heeft na afloop van de 
bijeenkomst de suggestie meegegeven de fracties afzonderlijk te interviewen over hetgeen zij 
in de toekomst als voornaamste bedreigingen, kansen, e.d., zien.  
 
De heer De Jong deelt de gevoelens, maar is anderzijds van mening dat de suggesties die naar 
voren zijn gebracht ook zinvol waren. Het traject is deels een zoektocht. Hij merkt 
betrokkenheid bij die zoektocht, hetgeen ook de bedoeling is. Spreker heeft in een eerder 
stadium wel eens gesuggereerd de fracties te vragen hun eigen ideeën over de strategie op 
schrift te stellen. De suggestie van GroenLinks om dat bv. in de vorm van een interview te 
doen neemt spreker mee. Met elkaar wordt geprobeerd de verdieping, waarnaar wordt 
verlangd, erin aan te brengen. Datgene dat de fracties in de informele bijeenkomst hebben 
ingebracht, heeft daarbij geholpen. Getracht zal worden de volgende bijeenkomst wat meer te 
laten voldoen aan de verwachtingen en in de tussentijd gebruik te maken van de suggesties die 
ter vergadering naar voren zijn gebracht.  
 
De voorzitter concludeert dat de commissie zich, met in achtneming van het besprokene, kan 
vinden in de voorliggende opzet.   
 
9. Restauratie en gebruiksverbetering Paushuize 
De voorzitter memoreert dat dit onderwerp vertrouwelijk wordt besproken.  
 
Gelet op het feit dat dit niet als zodanig is aangekondigd informeert de heer Nugteren waarom 
dit onderwerp vertrouwelijk wordt besproken.  
 
De voorzitter antwoordt dat dit op uitdrukkelijk verzoek van gedeputeerde Binnekamp 
gebeurt. De reden zal nader door hem worden toegelicht in het besloten deel.  
 
10. Notitie Europese Samenwerkingsmogelijkheden 
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De heer Buiting deelt mede dat het CDA op het standpunt staat dat, indien nader wordt 
onderzocht met welke regio’s de provincie wil gaan samenwerken, sprake moet zijn van een 
win-winrelatie; het moet in beider voordeel zijn. Het meedoen in Europese 
samenwerkingsprojecten moet niet het enige argument zijn om een meer structurele 
samenwerking vorm te geven.  
Uit de thans voorliggende informatie kan worden vastgesteld, dat Zuid-Moravië op zich een 
regio is waar veel motivatie is om met de provincie door te gaan. Er worden in deze echter 
veel samenwerkingsgebieden genoemd, waaruit niet duidelijk blijkt wat precies de winsituatie 
voor de provincie is. Verzocht wordt om een nadere toelichting.   
Surrey valt enigszins door de mand. Het lijkt vooral te stoelen op een aantal projecten, waarin 
is samengewerkt, maar echte partnership lijkt niet tot stand te brengen. Wellicht moet de 
provincie zich nader op de samenwerking beraden en daaruit consequenties trekken.  
Spreker memoreert de presentatie over Guangdong. Hij heeft de indruk dat iedereen dat heeft 
ervaren als dé manier, waarop samenwerking vorm gegeven kan worden. Het CDA kan zich 
voorstellen dat deze vorm van mondiale samenwerking model staat voor Europese 
samenwerking. Daarbij wil het CDA benadrukken, dat het niet alleen zou moeten gaan om 
economische samenwerking. Met name een regio als de provincie Utrecht kan ook heel 
geïnteresseerd zijn in uitwisselingsmogelijkheden op de Sociale Agenda.  
Tot slot memoreert spreker de presentatie over de toekomstvisie 2040. Hij heeft daarbij 
ingebracht dat niet alleen extrapolerend moet worden gekeken naar de toekomst, maar vooral 
naar welke nieuwe samenlevingen in de toekomst zouden moeten worden geconstrueerd. 
Parallel aan Guangdong is wellicht een suggestie te bezien of met één Amerikaanse Staat zou 
kunnen worden samengewerkt, omdat dat in een economische setting van een combinatie van 
markt en sociale agenda dezelfde worstelingen heeft als West Europese landen. Dan gaat het 
niet zozeer om de economische samenwerking, maar meer om het vormgeven van de 
toekomst van een regio; bv. een staat als Oregon heeft daar een totaal andere, en in de visie 
van spreker veel meer op Utrecht aansluitende, visie op dan misschien heel veel andere staten 
van Amerika.  
 
