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Verslag van de vergadering van de statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 
22 juni 2009 
 
Aanwezig:
H.R.A.L. Klein Kranenburg (CDA, voorzitter), R.C. Robbertsen (CvdK), J. Binnekamp 
(gedeputeerde), mw. A.H. Raven BA (gedeputeerde), dr. F.H. Barnveveld Binkhuysen 
(VVD), dr. Bisschop (SGP), mw.drs. W.A. Bodewitz (PvdD), drs. W.J. Bos (PvdA), mr. J.M. 
Buiting (CDA), 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), drs. T.G.P.M. Ruijs 
(CDA), mw. Y. Smit (VVD), ir. T. Snyders (Mooi Utrecht), mw.drs. J.C.M. Versteeg (D66), 
drs. R.E. de Vries (D66)  
 
Van ambtelijke zijde aanwezig:
dr. R.J. Poort (adjunctgriffier), mw. W. Voorneman-Rikkers (verslag)  
 
Afwezig:
Mw. M. Haak-Griffioen (gedeputeerde) 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.   
 
2. Mededelingen 
- Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Haak. Vragen die haar 

portefeuille raken zullen aan haar worden overgebracht en schriftelijk worden 
beantwoord.  

- De voorzitter memoreert dat de commissie een gewijzigde agenda heeft ontvangen 
plus een nazending van stukken.  

- De voorzitter deelt mede dat het onderwerp ‘Huisvesting’ vertrouwelijk wordt 
behandeld. De stukken zijn separaat per post toegezonden.  

- De voorzitter deelt mede dat per mail is gevraagd 29 juni a.s. vrij te houden voor de 
behandeling van de agendapunten 11 t/m 17 (aanvang 15.00 uur). Om 18.00 uur diner 
en vanaf 19.30 uur Cultuurtraject.     

- De voorzitter deelt mede dat per mail op 25 mei jl. de antwoorden op de vragen van de 
heer Kiliç over de huursituatie Bloeyendaal II naar de commissie zijn gestuurd.  

 Naar aanleiding van het antwoord merkt de heer Kiliç op te begrijpen dat in de situatie 
van de onderhandeling snel een keuze moest worden gemaakt en een beslissing moest 
worden genomen. Spreker informeert of de provincie daarna alsnog in gesprek gaat 
om te bezien of het huurcontract overdraagbaar is.   

 De voorzitter kan zich voorstellen dat dit punt desgewenst nog aan de orde komt bij de 
behandeling van het onderwerp Huisvesting.  

- De voorzitter deelt mede dat per mail op 28 mei jl. informatie is gestuurd ter inlossing 
van de toezegging onderscheid subsidies en inkoop. 

- De voorzitter deelt mede dat per mail op 10 juni jl. een gewijzigd statenvoorstel 
Voorjaarsnota 2009 is toegezonden. 

- De voorzitter deelt mede dat per mail op 18 juni jl. een verslag is gestuurd van de 
startbijeenkomst variant onderzoek Vecht en Venen. 

- De voorzitter deelt mede dat de commissie naar aanleiding van het tkn-stuk van 18 
mei jl. getiteld “Studiebijeenkomst i.h.k.v. Ministersconferentie Raad van Europa (15 
– 17 november 2009)” heeft aangegeven hiervoor graag een uitnodiging te willen 
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ontvangen. Dit is opgenomen met de beleidsmedewerker Europa. Het is vooralsnog 
onduidelijk welke invulling deze bijeenkomst krijgt. Nadere informatie volgt. 

- De voorzitter deelt mede dat op 23 juni a.s. een bijeenkomst Randstadforum over 
Europees transportbeleid in het Provinciehuis te Utrecht plaatsvindt, aanvang 19.30 
uur.  
 

3. Rondvraag  
Mevrouw Pennarts deelt mede dat zij twee vragen heeft aan gedeputeerde Haak. Indien 
gedeputeerde Haak op 29 juni a.s. wel aanwezig is, zal zij haar vragen op dat moment aan de 
orde stellen.   
De voorzitter bevestigt dat gedeputeerde Haak op 29 juni a.s. aanwezig is.  
 
De heer De Vries vestigt de aandacht op het artikel ‘Automobilisten zijn beroofd’ in het AD 
van het afgelopen weekend. Geïnformeerd wordt of er een reactie zal komen en of dit wordt 
gecoördineerd via het IPO.  
Voorts vestigt spreker de aandacht op de vragen die hij samen met de heer Kiliç heeft gesteld 
over het Europaproof zijn van regelingen binnen de provincie. Onder dankzegging voor de 
beantwoording informeert spreker of het rapport van prof. Hessels beschikbaar kan worden 
gesteld aan de commissie. Tot slot verzoekt spreker de commissie over ca een jaar te 
informeren over de stand van zaken met betrekking tot Europaproof.  
Mevrouw Raven zet uiteen dat in het artikel in het AD wordt gerefereerd aan het rapport van 
de Raad voor de Financiële Verhoudingen, dat al enige maanden geleden is verschenen, 
waaruit kan worden geconcludeerd dat Raad van oordeel is dat de provincies de opcenten 
over het algemeen onnodig hadden verhoogd, gelet op de financiële positie van de provincies.  
Uit strategisch oogpunt vraagt spreekster zich persoonlijk af of het verstandig is op het artikel 
te reageren. GS spreken hier morgen over. Het IPO-bestuur vergadert op 25 juni a.s.  
De heer Binnekamp deelt mede er geen moeite mee te hebben het rapport van prof. Hessels 
ter beschikking te stellen van de commissie en de commissie over ca een jaar te informeren 
over de stand van zaken met betrekking tot Europaproof.  
 
4. Verslag van 18 mei 2009 
Het verslag wordt conform vastgesteld.  
 
5. Termijnagenda BEM 
De voorzitter deelt mede dat ter vergadering een actuele versie is uitgereikt (versie 16 juni 
2009). 
De Termijnagenda geeft geen aanleiding tot nadere bespreking.  
 
