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Verslag van het vervolg van de vergadering van de statencommissie Bestuur, Europa en 
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1. Opening 
De voorzitter heropent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.   
 
2. Mededelingen 
- Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Robbertsen, Ekkers, Bos, Buiting 

en Ruys. 
- De voorzitter deelt mede, dat de commissie op 25 juni jl. het nagekomen statenvoorstel 

‘Technische begrotingswijzigingen’ heeft ontvangen. Indien behandeling van de 
inhoud gewenst wordt geacht, stelt spreker voor dit voorstel toe te voegen als 
agendapunt 12b.  
De heer De Vries deelt mede dat D66 nog niet in de gelegenheid is geweest zich over 
het nagekomen statenvoorstel te buigen. D66 zal de inhoud derhalve rechtstreeks 
meenemen bij de behandeling in de Statenvergadering.  
De voorzitter constateert, dat de commissie zich aansluit bij het betoog van D66.   

- De voorzitter deelt mede, dat voor de behandeling van agendapunt 15, Overzicht stand 
van zaken Utrechtse projecten Randstad Urgent alle Statenleden zijn uitgenodigd.  

- De voorzitter deelt mede, dat de vertrouwelijkheid op alle stukken van dossier 
Huisvesting is verlengd tot tenminste dinsdag 30 juni a.s.  

- Mevrouw Raven deelt mede dat in de Mei-Circulaire, die op 17 juni jl. is uitgekomen, 
de € 300 miljoen bezuinigingen zijn verwerkt. De bedragen heeft de provincie zelf 
moeten uitrekenen. Uit de berekening blijkt dat de provincie Utrecht vanaf  2011 ca      
€ 16 miljoen structureel moet bezuinigen. Dat is een ander bedrag dan waarop de Raad 
voor de Financiële Verhoudingen voor de provincie Utrecht uitkwam t.w. € 37 miljoen 
uitgaande van € 600 miljoen bezuinigingen.  
De berekening van € 16 miljoen zal worden doorgevoerd in de scenario’s, waarover 
vorige week is gesproken, en na behandeling in GS op 23 juni a.s. aan de Staten 
worden vertrekt.  

- Mevrouw Raven deelt mede, dat het IPO de taak van de herverdeling van het 
Provinciefonds, niet de omvang maar de herverdeling zelf, op zich heeft genomen. 
Daarvoor is een commissie ingesteld onder leiding van mevrouw Saskia Stuiveling. In 
de eerste presentatie is aangegeven dat de commissie een zuivere kosten – 
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batenanalyse wil maken van de provincies, omdat geconstateerd is dat de provincies 
voor wat betreft de Begroting en Jaarrekening weliswaar handelen conform de BWV 
maar op verschillende manieren kijken naar de cijfers. GS zullen de Staten nauw bij 
dit proces betrokken houden.   

 Desgevraagd door de heer Kiliç antwoordt spreekster dat de planning is dat voor 1 
januari 2010 helderheid moet zijn over de verdeling van het Provinciefonds. Dat 
betekent dat de commissie Stuiveling in verband met het besluitvormingstraject eind 
september/begin oktober een advies zal moeten uitbrengen. De commissie Stuiveling 
heeft aangegeven ca 3 maanden de tijd te hebben voor de analyse.  

- Mevrouw Haak deelt mede dat – conform toezegging – overleg heeft plaatsgevonden 
tussen GS en het College van B&W Veenendaal over de positie van Veenendaal. 
Afgesproken is dat een nader overleg zal volgen tussen gedeputeerde Krol en 
wethouder Sanders over de Structuurvisie en de mogelijkheden die Veenendaal al dan 
niet heeft na 2015.  

- Mevrouw Pennarts maakt van deze gelegenheid gebruik te informeren naar de 
provinciale reactie op het rapport van de commissie Nijpels inzake de WGR+ regio’s. 
Zij memoreert dat het WGR-rapport van de commissie Nijpels is uitgebracht. 

 Mevrouw Haak antwoordt dat de reactie van GS op dit moment wordt geformuleerd en 
de Staten deze binnenkort tegemoet kunnen zien. De commissie Nijpels heeft het 
rapport uitgebracht op verzoek van de VNG en ongetwijfeld zullen er ook rapporten 
verschijnen op verzoek van het IPO. GS vragen zich af of deze werkwijze verstandig 
en geloofwaardig is. 