De heer Kiliç zet uiteen dat het voorbeeld van China ook goed zou kunnen worden toegepast 
voor een Turkse regio. De PvdA acht culturele samenwerking, niet in economische verband, 
van belang. Voorts is van belang te kijken naar het aantal inwoners van de provincie Utrecht 
dat van Turkse afkomst is, om van daaruit te bezien welke regio’s in Turkije interessant zijn. 
De PvdA kan zich voorstellen dat dit ook in het onderzoek wordt meegenomen. 
Met betrekking tot de suggestie van het CDA ter zake van een regio in de Verenigde Staten is 
de PvdA van mening dat kritisch moet worden bekeken welke criteria/gebieden zouden 
kunnen worden meegenomen. Goed zal moeten worden nagegaan welke samenwerking wordt 
voorgestaan.  
 
Mevrouw Smit heeft begrepen dat het voorliggende voorstel met name betrekking heeft op 
Europese samenwerking in het kader van Europese subsidieverstrekkingen; projecten die 
samen moeten worden gedraaid om die meerwaarde daaruit te krijgen. Verzocht wordt om 
een nadere toelichting. 
 
Mevrouw Pennarts memoreert dat op 23 juni 2008 al is gesproken over de Europastrategie en 
over een voorstel tot samenwerking. Op 22 juni 2009 kan ter zake een voorstel tegemoet 
worden gezien. GroenLinks had graag gezien dat het Europabeleid met wat meer 
enthousiasme, elan en ambitie zou worden uitgevoerd. Een jaar tussen een Strategie en een 
voorstel voor samenwerking wordt erg lang geacht.   
Er wordt inmiddels een onderzoek gedaan. GroenLinks zal niet op de uitkomsten vooruitlopen 
en wacht het voorstel ter zake op 22 juni 2009 af.   



9

Spreekster merkt op dat het vinden van relevante partnerschappen en netwerken een 
uitwerking is van één van de aanbevelingen uit de Strategie. GroenLinks hoopt dat, nu het 
onderzoek toch wordt gedaan en zo uitgebreid wordt gezocht naar mogelijkheden en kansen,  
ook de Europese projecten daarin worden meegenomen. In de Europastrategie staat de ambitie 
dat Utrecht in drie Interreg-projecten wil deelnemen. GroenLinks hoopt dat ook daarvoor 
aandacht zal zijn en niet alleen voor samenwerkingsverbanden met concrete regio’s. Wellicht 
worden mogelijkheden gevonden voor incidentele partnerschappen en samenwerken op 
onderwerpen of doelstellingen die worden gedeeld met andere regio’s in Europa. 
 
De her De Vries deelt mede dat het D66 verheugt dat het onderzoek wordt uitgevoerd. 
Spreker acht het van belang in dit verband een onderscheid te maken tussen de bilaterale- en 
multilaterale samenwerking. Bij de bilaterale samenwerking wordt met name gedacht aan het 
aangaan van relaties met regio’s, die vergelijkbaar zijn met de provincie. Daarvoor zullen 
duidelijke criteria moeten worden afgesproken. Hierbij kan bv. worden gedacht aan de 
prioritaire dossiers. Spreker kan zich voorts voorstellen dat vanuit het onderzoek wordt 
bekeken welke criteria moeten worden gehanteerd om op zoek te gaan naar een eventuele 
vervanging van Surrey. 
In het kader van de multilaterale samenwerkingsverbanden wordt PURPLE genoemd, maar er 
zijn meer voorbeelden te noemen. Met deze vorm is het goed mogelijk projecten vanuit de EU 
in tripartiete verband uit te voeren. Daarmee wordt een win-winsituatie bereikt. Spreker 
verwacht dat in het onderzoek en in het voorstel van op die mogelijkheid wordt ingegaan, 
zodat de Staten op basis daarvan een keuze kunnen maken.    
 