6. Burgerjaarverslag 
De heer Nugteren spreekt zijn waardering uit voor het voorliggende Burgerjaarverslag. Het is 
beter leesbaar en meer inhoudelijk dan voorafgaande Burgerjaarverslagen, mede door de 
tijdslijn die daaraan is toegevoegd.  
Namens GroenLinks plaatst spreker vervolgens de volgende vragen en opmerkingen. 
Blz. 8, inzake tabel GS-samenstelling. Om een volledig beeld van de politieke geschiedenis te 
schetsen pleit GroenLinks ervoor de samenstelling vanaf 1974 te vermelden.  
Blz. 33, inzake archieven. Geïnformeerd wordt of er al richtlijnen zijn voor de elektronische 
dossiervorming en archivering.  
Tot slot valt het spreker op dat de CvdK nagenoeg op alle foto’s staat. GroenLinks pleit in 
deze voor een wat minder persoonlijk Burgerjaarverslag.  
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De heer Robbertsen onderschrijft persoonlijk de opmerking over de foto’s. Anderzijds zij 
hierbij opgemerkt dat het Burgerjaarverslag ook wordt gebruikt voor het externe netwerk en 
derhalve breder wordt verspreid dan alleen naar PS en directe relaties.   
Het verheugt spreker dat de lijn naar een wat meer inhoudelijk Burgerjaarverslag ondersteunt. 
Spreker heeft ook getracht duidelijk te laten zien wat met de aanbevelingen van vorig jaar is 
gebeurd en wat in zijn visie dit jaar zou moeten gebeuren. Een daarvan is het e-mailverkeer en 
het elektronische dossier, waarop gedeputeerde Raven nader zal ingaan.  
Mevrouw Raven zet uiteen dat elektronisch dossiervorming een belangrijk onderwerp is. De 
provincie beschikt in deze over een intern protocol; alles wordt gearchiveerd. Van belang is 
echter dat er ook landelijk een Taskforce Digitale Archieven is, waarvan spreekster deel 
uitmaakt namens het IPO. Binnen de Taskforce wordt volop aandacht besteed aan de 
elektronische archivering en met name de toegankelijkheid en uitwisselbaarheid. Het betreft 
een onderwerp dat nog niet is uitgekristalliseerd.   
 
De heer Nugteren merkt op dat de CvdK en de aanwezige GS-leden een weblog bijhouden, 
die hij met belangstelling volgt. Voor wat betreft de actualiteit pleit spreker ervoor een 
voorbeeld te nemen aan gedeputeerde Raven.  
De heer Robbertsen onderschrijft dat het van belang is dat een weblog actueel is. Hij is van 
mening dat dit ook het geval is.  
 
De voorzitter stelt vast dat het Burgerjaarverslag hiermee in voldoende mate is besproken.   
 
7. Benoeming en herbenoeming voorzitter adviescommissie bezwaarschriften PS en de 
klachtencommissie  
De heer Kiliç ziet vier voorzitters voorgedragen worden voor dezelfde commissies. Verzocht 
wordt om een nadere toelichting.   
De heer Robbertsen merkt op dat het om twee commissies gaat t.w. de Awb-adviescommissie 
PS en de Klachtencommissie. Spreker meent dat sprake is van afwisseling van de voorzitters, 
maar zegt toe dat nog even nader zal worden gekeken naar de tekst van het Besluit. Het 
antwoord kan bij de notulen van dit verslag tegemoet worden gezien. 
 
De voorzitter stelt vast dat de commissie zich, met in achtneming van het besprokene, vinden 
in het voorliggende voorstel en ermee instemt dat dit als sterstuk naar de Staten gaat.  
 
8. Wijziging Algemene Subsidieverordening 
De voorzitter stelt vast dat de commissie zich kan vinden in het voorliggende voorstel en 
ermee instemt dat dit als sterstuk naar de Staten gaat.  
 
9. Presentatie Communicatie door Dhr. Van der Lugt (RTV Utrecht) 
De voorzitter memoreert dat de presentatie door de heer Van der Lugt op 6 april jl. niet is 
doorgegaan. Hij hecht eraan in deze op te merken dat dit niet te wijten was aan de heer Van 
der Lugt. In de uitnodiging was een fout gemaakt. 
Spreker geeft vervolgens het woord aan de heer Van der Lugt. 
 
De heer Van der Lugt deelt mede de commissie toe te spreken vanuit zijn deskundigheid op 
het gebied van communicatie. Het is niet de bedoeling de provincie namens het bedrijf RTV 
Utrecht iets te verkopen noch is het een verzoek om subsidie.   
Het gaat met name om de communicatie vanuit het Provinciehuis i.c. PS en de wijze waarop 
dat op dit moment geschiedt. 
Het werk van PS krijgt op dit moment weinig verbreiding. PS zoeken naar mogelijkheden 
hierin verandering te brengen.  
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RTV Utrecht zou de vergaderingen en PS en Statencommissies integraal kunnen uitzenden 
via Radio M en RTV Utrecht. Spreker vreest echter dat dit nauwelijks effect zal sorteren.  
Hij geeft PS in overweging de desbetreffende vergaderingen uit te zenden via internet. 
Internet is daarvoor een uitstekend middel, waarmee luisteraars en kijkers kunnen worden 
bereikt die echt geïnteresseerd zijn. 
RTV Utrecht kan de provincie hierbij – indien gewenst – op diverse manieren behulpzaam 
zijn. 
De maximum-variant is dat aan RTV Utrecht wordt gevraagd ervoor te zorgen dat de 
vergaderingen integraal worden opgenomen op een videocamera, rechtstreeks worden 
uitgezonden via het world wide web en dit op journalistiek professionele wijze te modereren.  
De minimum-variant is dat alleen aan RTV Utrecht wordt gevraagd ruchtbaarheid te geven 
aan de uitzending van de vergaderingen via internet en de provincie via een openbare 
inschrijving een ander bedrijf verzoeken zorg te dragen voor de techniek.   
Zeer globaal ingeschat komen zullen de kosten voor de provincie, ongeacht de maximum- of 
minimum-variant, neerkomen op ca € 100.000 – 150.000 per jaar. 
 