 Mevrouw Pennarts onderschrijft het vorenstaande. Wellicht is het gewenst dat PS zich 
beraden op een provinciale strategie ten aanzien van de vele rapporten van de VNG.  

 Mevrouw Versteeg deelt de mening dat voorkomen moet worden dat bestuurslagen 
elkaar via rapporten en in de media gaan bestrijden. Spreekster is er voorstander van 
dat Utrecht zich bezint over de wijze waarop de provincies hiermee constructief 
kunnen omgaan. In de Kerntakenanalyse wordt gesproken over het synergie zoeken 
ten opzichte van andere bestuurslagen. D66 stelt voor dit in het kader van de visie van 
de provincie Utrecht als leidend uitgangspunt te hanteren en te trachten daarmee de 
huidige gang van zaken te doorbreken.  

 
11. Beleidsnota Verbonden partijen 
De heer Kiliç spreekt zijn waardering uit voor de inhoud van het voorliggende stuk. De PvdA 
pleit ervoor de commissie structureel te informeren over de standpunten die GS als lid van een 
RvC dan wel Bestuur in vergaderingen van de desbetreffende Verbonden partij inbrengen. 
Mevrouw Doornenbal informeert of de PvdA bedoelt dat vooraf duidelijk is met welk doel 
een Verbonden partij wordt opgericht, zodat het resultaat ook kan worden gemeten.  
De heer Kiliç vestigt ter illustratie de aandacht op de tariefwijziging bij Vitens. De PvdA 
hecht eraan vooraf dan wel achteraf te worden geïnformeerd over het standpunt dat GS in 
deze hebben ingenomen.  
 
Mevrouw Pennarts sluit zich aan bij de waarderende woorden voor het voorliggende stuk.  
Alle Verbonden partijen zullen worden geëvalueerd. Geïnformeerd wordt of daarbij ook kan 
worden aangegeven welke samenwerkingsverbanden eventueel muteerbaar zijn, welke 
inspraakmogelijkheden er in die diverse samenwerkingsverbanden zijn en, indien dat het 
geval is, of de provincie daarvan ook gebruik heeft gemaakt in het jaar waarover de evaluatie 
plaatsvindt.  
Met betrekking tot de opsomming van de partijen in bijlage 5 had GroenLinks het prettig 
gevonden indien – evenals bij de deelnemingen – de provinciale financiële bijdrage bij de 
overige Verbonden partijen (IPO, Rekenkamer, HNP) was vermeld. 
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De heer Van Kranenburg merkt op, dat sprake is van een overwogen nota.  
Spreker merkt op dat het in het kader van de Verbonden partijen nogal eens ontbreekt aan 
duidelijkheid omtrent de prestaties die worden geleverd. Dat is veelal het gevolg van het feit 
dat bij het aangaan van een deelneming aan een Verbonden partij geen concrete nulmeting in 
getallen is gedaan ten aanzien van het probleem waarvoor de Verbonden partij een oplossing 
zou moeten zijn. Op grond van het vorenstaande pleit de ChristenUnie in nieuwe gevallen van 
Verbonden partijen voor deze nulmeting.   
Daarnaast zou het goed zijn de regelingen/verordeningen waarin die Verbonden partijen zijn 
geregeld tegen het licht te houden, omdat spreker daarin termijnen is tegengekomen die niet 
kloppen.   
 
De heer Duquesnoy deelt mede dat de SP zich in grote lijnen aansluit bij het betoog van 
GroenLinks. Spreker merkt voorts op dat de SP van mening is dat het schema afwegingskader 
(bijlage 1, pag. 7) erg uitgebreid is, waardoor minder leesbaar; sommige vragen zijn in de 
visie van de SP nutteloos. De SP pleit voor een simpel schema, waarin alleen die zaken 
worden afgewogen waarom het feitelijk gaat.    
 