De heer Binnenkamp bevestigt dat reeds vorig jaar is uitgesproken dat de provincie wil 
samenwerken in een zo breed mogelijk scala; niet alleen op milieu en economie maar ook op 
het gebied van cultuur, innovatie, kenniseconomie. 
De samenwerking met Zuid-Moravië wordt steeds beter en hechter. Spreker merkt in de 
contacten, dat Zuid-Moravië op een breder vlak samen met de provincie wil opereren. Met de 
steun van Brussel wordt in Zuid-Moravië veel werk verricht op het gebied van innovatie, 
waarbij de provincie Utrecht graag wil aansluiten. Het voorstel om de samenwerking met 
Zuid-Moravië te bestendigen kunnen de Staten tegemoet zien. 
Met Surrey loopt het moeizamer. Het gaat daarbij vooral om milieu. De bestuurlijke contacten 
zijn minimaal; de ambtelijke contacten verlopen redelijk. Uitgaande van het brede karakter zal 
Surrey waarschijnlijk niet meer tot een samenwerkingsregio van de provincie Utrecht 
behoren. 
De suggestie met betrekking tot Amerika is interessant. Het gaat thans echter om de 
Europastrategie. Daartoe zal een en ander zich vooralsnog beperken.  
De Staten heeft vorig jaar een motie aangenomen op grond waarvan een Turkse regio in het 
onderzoek zal worden meegenomen. De voorstellen zullen aan de Staten worden voorgelegd 
ter besluitvorming.  
De provincie werkt op veel terreinen samen, ook in projecten. Hierbij is aandacht voor 
Interreg-projecten, dat een apart hoofdstuk betreft binnen de Europastrategie. Ook wordt 
samengewerkt als het gaat om beïnvloeding richting Brussel. Ter illustratie wijst spreker op 
de Bodemrichtlijn. Multilateraal wordt samengewerkt in de vorm van bv. PURPLE.  
Spreker is van mening, dat sprake is van een tijdig voorstel. De Europastrategie is weliswaar 
medio 2008 vastgesteld maar het Uitvoeringsprogramma, waarvan dit een uitvloeisel is, is pas 
in het najaar 2008 vastgesteld.  
 
De voorzitter sluit de bespreking over dit onderwerp af.  
 
11. Beschikbaar stellen niet bestede budgetten 2008 in 2009 
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Mevrouw Smit deelt mede dat de VVD zich kan vinden in het voorliggende voorstel. Het gaat 
om een aantal zaken dat nog niet is gemeld bij de Najaarsrapportage.   
Spreekster vestigt de aandacht op het project PIO. Hierbij gaat het om budgetten die in 2004 
beschikbaar zijn gesteld en tot 2008 lopen. De VVD heeft moeite met de opmerking in de 
toelichting, dat er wel enkele ideeën bestaan over hoe dit geld moet worden besteed. Hierover 
zullen naar verwachting vragen worden gesteld in de commissie RGW; dat antwoord wordt 
afgewacht. De VVD staat in principe op het standpunt, dat oude projecten ook afgesloten 
moeten kunnen worden. 
 
De heer Nugteren vestigt de aandacht op het programma De andere overheid, waarvoor wordt 
voorgesteld € 100.000 over te hevelen naar 2009 omdat er o.a. nieuwe inzichten zijn, die het 
noodzakelijk maken het op een andere manier op te gaan zetten. In de visie van GroenLinks 
zou in dit geval zuiver moeten worden besloten, dat het programma wordt afgevoerd en te 
zijner tijd een nieuw voorstel komt waarvoor de Staten eventueel weer geld vrijmaken.  
 