Mevrouw Versteeg informeert wat wordt bedoeld met het voorzien van commentaar. 
De heer Van der Lugt kan zich voorstellen dat de relevantie van de debatten wordt geduid 
door de naam en de partij te noemen van diegene die aan het woord is en daarbij aan te geven 
welke standpunt tot op heden over dat specifieke onderwerp is ingenomen. 
Mevrouw Versteeg informeert of een rechtstreekse uitzending zonder commentaar, conform 
de Tweede Kamer, ook mogelijk is.  
De heer Van der Lugt antwoordt dat dit een mogelijkheid is. Hierbij zij opgemerkt dat de 
debatten in de Tweede Kamer over het algemeen wat meer in de belangstelling van luisteraars 
en kijkers liggen dan die in de provincie. Op grond van het vorenstaande is spreker van 
mening dat de vergaderingen voor de luisteraars en kijkers in waarde toenemen, indien deze 
van enige duiding, moderatie worden voorzien. Het is echter mogelijk de debatten voor een 
groot deel integraal uit te zenden en daarna te voorzien van enige duiding, zodat luisteraars en 
kijkers weten waar het over gaat en wat de relevantie is voor henzelf.  
 
Mevrouw Doornenbal informeert naar de mogelijkheid van een uitzending conform Den Haag 
Vandaag.  
De heer Van der Lugt antwoordt dat ook dit mogelijk is. Die methodiek vereist echter selectie 
door iemand die goed is ingevoerd in de materie en in staat is een selectie te maken die boven 
de partijen staat. In dit geval zou het om een gerenommeerde politieke journalist moeten gaan. 
Bij RTV Utrecht zijn mensen werkzaam die dat kunnen, maar daarmee worden de kosten wel 
hoger.  
Desgevraagd door mevrouw Doornenbal antwoordt spreker op dit moment niet te kunnen 
aangeven wat het kostenplaatje in dat geval wordt. Dat zou hij nader moeten calculeren. Wel 
hecht spreker eraan hierbij op te merken, dat een politieke duiding door een journalist zelden 
naar tevredenheid is van alle deelnemende partijen aan het debat. Dat zou een probleem 
kunnen opleveren.  
 
De heer Nugteren is van mening, dat de journalistieke onafhankelijkheid kan worden geborgd. 
De gemeenteraad van Utrecht zend de vergaderingen zonder commentaar uit. Geïnformeerd 
wordt of er onderzoek is gedaan naar de hoeveelheid mensen die daarnaar kijken en hoe dat 
wordt gewaardeerd per vergadering. 
De heer Van der Lugt antwoordt dat daarnaar onderzoek is gedaan. Vastgesteld is dat de 
vergaderingen veelal worden gevolgd door echte politieke die-hards en 
familieleden/kennissen van de raadsleden.  
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De heer De Vries plaatst een kanttekening bij de vraag of het uitzenden van de vergaderingen 
het bereik zal vergroten. Daarnaast is van mening dat het karakter van de vergadering zal 
veranderen op het moment dat er een camera aanwezig is. 
De heer Van der Lugt deelt de mening dat het karakter van de vergadering verandert op het 
moment dat er een camera in de buurt is. De neiging ontstaat zich meer te profileren. Dit kan 
het niveau van de discussie overigens wellicht ten goede komen.  
 
De heer Bos informeert of RTV Utrecht de uitzendingen van de gemeenteraad in Utrecht 
faciliteert.   
De heer Van der Lugt bevestigt dit. RTV Utrecht heeft derhalve ervaring op dat gebied. De 
stad Utrecht is de enige, die RTV Utrecht faciliteert. 
 
Mevrouw Pennarts informeert of het niet veel effectiever is zich te beperken tot de PS-
vergadering, van tevoren enkele relevante onderwerpen te selecteren en daarover een kort 
bulletin samen te stellen.   
De heer Van der Lugt is van mening dat naarmate een programma aantrekkelijker wordt 
gemaakt door een keuze te maken uit onderwerpen die het meest tot de verbeelding spreken 
dit meer luisteraars en kijkers zal genereren, mits hieraan ook ruchtbaarheid wordt gegeven. 
Daarbij zou RTV Utrecht behulpzaam kunnen zijn.   
 
De heer Ruys informeert wat de gemeente Utrecht betaalt. 
De heer Van der Lugt antwoordt die kennis niet paraat te hebben. Wel kan spreker in deze 
opmerken dat het in de visie van RTV Utrecht te weinig is om een kwalitatief hoogwaardig 
programma te maken.  
Desgevraagd door de heer Ruys antwoordt spreker dat RTV Utrecht constant met de 
gemeente Utrecht in gesprek is over de frequentie van uitzendingen en de inhoud. De 
gemeenteraad van Utrecht heeft zijn werkwijze onlangs veranderd, waardoor meer taken 
terecht zijn gekomen bij de commissies. Op grond hiervan zendt RTV Utrecht nu ook veel 
meer commissievergaderingen uit.  
 
Mevrouw Doornenbal pleit voor een nadere financiële uitwerking van het principe van Den 
Haag Vandaag. PS vergaderen ca 8 keer per jaar. Zij kan zich hierbij voorstellen dat uitgegaan 
wordt van ca 15 minuten zendtijd per vergadering, waarin wordt ingegaan op de topics. 
De heer Van der Lugt geeft aan bereid te zijn iedere variant, die naar voren wordt gebracht, 
nader uit te werken inclusief het financiële plaatje. PS zouden ook kunnen overwegen de 
camera’s en microfoons aan te schaffen. De kosten daarna voor het uitzenden via internet zijn 
dan minimaal. De vergaderingen zouden in dat geval integraal kunnen worden uitgezonden 
met daarnaast een tot een aantrekkelijk programma gemonteerde 15 minuten met topics dat 
als een soort ‘caroussel’ dan wel ‘on demand’ op internet wordt geplaatst.  
 
De heer Van Lunteren is van mening dat het maken van een programma waarvoor de 
provincie zelf betaalt neigt naar staatstelevisie. Spreker gaat er vanuit dat RTV Utrecht goed 
in staat is te bedenken wat nieuws is.  
Spreker kan zich vinden in het voorstel vergaderingen integraal uit te zenden. De vraag is 
vervolgens of PS bereid zijn daaraan geld uit te geven, waarbij in zijn visie de ervaring met de 
gemeenteraadsvergadering moet worden betrokken.  
De heer Van der Lugt merkt op dat RTV Utrecht staatstelevisie ziet als televisie die niet 
alleen betaald wordt door de staat maar ook bepaald. Dat zal geenszins het geval zijn. 
 