Mevrouw Raven licht toe dat GS naar aanleiding van een onderzoek van de Randstedelijke 
Rekenkamer tot deze verdere uitwerking is gekomen. Het betreft een afwegingskader, 
waarover PS gaan. PS wegen op basis van een aantal keuzes, dat in het afwegingskader 
voorligt, het belang af of al dan niet wordt gekomen tot een Verbonden partij. Ter illustratie 
wijst spreekster op de Stichting Vrede van Utrecht. PS hebben ervoor gekozen dat de 
gedeputeerde verantwoordelijk voor de portefeuille cultuur geen zitting neemt in het 
Stichtingsbestuur, omdat aan de Stichting ook subsidie wordt verstrekt. Vorenstaande 
afweging kan worden gemaakt via de lijnen in het voorliggende afwegingskader. Het 
afwegingskader geeft echter tegelijkertijd aan dat in deze ook een andere keuze kan worden 
gemaakt, omdat het niet verboden wordt dat de gedeputeerde cultuur in het Stichtingsbestuur 
zitting neemt. Via het afwegingskader kan duidelijk worden gemaakt hoe tot besluitvorming 
is gekomen.  
De veertien Verbonden partijen waarbij GS betrokken zijn, worden duidelijk vermeld. Zij 
moet nagaan wanneer en waar terugkoppeling plaatsvindt over door GS ingebrachte 
standpunten. In het geval van de Recreatieschappen is haar bekend dat PS worden betrokken 
voordat besluitvorming plaatsvindt.   
In het geval van de deelnemingen zijn GS over het algemeen slechts voor een klein deel 
aandeelhouder; zij worden wel uitgenodigd deel te nemen aan die aandeelhoudersvergadering. 
Het Buijs Ballot Fonds is het meest nadrukkelijk gekoppeld aan de provincie Utrecht.  
Het ontbreken van een kader maakte de discussie over welke samenwerkingsverbanden 
eventueel muteerbaar zijn, welke inspraakmogelijkheden er in die diverse 
samenwerkingsverbanden zijn en, indien dat het geval is, of de provincie daarvan ook gebruik 
heeft gemaakt in het jaar waarover de evaluatie plaatsvindt  lastig. De voorliggende notitie 
biedt daartoe thans een aantal richtlijnen.   
De termijn heeft in de visie van spreekster te maken met Statuten; deze zullen moeten worden 
nageleefd.    
 
De heer Duquesnoy deelt mede dat de SP ermee instemt, dat het voorliggende voorstel als 
sterstuk naar de Staten gaat. 
Spreker pleit ervoor te verduidelijken dat bijlage 1, het afwegingskader, en de toelichting in 
bijlage 2 inherent aan elkaar zijn gekoppeld dan wel dat het schema de juiste keuzes geeft.  
De overweging, dat de Gedeputeerde verantwoordelijk voor de portefeuille cultuur geen 
zitting heeft genomen in het Stichtingsbestuur van de Vrede van Utrecht omdat aan de 
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Stichting subsidie wordt verstrekt, kan niet uit het afwegingskader worden gehaald. In zijn 
visie klopt het schema technisch gezien niet.  
 
De heer Van Kranenburg zegt toe dat hij zijn punt ten aanzien van de termijnen schriftelijk zal 
indienen. Het betreft feitelijk de uitvoering van punt 4, het controlekader. 
Overigens heeft de ChristenUnie er geen moeite mee indien het voorliggende stuk als sterstuk 
in de Staten wordt behandeld.  
 
De VVD, PvdA en D66 geven aan ermee in te stemmen dat het voorliggende voorstel als 
sterstuk naar de Staten gaat. 
 
Mevrouw Raven licht toe dat het afwegingskader via verschillende lijnen kan worden 
gevolgd. De uitgeschreven toelichting in bijlage 2 dient ter verduidelijking van het schema. 
Spreekster onderschrijft dat sprake is van een vrij ingewikkeld schema. Van belang is dat door 
middel van het afwegingskader duidelijk wordt hoe tot een bepaalde besluitvorming is 
gekomen, hetgeen de bedoeling was.  
 
De voorzitter concludeert dat de commissie zich kan vinden in het voorliggende voorstel en 
ermee instemt dat dit als sterstuk in de Staten wordt behandeld.  
 
12. Ontwerpprogrammabegroting 2010 Randstedelijke Rekenkamer 
De voorzitter concludeert dat de commissie zich kan van vinden in het voorliggende voorstel 
en ermee instemt dat dit als sterstuk in de Staten wordt behandeld.  
 