De heer Buiting vestigt de aandacht op het programma Rijden op aardgas. Vaak is gesproken 
over onderbestedingen. Dit programma lijkt heel langzaam op gang te komen; ook in de 
toelichting zijn veel onzekerheden ingebouwd. Het CDA vraagt zich af of dit nog onder 
projectmatig werken valt of dat sprake is van een andere vorm van het ter beschikking stellen 
van financiële middelen. 
 
De heer Duquesnoy deelt mede dat de SP zich aansluit bij het betoog van GroenLinks. Met 
betrekking tot programma 7, Sociale pijler antidiscriminatie voorzieningen, informeert 
spreker of het klopt dat nog geld van 2007 wordt doorgesluisd.   
 
De heer Kiliç deelt mede, dat in het stuk een aantal programma’s staat dat ook in de 
vakcommissies wordt behandeld. Spreker neemt dit mee naar de fractie en komt hierop 
wellicht nader terug. 
 
Mevrouw Raven merkt op dat een aantal inhoudelijke vragen is gesteld, waarop zij geen 
antwoord kan geven. Zij zit hier als portefeuillehouder Financiën, omdat het een 
overboekingvoorstel betreft. Spreekster onderschrijft dat het om bedragen gaat, die niet bij de 
Najaarsrapportage zijn genoemd. De bedragen hadden bij de Voorjaarsnota kunnen worden 
meegenomen, maar dan hadden ze niet kunnen worden uitgegeven; vandaar deze tussenstap. 
Spreekster hoopt dat de vraag met betrekking tot het project PIO in de commissie RGW aan 
de orde komt. 
De opmerking over het project De andere overheid onderschrijft spreekster. De systematiek is 
dat, op het moment het project anders wordt, het geld terugvloeit naar de Algemene Middelen 
en het geld vervolgens eventueel weer opnieuw voor dat project moet worden vrijmaken. Of 
hiervan in dit geval sprake is, kan zij op dit moment inhoudelijk niet beoordelen. Op die 
systematiek wordt wel nadrukkelijk gestuurd.  
De heer Nugteren merkt op dat het project De andere overheid alleen in deze commissie kan 
worden behandeld. Spreker kan zich voorstellen dat dit project buiten het voorstel wordt 
geplaatst dan wel een schriftelijk antwoord komt voor de Statenvergadering. 
Mevrouw Raven zegt toe in het blauwtje te zullen aangegeven of daadwerkelijk sprake is van 
een ander project. 
Over het project Sociale pijler antidiscriminatie voorzieningen zijn geen vragen gesteld in de 
commissie WMC. Spreekster zegt toe dit nader uit te zoeken.  
Op het project Rijden op aardgas komt spreekster ook nog terug in het kader van het 
agendapunt Stofkamoperatie. Juist bij dergelijke projecten zal moeten worden bekeken of ze 
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functioneren. Indien dat niet het geval is, dient een dergelijk project te worden stopgezet. 
Spreekster meent overigens dat dit project slechts voor 2 jaar was.  
 
De voorzitter concludeert dat in het blauwtje toelichting komt op de inhoudelijk gestelde 
vragen en dit onderwerp derhalve als bespreekpunt wordt geagendeerd voor de PS-
vergadering. 
 
12. Resultaten Stofkam II en vervolg 
De heer Nugteren vestigt de aandacht op het bedrag van € 625 miljoen; vorig jaar stond nog 
ruim € 700 miljoen in de tabel. Informateur Van Eijck had het over € 750 miljoen, waarvan     
€ 100 – 150 miljoen nog heroverweegbaar was. Thans wordt € 270 miljoen opgevoerd als 
politiek noodzakelijk en is € 4 miljoen heroverweegbaar. Geïnformeerd wordt naar het 
werkelijke bedrag. Spreker mist € 100 miljoen. Voorts informeert hij wat heroverweegbaar is. 
Overigens vindt spreker de opmerkingen politiek noodzakelijk, collegiale toets, 
ondoorzichtig. Het zal zeker politiek noodzakelijk zijn, maar de vraag is of het qua uitgave 
noodzakelijk is. Spreker zegt dit mede met het oog op de discussie die hedenavond zal 
plaatsvinden over het door de provincie helpen dempen van de effecten van de crisis.  
 