Mevrouw Bodewitz heeft begrepen dat de kosten globaal worden geschat op € 100.000 –  
150.000 op jaarbasis. Vervolgens werd aangegeven dat sprake is van eenmalige kosten voor 
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de camera’s en microfoons en de kosten daarna voor het uitzenden minimaal zijn. Verzocht 
wordt om een nadere toelichting.  
De heer Van der Lugt licht toe de eenmalige globale kosten voor eventuele aanschaf van 
apparatuur in te schatten op ca € 150.000 – 200.000; de apparatuur kan in ca 3 jaar worden 
afgeschreven. Onder verwijzing naar de maximum- en minimum-variant schat spreker de 
globale kosten in op € 100.000 – 150.00 per jaar; de afschrijvingskosten van camera’s en 
kleine regie-apparaten zijn daarin begrepen. De kosten voor eventuele mankracht schat 
spreker in op ca € 50.000 per jaar.  
Spreker benadrukt nogmaals dat dit grove indicaties betreffen, die – indien gewenst – nader 
kunnen worden uitgewerkt.  
 
Op voorstel van de voorzitter wordt besloten dat aan de Klankbordgroep Communicatie zal 
worden verzocht zich nader over dit onderwerp te buigen en met een voorstel te komen 
richting de commissie en/of het fractievoorzitterconvent.  
Spreker bedankt tot slot de heer Van der Lugt voor zijn komst en inbreng.  
 
10. Voorjaarsnota en Midterm Review 
De heer Van Kranenburg deelt mede dat de ChristenUnie, vooruitlopende op de PS-
vergadering, de volgende signalen wil afgeven.   
Giro d’Italia. De ChristenUnie acht dit geen provinciale taak. Daarbij heeft de ChristenUnie 
moeite met dit evenement, omdat dit op zondag plaatsvindt.   
Opcenten. De ChristenUnie betreurt dat minder opbrengsten worden gegenereerd door minder 
zware auto’s. Tegelijkertijd is hetzelfde gegeven echter wel weer goed voor het milieu. Voor 
de ChristenUnie is er overigens geen aanleiding de opcenten te verhogen. In de visie van de 
ChristenUnie dient nog uitputtend verder te worden gekeken binnen de mogelijkheden van de 
provincie.  
Geraamde tekort over 2011. Het geraamde tekort over 2011 acht de ChristenUnie zorgelijk. 
Paragraaf 1.6. De lijn verwoord in paragraaf 1.6 wordt ondersteund. De ChristenUnie ziet de 
uitkomsten daarvan te zijner tijd met belangstelling tegemoet.  
E-HRM (10.3). De ChristenUnie acht het bedrag ad € 500.000 veel geld voor een HRM-
systeem. Verzocht wordt om een nadere onderbouwing voor de PS-vergadering. Hetzelfde 
geldt voor de terugkerende provinciale evenementen (10.14) ad € 600.000.  
 
De heer Nugteren hecht er aan, alvorens op de Voorjaarsnota en de Midterm Review in te 
gaan, aandacht te vragen het Russische ereveld waarover GroenLinks de collega-fracties 
vorige week schriftelijk heeft benaderd. GroenLinks hoopt op veel steun voor dit initiatief. 
Indien dat het geval is, stelt spreker voor in overleg te treden met gedeputeerde Raven om te 
bezien waaruit de gevraagde € 20.000 eventueel kan worden gefinancierd,  zodat dit initiatief 
in de PS-vergadering kan worden gehonoreerd.  
Met betrekking tot de Voorjaarsnota en de Midterm Review plaatst spreker namens 
GroenLinks vervolgens de volgende vragen en opmerkingen. 
Waardering wordt uitgesproken voor de Midterm Review. De inhoud biedt inzicht in hoe 
zaken ervoor staan. De vraag is echter wat hiermee gebeurt in de zin van welke consequenties 
hieraan worden verbonden. Het woord ‘review’ heeft twee betekenissen: enerzijds een 
overzicht en anderzijds een herbezinning. Geïnformeerd wordt welke van de twee 
betekenissen hier aan de Midterm Review wordt gegeven. 
Ten aanzien van de Voorjaarsnota mag bij de algemene beschouwingen worden verwacht dat 
GroenLinks zal betogen dat er, om verschillende redenen, financieel veel zwaarder weer in 
aantocht is dan in de Voorjaarsnota beschreven staat. Bij de behandeling van de Nota 
financiële ontwikkelingen en financieel beleid in april jl. was nog de verwachting dat na 2011 
sprake zou zijn van ca € 35 miljoen besteedbare ruimte; die is inmiddels teruggebracht naar ca 
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€ 13 miljoen. GroenLinks verwacht dat dit nog veel te optimistisch is ingeschat. In de eerste 
plaats omdat de korting op het Provinciefonds groter zal zijn dan is berekend. De Raad voor 
de Financiële Verhoudingen kwam in zijn advies op € 600 miljoen korting, waarvan € 50 
miljoen korting voor de provincie Utrecht. In de Voorjaarsnota wordt gesproken over € 37 
miljoen. Daarnaast speelt de herverdeling van het Provinciefonds, dat de provincie Utrecht 
ook nog een paar miljoen zal komsten. In de tweede plaats zijn de dalende inkomsten uit de 
Treasury slechts eenmalig gerekend. In de visie van GroenLinks is ook dat veel te 
optimistisch. In de derde plaats is sprake van een zeer beperkte terugloop in de opcenten. 
Op grond van het vorenstaande acht GroenLinks het beeld dat er nog € 13 miljoen vrij 
besteedbare ruimte is na 2011, los van de schuld die in dat jaar ontstaat, veel de optimistisch 
is; het is vrijwel zeker dat de provincie op een negatief saldo uitkomt. 
In de visie van GroenLinks zou nu reeds flink omgebogen moeten kunnen worden om stevige 
bezuinigingen tegen die tijd te vermijden. 
Voorts vestigt GroenLinks de aandacht op de reservepositie; gestreefd wordt naar € 100 
miljoen. Met het zojuist geschetste vooruitzicht is € 100 miljoen in de visie van GroenLinks 
veel te laag; gestreefd zo moeten worden naar zeker ca € 150 miljoen. Die ruimte zou er ook 
moeten zijn. Spreker wijst in dit kader op Stofkam II waaruit blijkt dat er nog een bedrag van 
ca € 270 miljoen is dat alleen maar is gevat onder de term politiek noodzakelijk. GroenLinks 
is van mening dat die operatie veel scherper zou mogen worden gedaan en onderschrijft in 
deze de opmerking van de ChristenUnie ten aanzien van paragraaf 1.6.   
 