13. Kwaliteitsmetingen Zuidwest-Utrecht 
De heer De Vries heeft begrepen dat het niet de bedoeling is thans uitgebreid op dit 
onderwerp in te gaan; in september zal de inhoudelijke discussie worden gevoerd over het 
instrument bestuurskrachtmeting in algemene zin. 
Naar aanleiding van eerdere discussies over herindelingen hecht spreker eraan voor de 
behandeling in september mee te geven dat D66 behoefte heeft aan een algemene visie van 
GS over hetgeen wordt voorgestaan te aanzien van de gemeenten in de provincie Utrecht, 
randvoorwaarden om de gemeenten goed te laten functioneren.   
 
De heer Kiliç ondersteunt het betoog van D66.  
Naar aanleiding van de kwaliteitsmetingen Zuidwest-Utrecht informeert de PvdA naar het 
standpunt van GS terzake dit gebied.  
 
Mevrouw Pennarts deelt mede dat GroenLinks zich aansluit bij de vragen van D66 en de 
PvdA. 
Ten aanzien van de voorliggende stukken plaatst spreekster vervolgens de volgende 
opmerkingen.  
GroenLinks stelt naar aanleiding van de bestuurskrachtmetingen vast dat de situatie in 
Zuidwest-Utrecht niet verontrustend is. Het verontrust GroenLinks wel dat IJsselstein, een 
van de grotere gemeenten met 34.000 inwoners, er in feite het slechtst voor staat. De vraag is 
dan ook hoe deze gemeente een eventuele voortrekkersrol kan spelen bij een bestuurlijke 
opschaling of intensievere samenwerking.   
GroenLinks vraagt zich overigens af hoe nu verder. Alle gemeenten hebben het advies 
gekregen een Visie 2022 op te stellen. De vraag is of dit niet leidt tot bestuurlijke 
‘navelstaarderij’ in Zuidwest-Utrecht en of er wel voldoende beeld is over wat de toekomst 
zou moeten zijn van de gemeenten. 
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Alle gemeenten presteren niet of minder goed op bestuurlijke kwaliteit en ambtelijke 
capaciteit. De vraag is of er nog wel perspectief is voor verbetering, ook gezien de taken die 
de komende jaren op de gemeenten afkomen.  
Zelf geven de gemeenten in hun brief van 24 juni jl. aan dat ze graag gebruik maken van 
ondersteuning door de provincie bij de besprekingen van de uitkomsten in regionaal verband.   
GroenLinks hoopt dat de provincie die rol pakt en het proces, dat eventueel wordt opgestart in 
Zuidwest-Utrecht, beter verloopt dan de recente herindelingprocedures.  
Desgevraagd antwoordt spreekster dat GroenLinks ten aanzien van Zuidwest-Utrecht niet 
direct uitgaat van een herindeling. Wel staat GroenLinks op het standpunt dat er iets moet 
gebeuren in welke vorm dan ook.  
 
De heer Duquesnoy sluit zich aan bij het betoog van D66. 
Dat er iets moet gebeuren in Zuidwest-Utrecht haalt spreker ook uit de brief van de 
desbetreffende gemeenten van 24 juni jl. De SP vraagt aandacht voor de communicatie met de 
gemeenten. Uit de brief van de gemeenten maakt de SP op dat de gemeenten het gevoel 
hebben dat de provincie zaken wil die de gemeenten niet willen. Geïnformeerd wordt hoe GS 
hier tegenover staan.   
 
Mevrouw Doornenbal informeert – onder verwijzing naar de ontstane situatie in Noordwest-
Utrecht – hoe GS de afzonderlijke gemeenten beoordelen en of het huidige instrument 
kwaliteitsmeting wel voldoende toekomstbestendig is. Vanuit de provincie wordt aangegeven 
dat vertraging in het proces Noordwest-Utrecht tot grote problemen leidt, terwijl dit feitelijk 
niet kan worden geconcludeerd uit het resultaat van de bestuurskrachtmetingen.  
Voorts informeert het CDA hoe GS het verzoek van de gemeenten in Zuidwest-Utrecht met 
betrekking tot ondersteuning willen oppakken.  
Overigens wacht het CDA de notitie met de visie van GS op herindelingen en het instrument 
kwaliteitsmetingen, dat in september inhoudelijk zal worden besproken, met belangstelling af.   
Desgevraagd door de heer De Vries licht spreekster toe dat het CDA zich afvraagt in hoeverre 
de provincie naar aanleiding van een kwaliteitsmeting kan beoordelen hoe een gemeente er 
voor staat.   
De heer De Vries informeert of de Coalitiepartners een afspraak is gemaakt dat in deze 
Coalitieperiode geen herindelingen meer zullen plaatsvinden dan wel voorstellen daartoe 
zullen worden geformuleerd. 
Mevrouw Doornenbal antwoordt, dat hierover geen afspraken zijn gemaakt.  
De heer Van Lunteren bevestigt het vorenstaande. Wel is de afspraak gemaakt dat, indien 
hiertoe een verzoek van gemeenten komt, met elkaar wordt bekeken hoe hiermee wordt 
omgegaan. Dit wordt door de heer Van Kranenburg bevestigt.  
 