De heer De Vries deelt mede dat D66 zich aansluit bij de vragen van GroenLinks. 
 
De heer Buiting merkt op dat in een korte zin wordt gezegd, dat Stofkam I het een en ander 
heeft opgeleverd. Verder zal sprake moeten zijn van politieke heroverwegingen. Spreker kan 
zich voorstellen, dat op enig moment een aantal suggesties komt. Geïnformeerd wordt waar 
dan die lucht zit. 
 
De heer Kiliç kan zich niet aan de indruk onttrekken dat structureel een Stofkamoperatie zou 
moeten plaatsvinden. Het verbaast de PvdA dat toch overal geld blijft liggen, dat weer 
beschikbaar zou kunnen komen voor nieuw beleid. Geïnformeerd wordt of er nog een 
Stofkamoperatie III komt.  
 
Mevrouw Raven zet uiteen dat er een overzicht is van alle voorzieningen. De lijst, waarop de 
€ 268 miljoen is gebaseerd, kan worden verstrekt.  
Spreekster licht toe dat GS hebben gekeken naar wat juridisch vastligt en wat al is uitgegeven. 
Voorts is bekeken of hetgeen nog niet is uitgegeven daadwerkelijk zal kunnen worden 
uitgegeven in de loop van deze Collegeperiode. Het College heeft elkaar daarop kritisch 
bevraagd. Dat wordt bedoeld met een collegiale toets. Enkele maanden geleden is vastgesteld 
dat het er naar uitziet dat het geld op basis van de informatie op dat moment daadwerkelijk 
zou worden uitgegeven. Er wordt echter ook geconcludeerd, dat er in de reserves geen ruimte 
meer aanwezig is zonder politieke heroverwegingen.  
GS werken op dit moment aan de aangekondigde midterm review die tegelijk met de 
Voorjaarsnota komt. Dat is het vervolg op de Stofkam. Op basis van de Voorjaarsnota en de 
midterm review zullen de Staten een integrale afweging moeten maken wat moet worden 
heroverwogen en wat geprioriteerd.  
 
De heer Nugteren memoreert zijn vraag over de € 100 miljoen. 
Mevrouw Raven zegt toe dit te zullen uitzoeken en hierop nader te zullen terugkomen.  
 
De heer Buiting acht het goed ook een maatschappelijk signaal af te geven. De provincie stelt 
een aantal beleidsprioriteiten en tracht te entameren bepaalde initiatieven te nemen. Op het 
moment dat de pot vol blijft en er geen initiatief komt, is het goed die prikkel een keer neer te 
zetten in de samenleving.  



12

 
De heer Kiliç vestigt de aandacht op € 41 miljoen, reserve dekking Structuurfonds. 
Geïnformeerd wordt of die reserves niet meer nodig zijn, omdat daarbij staat dat dit 
beschikbaar is voor nieuw beleid.  
 
De heer Nugteren informeert wanneer het overzicht met betrekking tot de € 270 miljoen 
tegemoet kan worden gezien.  
Spreker memoreert dat het College elkaar kritisch heeft bevraagd. Indien daaruit blijkt dat 
slechts € 4 miljoen van de ca € 300 miljoen vrij besteedbaar blijkt te zijn, had het wellicht nog 
kritischer gekund. Daaraan wordt de midterm review gekoppeld waarvan spreker zich 
afvraagt of deze ook aan de Staten wordt gepresenteerd. Spreker is van mening dat ervoor 
moet worden gewaakt geld alleen op uitvoeringsaspecten te laten vrijvallen. In de huidige 
economische situatie gaat het er ook werkelijk om om te kijken of het mogelijk is een aantal 
bedragen ergens ander aan te besteden dan oorspronkelijk bedacht, omdat het een groter effect 
heeft op bv. de werkgelegenheid.  
 