De heer Ruys deelt mede dat het CDA het betoog van GroenLinks in grote lijnen steunt. Er 
komen nogal wat ontwikkelingen op de provincie af. Het CDA pleit voor een visie hoe GS 
denken om te gaan met het incidentele tekort ad € 17 miljoen in 2011 en de structurele 
ontwikkelingen die in de nabije toekomst op de provincie afkomen in het kader van de korting 
op en de herverdeling van het Provinciefonds. 
Het CDA geeft in deze de suggestie mee terzake van het incidentele tekort ad € 17 miljoen te 
kijken naar de uitgaven, die op dit moment al spelen en een incidenteel karakter hebben.  
Voor wat betreft de structurele ontwikkelingen kan het CDA zich voorstellen dat GS een visie 
ontwikkelen ten aanzien van een investeringstop voor die zaken waar geen sprake is van een 
politieke- en maatschappelijke urgentie.   
 
Mevrouw Versteeg deelt mede dat D66 zich geheel aansluit bij het betoog van GroenLinks.  
Spreekster deelt vervolgens mede dat D66 instemt met de financiële spelregels, zoals  
opgenomen in paragraaf 2.1 van de Voorjaarsnota. Het verzoek om daarmee in te stemmen is 
een uitvloeisel van de door D66 aangewakkerde discussie in de vorige vergadering. 
Spreekster memoreert dat D66 erop heeft gewezen dat feitelijk sprake is van nieuwe kaders en 
bijstelling van kaders waarbij de vraag is gesteld of deze niet zouden moeten worden vervat in 
een statenvoorstel. Geïnformeerd wordt of dit alsnog in een volgende vergadering als zodanig 
tegemoet kan worden gezien.  
 
De heer Bisschop deelt mede dat de SGP zich niet kan vinden in de posten Giro d’Italia, 
Europese Jeugdkampioenschappen.   
De teneur van de algemene beschouwingen van de SGP op 6 juli a.s. zal zijn dat de SGP het 
voorliggende stuk te optimistisch vindt. GroenLinks heeft in deze al een aantal duidelijke 
argumenten aangegeven, waaruit blijkt dat er zaken spelen die veel ingrijpender zijn dan op 
dit moment financieel is vertaald.  
De provincie heeft een Versnellingsagenda in gang gezet. Tegelijkertijd staat op pag. 3 van de 
Voorjaarsnota een paragraaf over de balans tussen ambities en beschikbare middelen. Daarin 
komt tot uiting dat het per saldo niet gaat om een groter investeringsvolume maar om het 
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herdefiniëren van de ambities. Dat betekent dat er per saldo niet meer gaat gebeuren. De SGP 
acht het goed dat ook onder ogen te zien.  
In hoofdstuk 5 wordt de stand van zaken op zich inzichtelijk gerapporteerd. Een goed 
voorbeeld van een in de visie van de SGP te optimistisch beeld betreft het programma Wonen 
en Stedelijke Vernieuwing (par. 5.3). Geen enkel onderdeel staat op rood of oranje, terwijl 
een ieder weet dat de woningbouwproductie in de provincie Utrecht fors onder druk staat. Bij 
dit programma gaat het erom dat er voldoende woningen worden gerealiseerd.  
Hetzelfde geldt voor de herindelingen en bestuurskrachtmetingen. Het is een ieder bekend hoe 
de Tweede Kamer heeft gereageerd op het herindelingproces in noordwest Utrecht. 
Geïnformeerd wordt wat de provincie proactief doet om de weloverwogen en evenwichtige 
besluitvorming van PS ook op landelijk niveau tot een goed einde te brengen. Dat is een 
cruciaal proces. Indien dat proces, bestuurlijk gezien, niet verloopt zoals dat vanuit de 
provinciale verantwoordelijkheid gewenst is, vreest de SGP voor het herindelingproces in 
zuidoost Utrecht.   
 