De heer Van Kranenburg merkt op dat al veel opmerkingen zijn gemaakt. De ChristenUnie 
wacht de notitie in september met belangstelling af.  
Ten aanzien van Zuidwest-Utrecht maakt spreker uit de brief op dat IJsselstein zich afvraag of 
zij ter zake van de kwaliteitsmeting wellicht te eerlijk is geweest; de vraag is hoe het dan 
elders zit en hoe de brief van de gemeenten moet worden geïnterpreteerd.  
De ChristenUnie staat op het standpunt dat de situatie met betrekking tot Noordwest-Utrecht 
geen enkele verband heeft met Zuidwest-Utrecht.  
Voor het overige is de ChristenUnie benieuwd naar de actie van GS naar aanleiding van het 
verzoek van de gemeenten in Zuidwest-Utrecht.  
 
De heer Barneveld Binkhuysen deelt mede dat de VVD enkele weken geleden een bezoek 
heeft gebracht aan Zuidwest-Utrecht en in een gezamenlijke bijeenkomst met 
vertegenwoordigers van alle gemeenten heeft gesproken. Daarbij is ook het onderwerp 
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samenwerking/herindeling aan de orde geweest. Nagenoeg alle vertegenwoordigers waren het 
erover eens, dat bestuurlijke veranderingen nodig zijn. Er wordt samengewerkt maar wat dat 
betreft wordt in de naaste toekomst problemen verwacht. Een en ander blijkt ook uit de 
stukken, waarin de bestuurskracht en de kwaliteitsmetingen worden beschreven. 
De VVD pleit ervoor dat de provincie het verzoek van de gemeenten oppakt en onderzoekt 
welke ondersteuning de provincie kan bieden. In deze wordt gepleit voor een subtiele 
benadering omdat de gemeenten enerzijds van onderop willen handelen, maar anderzijds een 
proactieve benadering van de provincie verwachten. De suggestie met betrekking tot het 
organiseren van een werkconferentie steunt de VVD.  
De VVD geeft in deze mee eerst te inventariseren wat de ambities van de afzonderlijke dan 
wel gezamenlijke gemeenten zijn om van daaruit te bezien op welke wijze dat kan worden 
ingericht.   
 