Mevrouw Raven antwoordt dat het laatste zeker de bedoeling is. GS hebben zich als norm 
gesteld binnen de Begroting en de € 418 miljoen te blijven. Daarbinnen moet worden 
geherprioriteerd. GS hebben zich ook als doel gesteld aan het eind van de periode € 100 
miljoen Algemene Reserve te hebben, exclusief het weerstandsvermogen. Dat is nog steeds 
het uitgangspunt. 
Met betrekking tot de ca € 56 miljoen voor nieuw beleid licht spreekster toe dat € 41 miljoen 
vanuit de dekking Structuurfonds en € 15 miljoen vanuit de Algemene Reserve komt. De € 25 
miljoen weerstandsvermogen zit daarboven, omdat dit juridisch vastligt. In principe is dat 
beschikbaar voor nieuw beleid. Aangezien is afgesproken de reserve op te bouwen, is een en 
ander thans toegevoegd aan de Algemene Reserve.  
 
De voorzitter concludeert dat nog nadere informatie is toegezegd over de vraag van 
GroenLinks met betrekking tot de € 100 miljoen, waarna hij de discussie over dit onderwerp 
afsluit.  
 
13. Bemensing Awb-bezwarencommissie PS 
De heer De Vries spreekt zijn waardering uit voor het voorliggende memorandum. De 
vraagstellingen zijn helder.  
Uit het advies van BJZ blijkt dat geen beperkingen zijn ten aanzien van de wijze waarop het 
thans is geformuleerd binnen het Reglement van Orde van PS en de Verordening Bezwaar, 
Beroep en Klachten. Het is derhalve aan PS te bepalen hoe zij daarmee om willen gaan en hoe 
zij daaraan eventueel een andere invulling willen geven.  
D66 acht het uit oogpunt van politieke zuiverheid beter te kiezen voor een 
Bezwarencommissie met alleen externe leden. Met betrekking tot de nadelen merkt spreker 
het volgende op. Het aantal keren dat de commissie bijeen komt is gering; de extra kosten 
zullen derhalve ook gering zijn. Dat de zaken nieuw zijn en er geen dossierkennis vooraf is 
geldt ook voor de huidige onafhankelijk voorzitter. D66 kan zich echter voorstellen dat bij een 
commissie met externe leden wordt bekeken of daarvoor voormalige Statenleden kunnen 
worden geworven, waarmee de kennis en kunde al voor een deel binnen is. Gelet op het feit 
dat ook al sprake is van een onafhankelijk voorzitter verwacht D66 dat te weinig zaken om 
externe leden te werven geen argument behoeft te zijn.  
Het laatste argument, de neiging om ‘rechtertje te spelen’ en vooral te letten op juridische 
aspecten is in de visie van spreker ook al het geval bij de commissie in de huidige 
samenstelling.  
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Samenvattend merkt spreker op dat de voorkeur van D66 uitgaat naar een commissie met 
alleen externe leden. D66 staat voorts op het standpunt dat een vergelijkbare afweging ook 
dient te worden gemaakt ten aanzien van de provinciale Klachtencommissie.  
 
De heer Duquesnoy deelt mede dat de voorkeur van de SP uitgaat naar een commissie met 
alleen externe leden. Met betrekking tot het genoemde nadeel, dat er te weinig zaken zijn om 
externe leden te werven, kan wellicht worden overwogen een en ander te combineren met 
andere provincies, gemeenten.   
Ten aanzien van de Klachtencommissie vraagt de SP zich af of niet veel meer sprake is van 
klachten tegen beslissingen van GS en eventueel ambtenarenbeslissingen. Indien dat het geval 
is, heeft dat veel minder te maken met het beleid van PS en gaat de voorkeur van de SP niet 
direct uit naar een commissie met alleen externe leden.  
 