Mevrouw Smit deelt mede dat de Voorjaarsnota ook de VVD een verdeeld gevoel geeft. Er 
ligt een perspectief voor de jaren 2009 – 2012. In 2011 is sprake van een eenmalig tekort van 
€ 17 miljoen. Afgesproken is de dekking voor nieuw beleid in de eenmalige sfeer, zoals de 
Erfgoedparels en een deel van de projecten Energiek Utrecht, te zoeken in het 
Uitvoeringsprogramma. Dat is niet gebeurd, hetgeen de VVD betreurt.  
Voorts heeft de VVD moeite met het feit dat toch weer een aantal vermijdbare nieuwe zaken 
wordt gehonoreerd. Door voorgaande sprekers is al een aantal genoemd. 
Daarnaast verschijnen structurele uitgaven, terwijl rekening moet worden met de korting van 
het Rijk van ca € 20 – 25 miljoen. Gelet op het vorenstaande is de VVD van mening dat de 
provincie toch een keer de tering naar de nering zal moeten zetten. De koers moet worden 
omgegooid. De VVD verzoekt GS met een visie te komen hoe in de toekomst met die 
structurele korting zou moeten worden omgegaan.   
De VVD stemt in met het financiële kader,  zoals in par. 2.1 is verwoord. Hiermee wordt 
tegemoet gekomen aan de toezegging naar aanleiding van de uitgebreide discussie die in de 
vorige vergadering heeft plaatsgevonden. De VVD heeft – in reactie op het betoog van D66 – 
niet de behoefte daarover nog een keer nader te spreken.  
Met betrekking tot de risico’s valt op dat deze voor wat betreft het wegenonderhoud zeer 
gering worden ingeschat (€ 150.000). Deze week zijn echter stukken ontvangen over het 
ontbreken van beheerplannen met betrekking tot de kunstwerken. Het vorenstaande baart de 
VVD zorgen, omdat hierin grote risico’s kunnen zitten. Verzocht wordt een en ander na te 
gaan.   
De VVD stemt niet in met het ingeschatte risico ten aanzien van  het mogelijk overschrijden 
van het Coalitieakkoord. De VVD heeft vanaf het begin aangegeven dat € 418.000 het 
plafond is.   
De heer Nugteren informeert op welke wijze de VVD in dat geval de € 8,5 miljoen voor de 
Pakketstudies heeft verwerkt in het Coalitieakkoord. 
Mevrouw Smit memoreert dat in dat kader sprake is van een verplichting, omdat in een 
eerdere Collegeperiode een Bestuursakkoord was getekend. Dat is in deze Collegeperiode 
vastgelegd en daarmee geborgd voor de toekomst (de periode na 2011).  
De VVD mist in de Midterm Review het financieel inzicht. Hierdoor ontbreekt het totaalbeeld 
van het behaalde resultaat ten opzichte van de inzet van de middelen. Wellicht dat in de 
volgende ronde een duidelijker beeld kan worden gegeven van waar de provincie nu staat, wat 
is gepresteerd en hoeveel geld er is uitgegeven.  
Overigens mist de VVD een inzicht in de Samenwerkingsagenda, hetgeen GS wel hadden 
toegezegd.   
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De VVD geeft GS in het kader van de Begroting 2010 mee te zorgen voor een sluitende 
Meerjarenbegroting.   
 
De heer Bos merkt op dat in het ontwerpbesluit wordt gevraagd om hoofdstuk 4 van de 
Voorjaarsnota met betrekking tot 2009 en de Begrotingswijzigingen vast te stellen. De vraag 
is echter wat  moet worden vastgesteld van de Meerjarenraming en –planning en of een en 
ander niet wordt vastgesteld bij de Begrotingen 2010 resp. 2011.  
In het kader van het risicomanagement staan zeven p.m. posten. Geïnformeerd wordt wanneer 
daarin inzicht wordt verkregen.  
Bij enkele posten is sprake van een extreem hoog risico o.a. Kasteel Amerongen en het Boele 
Staal Ecoduct. De vraag is wat PS en GS leren van deze hoge risico’s.  
Met betrekking tot het Meerjarenperspectief constateert de PvdA dat PS over een aantal 
thema’s nog geen besluit hebben genomen, bv. Groot-Mijdrecht-Noord, terwijl dit wel is 
ingeboekt. Geïnformeerd wordt of een overzicht kan worden verstrekt van onderwerpen 
waarover de Staten nog moeten besluiten.  
 
Mevrouw Raven zet uiteen dat het duidelijk is dat deze Voorjaarsnota een ander karakter 
heeft dan in het verleden. De situatie van een niet sluitende Meerjarenraming is niet eerder 
voorgekomen.   
In 2011 is sprake van een eenmalig tekort van € 17 miljoen. Spreekster bevestigt dat dit uit 
het Uitvoeringsprogramma moeten worden gedekt. 
Voorts hebben GS, in de ogen van sommigen nog wat te voorzichtig geformuleerd, 
aangegeven dat in het kader van de Begrotingen na 2010 kritisch moet worden geanalyseerd 
waarop bezuinigd kan en moet worden. Dat vereist een diepere analyse dan tot nu toe is 
gebeurd.  
GS zijn zich ervan bewust dat er financieel zwaar weer aankomt en een herbezinning hard 
nodig is. 
Naast de korting op het Provinciefonds speelt ook de herverdeling van het Provinciefonds.  
Met betrekking tot de korting op het Provinciefonds had de Raad voor de Financiële 
Verhoudingen een rekenfout gemaakt. Het bedrag ad € 50 miljoen is inmiddels, ook op hun 
website, gecorrigeerd in € 37 miljoen.  
Ten aanzien van de herverdeling van het Provinciefonds zal op 25 juni a.s. in het IPO een 
procesvoorstel worden besproken om tot een verdeelsleutel voor de provincies te komen.  
Opgemerkt is dat de Giro d’Italia geen provinciale taak is. GS zien dat anders uit oogpunt van 
promotie en toerisme.    
De lagere opbrengsten opcenten hebben niet alleen te maken met het feit dat de auto’s minder 
zwaar worden en er minder auto’s worden verkocht, maar ook met feit dat het Rijk een aantal 
maatregelen heeft genomen dat consequenties heeft voor de provincies. Het Rijk gaat de 
opcenten halveren omdat er milieuvriendelijkere auto’s zijn; de lasten worden echter gedragen 
door de provincies.  
Met betrekking tot het Russisch ereveld memoreert spreekster dat GS niet positief konden 
adviseren, omdat daarvoor geen beleidskader is. PS hebben uiteraard de mogelijkheid 
daarover een besluit te nemen.  
In de Midterm Review wordt aangegeven wat is gedaan. Ter illustratie wijst zij op de 
woningbouw. De kaders zijn vastgesteld en de regelingen zijn opengesteld.   
De financiële vertaling, in de zin van wat op dit moment is uitgegeven, is een ander verhaal. 
Spreekster kan zich voorstellen dat dit bij de Najaarsrapportage wordt meegenomen, zodat PS 
een goed inzicht krijgen in wat halverwege de Collegeperiode inhoudelijk is uitgevoerd en 
wat dat heeft gekost.  
Over de hoogte van de Reserve kan worden gediscussieerd. GS stellen voor € 100 miljoen aan 
te houden; het is aan PS daarover eventueel anders te oordelen.  