Mevrouw Haak hecht eraan erop te wijzen, dat de kwaliteitsmetingen geen beoordelingen 
zijn; dat is niet het doel van het instrument. Voorts zij opgemerkt dat GS na de zomer komen 
met een visie over het instrument kwaliteitsmeting en niet met een visie over herindelingen.   
Het is niet de bedoeling dat de notitie een beoordelingskader betreft. GS staan op het 
standpunt dat de kwaliteitsmeting maatwerk betreft, dat in iedere gemeente tot een ander 
resultaat kan leiden. Het is niet de bedoeling van te voren precies aan te geven bij welke 
uitkomst wat in werking treedt.   
De inhoudelijke discussie over waarvoor het instrument kwaliteitsmeting is bedoeld vindt in 
september plaats. Vooruitlopende daarop geeft spreekster aan dat het doel van het instrument 
met name is de gemeente een spiegel voor te houden waarmee zij kunnen zien of de 
organisatie voldoende op orde is (o.a. financiën, relatie tussen B&W en gemeenteraad, relatie 
met externe partners). De provincie is vooral benieuwd  hoe een en ander functioneert in het 
hele gebied; niet alleen of de gemeenten hun eigen opdrachten aankunnen maar ook of ze met 
elkaar verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hetgeen in het gebied speelt. Het instrument 
heeft derhalve zowel een intern- als een extern doel.  
Mevrouw Bodewitz informeert of het instrument kwaliteitsmeting daarmee meer een 
instrument van de gemeenten zelf is geworden dan van de provincie.   
Mevrouw Haak bevestigt het vorenstaande. Hierop zal nader worden ingegaan in de notitie 
die in september zal worden gesproken.  
GS constateren eveneens dat gemeenten de provincie op grond van de uitkomst van de 
kwaliteitmetingen verzoeken de regierol op zich te nemen. Enerzijds pleiten GS er derhalve 
voor dat het proces van onderop moet komen, maar anderzijds moet worden geconstateerd 
dat, indien GS geen regie voeren op het proces, er geen stappen tot verbetering van de 
kwaliteit worden gemaakt. Die balans gaan GS met de gemeenten zoeken. Daarvoor wordt 
een werkconferentie georganiseerd, waarbij wellicht expertise van buitenaf op het gebied van 
samenwerkingsmogelijkheden zal worden betrokken.  
Overigens heeft spreekster vanaf het begin aangegeven dat het proces weliswaar van onderop 
moet komen, maar niet vrijblijvend is. De provincie kan niet berusten in de constatering dat 
de kwaliteit onvoldoende is.   
De positie van IJsselstein is lastig. De gemeente komt er zelf op dit moment slecht uit. Dat 
heeft o.a. te maken met de veranderende rol van ontwikkel- naar beheergemeente die te laat is 
opgepakt. GS hebben vertrouwen uitgesproken in het feit dat IJsselstein zelf het proces wil 
oppakken om tot de verbeterslagen te komen, maar tevens is aangegeven dat GS op grond van 
haar toezichthoudende rol in deze de vinger aan de pols houden.   
De brief van IJsselstein is namens alle gemeenten geschreven, hetgeen spreekster verheugt. 
Dit betekent dat de gemeenten erin zijn geslaagd met elkaar aan de provincie te laten zien dat 
zij een en ander serieus nemen en vinden dat zij gemeenschappelijk aanspreekbaar zijn op dit 
proces.   
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Mevrouw Doornenbal geeft GS in overweging kennis te nemen van de situatie met betrekking 
tot de K5 gemeenten in de Krimpenerwaard.  
 
Mevrouw Bodewitz begrijpt dat de notitie in september met name zal zijn gericht op het 
instrument kwaliteitsmeting. Geïnformeerd wordt of daaraan tevens een beoordelingskader 
wordt gekoppeld op basis waarvan GS kunnen besluiten voor te stellen al dan niet tot 
herindeling/samenwerking over te gaan.   
 
Mevrouw Pennarts memoreert dat de gemeenten zelf de uitkomst van de kwaliteitsmetingen 
onderschrijven. Zij vragen om regie van de provincie in het proces, hetgeen GroenLinks een 
positieve benadering acht. De werkconferentie is genoemd als een van de eerste stappen die 
GS zullen ondernemen. Geïnformeerd wordt welke stappen GS nog meer overwegen om het 
proces goed te begeleiden.  
 
De heer De Vries acht alleen een visie op het instrument kwaliteitsmeting te weinig, gelet op 
de wijze waarop de discussies over herindelingen in deze provincie tot nu toe zijn gevoerd.   
Aan de provincie is verzocht de regie te voeren op het proces in Zuidwest-Utrecht. D66 acht 
het van belang dat de Staten in dat geval weten hoe GS in dergelijke processen staan en regie 
voeren. Daarover moeten afspraken worden gemaakt om situaties, waarvan thans in 
Noordwest-Utrecht sprake is, te voorkomen.   
D66 roept GS op naast een visie op het instrument kwaliteitsmeting ook te komen met een 
visie over de toekomst van de gemeenten in de provincie Utrecht met daaraan gekoppeld een  
beoordelingskader op basis waarvan de provincie gemeenten op grond van een 
kwaliteitsmeting kan stimuleren te komen tot samenwerking dan wel herindeling. D66 staat 
op het standpunt dat daarop vanuit de provincie regie mag worden gevoerd. 
Indien de door D66 gewenste visies niet tegemoet kunnen worden gezien, zal spreker hier in 
september zeker op terugkomen en mogen van D66 nadere initiatieven worden verwacht.  
 