De heer Van Lunteren deelt mede dat de VVD uit oogpunt van zuiverheid voorstander is van 
een commissie alleen met externe leden. De argumenten daarvoor zijn reeds naar voren 
gebracht. De VVD sluit zich voorts aan bij het betoog van de SP ten aanzien van de 
Klachtencommissie. Anderzijds is wellicht een mogelijkheid de Bezwaren- en 
Klachtencommissie te combineren gelet op het geringe aantal zaken.  
Wel hecht de VVD eraan op te merken dat een commissie alleen met externe leden geen 
belemmering mag vormen voor besluitvorming in de zin dat besluitvorming hierdoor wordt 
vertraagd. In dat kader pleit de VVD voor het stellen van duidelijke termijn waarbinnen een 
klacht of een beroepprocedure moet zijn afgerond.  
 
De heer Kiliç deelt mede dat de PvdA zich aansluit bij het betoog van de SP.   
 
Mevrouw Pennarts deelt mede dat GroenLinks zich kan vinden in het voorstel van een 
commissie van alleen externe leden. Dat geldt wat GroenLinks betreft niet voor de 
Klachtencommissie, omdat dit om andere soort gevallen gaat. Indien de commissie voor 
zowel de Bezwaren als voor de Klachten zou kunnen functioneren, kan GroenLinks zich 
vinden in de suggestie van de VVD ter zake.  
 
Mevrouw Doornenbal deelt mede dat het CDA zich aansluit bij het betoog van D66. Het CDA 
kan zich voorts vinden in de suggestie van de VVD.  
 
De voorzitter stelt vast dat de voorkeur van de commissie uitgaat naar een commissie met 
alleen externe leden. Op basis hiervan zal een statenvoorstel worden opgesteld dat, alvorens 
behandeling in de Staten plaatsvindt, aan de commissie zal worden voorgelegd.   
 
13a. Onderwerpen voor maatwerkonderzoek door de Randstedelijke Rekenkamer 
De heer De Vries deelt mede dat D66 het onderwerp ICT-ontwikkeling binnen de overheid 
voorstelt. Dan gaat het vooral om de wijze waarop met een dergelijk project aan de gang 
wordt gegaan en hoe wordt gezorgd voor een goede borging binnen de organisatie en politiek 
gezien.   
 
De heer Kiliç deelt mede dat dit verzoek nog niet binnen de PvdA fractie is besproken. 
Desgewenst komt spreker hierop nader terug.  
 
Mevrouw Smit memoreert dat in de vorige periode een project Nieuw Wonen Ondiep is 
gesubsidieerd. Dat heeft te maken met wonen door de generaties heen. Dat is een 
voorbeeldproject hoe het zou moeten gaan en of dat verder zou kunnen worden toegepast. De 
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VVD stelt voor nader te bekijken of dit een project is waarmee verder kan worden gegaan. 
Juist in de nieuwe versie Bouwen en Wonen is dat ook een van de onderdelen.  
 
De heer Buiting merkt op dat de vraag om onderwerpen aan te reiken ook aan de andere 
commissies is voorgelegd. Geïnformeerd wordt hoe de afweging wordt gemaakt.  
 
De heer Poort deelt mede dat de Programmaraad aanstaande is. Dat betekent dat de suggesties 
snel moeten worden omgezet in het format van de Randstedelijke Rekenkamer en moeten 
worden aangedragen. De provincie is niet gelimiteerd ten aanzien van het aantal onderwerpen. 
Het is spreker niet bekend wat uit de commissie RGW en WMC komt. Vanuit MME is één 
suggestie gekomen: de OV-Chipcard.  
 
De heer De Vries stelt voor via de mail richting de Statenleden een deadline aan te geven, 
hetgeen  door de voorzitter wordt toegezegd. 
 
TER KENNISNEMING 
 
14. Evaluatie verordening dwangsom bij niet tijdig beslissen 
 
15. Beslismomenten Randstad Urgent 
 
16. Samenwerkingsconvenant 12 provincies en CBS/beleidsinformatie 
 
17. Reactie op toezichtbrief BZK begroting 2009 en jaarrekening 2007 
 

18. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders komst en inbreng.  
 