10

De spelregels zijn een samenvatting van de Nota financiële ontwikkelingen en financieel 
beleid dat in de commissie BEM is besproken. Dat zijn de uitgangspunten en in die zin acht 
spreekster het niet nodig dit opnieuw in de commissie BEM aan de orde te stellen.   
Mevrouw Versteeg memoreert dat het D66 met name gaat om het formele moment dat PS de 
kaders vasttellen, waarbinnen GS vervolgens het financiële beleid kunnen uitvoeren. Onder 
verwijzing naar de toezegging van gedeputeerde Raven op blz. 11 van het verslag van de 
vorige vergadering pleit D66 ervoor het desbetreffende stuk als een statenvoorstel in de 
commissie BEM te behandelen.  
Mevrouw Raven meent, met het in het voorliggende stuk helder formuleren van de spelregels 
waarbinnen PS de besluiten nemen, te hebben voldaan aan haar toezegging in de vorige 
vergadering. 
Mevrouw Versteeg stelt voor dat de commissie Balemans zich nader buigt over de wijze 
waarop dergelijke stukken zouden moeten worden geagendeerd.   
De heer Buiting deelt mede dat in de visie van het CDA een duidelijke stap is gezet in het 
proces hoe een en ander inzichtelijk wordt voor het financieel beleid en de planning en 
control. Het CDA sluit zich in deze dan ook aan bij de in eerste termijn gemaakte opmerking 
van de VVD. Bij de Begroting 2010 kan wederom over de kaders worden gediscussieerd. Het 
is wel van belang dat PS controleren of de diverse toezeggingen en systematieken, die in de 
verschillende commissies worden besproken, ook gevolg krijgen. Het CDA ziet daar 
voldoende voortgang in.  
De heer Bos memoreert dat in de vorige vergadering uitvoerig is gesproken over de Nota 
financiële ontwikkelingen en financieel beleid. De hoofdpunten van beleid liggen thans, onder 
verwijzing naar voornoemde nota, vast in het voorliggende ontwerpbesluit. De PvdA kan 
hiermee leven, mede gezien het feit dat terzake altijd kan worden teruggevallen op de Nota 
financiële ontwikkelingen en financieel beleid en de notulen van de desbetreffende BEM-
vergadering. Op grond van het vorenstaande heeft de PvdA geen behoefte hierover nog een 
ronde te discussiëren.  
De heer Van Lunteren geeft aan dat de achterliggende gedachte van D66 ook de VVD niet 
duidelijk is. Indien bij D66 de behoefte bestaat bepaalde kaders nadrukkelijker te stellen staat 
de weg van het indienen van een amendement open.  
Mevrouw Versteeg benadrukt nogmaals dat het D66 met name gaat om de wijze waarop een 
dergelijk stuk als de Nota financiële ontwikkelingen en financieel beleid is geagendeerd. In de 
visie van D66 had dit stuk, om recht te doen aan de inhoud, als statenvoorstel in plaats van als 
een ter kennisneming stuk aan de commissie voorgelegd dienen te worden.  
De heer Buiting memoreert dat GS met de Nota financiële ontwikkeling en financieel beleid 
een goede poging hebben ondernomen om de commissie desgevraagd te informeren. Het stuk 
was ter kennisgeving aangeboden en is vervolgens op verzoek van de commissie 
geagendeerd. Het is door GS nooit voorbereid als statenvoorstel. Naar aanleiding van de nota 
heeft vervolgens in de vorige vergadering een uitvoerige, interessante discussie 
plaatsgevonden. Daaruit is het verzoek voortgevloeid de systematiek definitief vast te leggen, 
hetgeen de commissie thans terugziet in de voorliggende samenvatting en de doorwerking 
daarvan in het beleid. Spreker is van mening dat daarmee voldoende voortgang is geboekt en 
de discussie niet telkens opnieuw behoeft te worden gevoerd.   
 
Mevrouw Raven vervolgt dat met de opmerking over de risico’s met betrekking tot het 
wegenonderhoud wordt gedoeld op het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer. Alhoewel 
zij niet de portefeuillehouder is voor wat betreft de beheerplannen kunstwerken, is het haar 
wel bekend dat vorig jaar nog een volledige inspectie heeft plaatsgevonden van alle 
kunstwerken en de kritiek van de Randstedelijke Rekenkamer de desbetreffende 
portefeuillehouder derhalve enigszins heeft verbaasd.  
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Terecht wordt opgemerkt dat de € 418 miljoen in het kader van het Coalitieakkoord 
kaderstellend is geweest; daarnaar zal nader moeten worden gekeken.   
Bij de Najaarsrapportage zal ook ten aanzien van de Samenwerkingsagenda worden 
aangegeven binnen welke kader de projecten vallen en welke financiële middelen daaraan zijn 
gekoppeld.  
In het risicomanagement zit een aantal p.m.-posten omdat de effecten nog niet te 
kwantificeren zijn; Wro en Wabo betreft bv. nieuwe wetgeving. Bij Kasteel Amerongen gaat 
het om de voorgang van de restauratie dat om een garantstelling aan het Nationaal 
Restauratiefonds vraagt.   
Het gaat thans om de actualisatie van de Begroting 2009. Daarin is een aantal wijzigingen 
aangebracht. Bij de Begroting 2010 zal opnieuw moeten worden vastgesteld hoe met de 
vermindering in opbrengsten zal worden omgegaan.  
 
De heer Robbertsen deelt mede dat GS de discussie in de Tweede Kamer ten aanzien van het 
herindelingproces in noordwest Utrecht op de voet volgen. GS zullen ook daar waar nodig en 
waar mogelijk hun argumenten inbrengen. Hierbij zij wel opgemerkt dat de Tweede Kamer in 
deze een zelfstandige bevoegdheid heeft.  
Overigens merkt spreker op dat de Tweede Kamer inmiddels heeft gesproken over het 
Beleidskader Gemeentelijke Herindeling. De lijn, dat een variant per definitie wordt 
afgewezen op het moment dat één van de betrokken gemeenten zich daartegen verzet, is 
losgelaten.  
 