De heer Kiliç is van mening dat een onderscheid dient te worden gemaakt tussen het 
instrument kwaliteitsmeting en het voorliggende stuk. Voor wat betreft de situatie in 
Zuidwest-Utrecht is de verantwoordelijkheid vooralsnog bij de gemeenten zelf gelegd met de 
mededeling dat geen sprake is van vrijblijvendheid. De PvdA sluit zich in deze aan bij de 
vraag van GroenLinks. Spreker pleit ervoor het proces in Zuidwest-Utrecht voor te zetten op 
basis van het huidige instrument kwaliteitsmeting.  
 
Mevrouw Haak neemt de suggestie ten aanzien van het kennisnemen van de situatie van de 
K5 gemeenten in de Krimpenerwaard mee.  
Spreekster heeft de indruk dat GS en PS verschillende verwachtingen hebben over de notitie 
die in september zal worden besproken. Spreekster memoreert dat de vraag naar een notitie 
voortkomt uit de discussie rondom de herindeling in het Valleigebied. Met name vanuit het 
CDA is de vraag gesteld of GS en PS wel hetzelfde onder bestuurskrachtmeting verstaan in de 
zin of het een beoordeling betreft op basis waarvan een herindeling/samenwerking tot stand 
komt of een instrument waarmee gemeenten in hun beleid ondersteund kunnen worden. GS 
hebben aangegeven dat het laatste het geval is. Geconcludeerd is dat het goed zou zijn 
hierover nader van gedachten te wisselen. 
Mevrouw Bodewitz kan zich voorstellen dat het een goede stap is eerst te bespreken wat 
onder het instrument kwaliteitsmeting wordt verstaan, wat daarvan de waarde is voor de 
provincie en wat de provincie daarmee wil. Vervolgens zal echter moeten worden besloten 
welke rol de provincie gaat vervullen. In feite zou daarna derhalve nog een document moeten 
komen op basis waarvan wordt besloten hoe in het vervolg vormgegeven zal worden aan 
herindelingen. 
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Mevrouw Haak is van mening dat het niet direct om herindelingen behoeft te gaan. Wellicht 
ontstaan goede relaties in het gebied, waarbij dermate goede samenwerkingafspraken worden 
gemaakt dat niemand meer over een herindeling spreekt.   
Mevrouw Bodewitz merkt op dat de PvdD het laatste zou toejuichen. De ervaring uit het 
verleden leert echter dat door GS regelmatig is besloten een herindeling door te zetten terwijl 
daarvoor niet bij alle betrokken gemeenten draagvlak was. Voor die gevallen acht de PvdD 
een beoordelingskader gewenst.  
Mevrouw Haak geeft aan dat GS geen voorstander zijn van een beoordelingskader. Zij stelt 
voor de inhoudelijke discussie daarover te voeren in september op basis van de toegezegde 
notitie. Spreekster hoopt op creativiteit vanuit de streek om te komen tot een goed resultaat. In 
haar visie is dat oneindig veel meer waard dan dat de provincie daarover een kader formuleert 
op basis waarvan gekomen wordt tot een afgedwongen resultaat. GS zijn daar geen 
voorstander van; bovendien past dit ook niet binnen zowel de landelijke- als de provinciale 
coalitieafspraken. 
Wel heeft spreekster aangegeven druk te zullen zetten op het proces, omdat het proces en de 
uitkomsten niet vrijblijvend mogen zijn. 
Met betrekking tot de ontstane situatie in Noordwest-Utrecht hecht spreekster eraan te 
benadrukken dat op één na alle fracties in de Tweede Kamer hebben aangeven dat de 
provincie Utrecht de Arhi-procedure correct heeft doorlopen. Op grond van het feit dat sprake 
is van een gecompliceerde situatie is door de Tweede Kamer aan de Staatssecretaris verzocht 
nader te onderzoeken of alsnog in het gebied tot een breed gedragen conclusie kan worden 
gekomen. Ook de Raad van State, die het proces beoordeelt, en de Staatssecretaris hebben 
geoordeeld dat de provincie de Arhi-procedure goed heeft doorlopen.  
De heer De Vries onderschrijft vorenstaand betoog, hetgeen ook moge blijken uit het feit dat 
D66 heeft ingestemd met het voorstel van GS ter zake van de herindeling. Het gaat spreker 
met name om het beeld dat hierover is ontstaan over de provincie en het feit dat D66 het 
gevoel heeft dat vanuit de provincie te weinig is gedaan om dat beeld weg te nemen hetgeen 
de provincie beschadigt als bestuurslaag.   
D66 staat in algemene zin op het standpunt dat in de toegezegde visie helderheid moet komen 
over welke criteria feitelijk worden gehanteerd ter zake van herindelingen en hoe de provincie 
de regie gaat voeren in dergelijke processen.   
 