Mevrouw Doornenbal merkt met betrekking tot Kasteel Amerongen op dat indien PS bij de 
besluitvorming ten aanzien van de restauratie het risico op 80% hadden ingeschat, wellicht 
andere afwegingen waren gemaakt. Geïnformeerd wordt of GS voornemens zijn iets terug te 
vragen.   
De heer Ruys memoreert dat de Voorjaarsnota commissiebreed in de context is geplaatst van 
het financiële perspectief van de provincie op de korte en wat langere termijn. Gedeputeerde 
Raven heeft aangegeven dat GS dit ook als zodanig erkennen. Om herhaling van de discussie 
in PS te voorkomen acht het CDA het van belang dat GS met een schriftelijke visie komen 
hoe hiermee zal worden omgegaan geplaatst in de context van de Voorjaarsnota en de 
komende Begroting. 
 
De heer Nugteren mist in de beantwoording enigszins de ‘sense of urgency’. Op grond van 
het vorenstaande steunt GroenLinks het voorstel van het CDA met betrekking tot de 
aanvullende notitie.  
 
De heer Van Kranenburg memoreert zijn vragen over de posten E-HRM en de terugkerende 
provinciale evenementen. Overigens memoreert spreker dat de ChristenUnie destijds met veel 
tegenzin heeft ingestemd met Kasteel Amerongen en op grond daarvan de huidige situatie 
derhalve ten zeerste betreurt.   
 
Mevrouw Smit deelt in de richting van GroenLinks mede, dat de VVD het voorstel ten 
aanzien van een Russisch ereveld steunt.  
Met betrekking tot de opmerking van de VVD ten aanzien van de eventuele overschrijding 
van de € 418 miljoen verwijst spreekster naar 10.3 op blz. 14. De VVD stelt dat er geen 
sprake is van risico’s, omdat de € 418 miljoen taakstellend is. Het gaat om het principe dat 
geen risico’s worden opgenomen. Het maakt niet uit voor het totale weerstandsvermogen.  
 
De heer Bos verzoekt de posten in het Meerjarenperspectief (blz. 25/26) die niet door een PS-
besluit zijn afgedekt schriftelijk aan PS kenbaar te maken.  
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Mevrouw Raven memoreert dat in de commissie WMC al uitgebreid is gesproken over 
Kasteel Amerongen en dat ter zake van de garantstelling duidelijke randvoorwaarden zullen 
worden gesteld, waarmee GS op 6 juli a.s. nader terugkomen. Waar het om gaat is dat de 
restauratie van Kasteel Amerongen € 21 miljoen kost; slechts € 8,8 miljoen is subsidiabel 
waarvan Kasteel Amerongen 70% krijgt. Met betrekking tot het resterende benodigde bedrag 
krijgt Kasteel Amerongen ca € 3 miljoen uit fondsen. Op dit moment is derhalve nog een 
tekort van € 4,5 miljoen. Vandaar de garantstelling waarbij de provincie heel nadrukkelijk 
heeft aangegeven met randvoorwaarden te zullen komen.  
Desgevraagd door mevrouw Doornenbal antwoordt spreekster dat de provincie op dit moment 
nog in onderhandeling is met Kasteel Amerongen. Op dit moment kan zij nog niet aangeven 
of dit zal resulteren in een lagere percentage risico, tenzij PS besluiten een subsidie van € 2 
miljoen te verstrekken ten behoeve van de restauratie.  
De heer Ruys verzoekt GS aan te geven hoe de provincie in deze situatie terecht is gekomen 
is. De informatie die in de commissie WMC is verstrekt acht het CDA niet voldoende. 
Mevrouw Raven antwoordt dat het verzoek duidelijk is.  
Spreekster zegt voorts toe dat aan PS een overzicht zal worden verstrekt van de posten in het 
Meerjarenperspectief die niet door een PS-besluit zijn afgedekt.  
De opmerking van de VVD over de overschrijding van de € 418 miljoen is duidelijk. 
Spreekster merkt op dat GS de ‘sense of urgency’ erkennen en zegt toe dat GS met een 
schriftelijke visie zullen komen hoe GS denken met het financiële perspectief op de korte en 
wat langere termijn om te gaan geplaatst in de context van de Voorjaarsnota en de komende 
Begroting. 
 
De heer Binnekamp licht met betrekking tot het E-HRM systeem toe, dat thans sprake is van 
een verouderd systeem dat niet meer aan de eisen voldoet. Er wordt met verschillende 
systemen gewerkt, waardoor geen sprake is van integraliteit. Het verouderde systeem zal 
worden vervangen door een professioneler en dynamischer systeem, waarmee de informatie 
over het personeelsbestand adequaat kan worden ingevuld en up-to-date kan worden 
gehouden.  
De terugkerende provinciale evenementen worden op dit moment veelal incidenteel 
georganiseerd, hetgeen tot gevolg heeft dat niet altijd binnen de budgetten wordt gebleven. De 
post terugkerende evenementen heeft derhalve tot doel hiervoor een structureel budget te 
reserveren waaruit GS op basis van besluiten evenementen kan bekostigen dan wel een 
daaraan een bijdrage kunnen leveren.   
De heer Van Kranenburg verzoekt om nadere schriftelijke informatie over om welk E-HRM 
systeem het gaat. Voorts verzoekt spreker ten aanzien van de terugkerende provinciale 
evenementen enkele voorbeelden te noemen.   
De heer Binnekamp zegt dit toe.  
 
Mevrouw Pennarts vestigt de aandacht op de borging van de Europastrategie in de 
organisatie. Er is voor gekozen medewerkers binnen de diverse afdelingen aan te wijzen die 
een deel van hun tijd aan Europa besteden. Geïnformeerd wordt of deze aanpak werkt.  
De heer Binnekamp antwoordt dat de Europese belangen nog niet binnen alle afdelingen zijn 
verankerd en dit derhalve nog de nodige aandacht vraagt. Afgesproken is dat GS bij de 
Begroting 2010 met een voorstel komen ter zake van de Europastrategie.  
 
De voorzitter rondt de discussie over de Voorjaarsnota en Midterm Review af met de 
conclusie dat dit onderwerp nader terugkomt in de PS-vergadering.  
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Spreker deelt vervolgens mede dat deze vergadering, conform afspraak, wordt geschorst tot  
29 juni a.s., aanvang 15.00 uur en thans in beslotenheid verder zal worden vergaderd over 
agendapunt 14, Huisvesting. 
 

SCHORSING 
 