Mevrouw Haak deelt mede dat de discussie verder inhoudelijk zal worden gevoerd in 
september. Hetgeen heden naar voren is gebracht zal zij betrekken bij het opstellen van de 
toegezegde notitie.   
 
De voorzitter sluit de discussie af met de conclusie dat de discussie in september zal worden 
vervolgd aan de hand van de toegezegde notitie van GS.  
 
15. Overzicht stand van zaken Utrechtse projecten Randstad Urgent 
De heer De Vries memoreert de afspraak dat de commissie twee keer per jaar actief met GS 
van gedachten zouden wisselen over met name de Utrechtse projecten Randstad Urgent. Op 
grond hiervan heeft D66 gevraagd het voorliggende, in eerste instantie ter kennisneming 
aangeboden, stuk te agenderen.  
In algemene zin hebben de vragen en opmerkingen van D66 met name betrekking op de rol 
van PS.  

- Groot Mijdrecht Noord. Op 6 juli a.s. nemen PS hierover een beslissing. D66 mist in 
het stuk wat de consequenties zijn van deze besluitvorming voor het project binnen 
Randstad Urgent. D66 pleit ervoor dit alsnog toe te voegen. 

- Duurzaam bouwen in de Noordvleugel Utrecht. Spreker memoreert dat D66 al eerder 
heeft aangegeven dat provincie niet de indruk moet geven met de bouw van 15.000 
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woningen in Almere klaar te zijn. D66 staat, mede met het oog op de Stichtse lijn, op 
het standpunt dat binnen Randstad Urgent nader moet worden bekeken hoe de relatie 
tussen Utrecht via het Gooi naar Almere kan worden versterkt. Zij denkt hierbij o.a. 
aan samenwerking op het gebied van onderwijs en economisch gebied, waarmee de 
bouw van 15.000 woningen in Almere breder getrokken en onderbouwd wordt.  

- Eén OV-autoriteit. De passage over één OV-autoriteit stelt D66 teleur. Er is een 
onderzoek gedaan op basis waarvan vooralsnog niet is gekozen voor één OV-autoriteit 
maar voor een compromis in de vorm van een OV-Bureau Randstad. PS zijn daarover 
niet gehoord en worden pas in het voorliggende stuk van het besluit ter zake van het 
compromis op de hoogte gesteld. D66 vraagt zich af of dit compromis perspectief 
biedt om de OV-problematiek in de Randstad op de langere termijn op te lossen. 
De argumenten om op dit moment niet te komen tot één OV-autoriteit acht D66 niet 
sterk. D66 is benieuwd hoe een en ander zich verder ontwikkelt en wat de rol van PS 
daarbij zal zijn. 

- Randstad 2040: vervolg. D66 gaat er vanuit dat in de conferentie in november zal 
worden gesproken over de nieuwe Sleutelprojecten. D66 pleit ervoor dat PS daarover 
inhoudelijk voorafgaande aan de conferentie met GS van gedachten kunnen wisselen, 
eventueel in een ‘benen op tafel overleg’.  
Resultaten van een jaar Randstad Urgent. Aangegeven wordt dat de resultaten van het 
vorig jaar en de opgaven voor het komend jaar vernieuwing van het programma 
noodzakelijk maken en dat deze vernieuwing langs drie lijnen wordt ingezet. D66 is 
van mening dat de genoemde drie lijnen al vanaf het begin, 3 jaar geleden, ingezet 
hadden moeten worden.   

 
Mevrouw Blom sluit zich aan bij de opmerking van D66 over de terugkoppeling van de stand 
van zaken.  
Spreekster constateert dat de inhoud van het voorliggende stuk, waarschijnlijk als gevolg van 
het feit dat het eerst ter kennisneming is toegezonden, voor een groot deel niet meer actueel is. 
De PvdA is kritisch in deze. Dit heeft te maken met het feite dat een aantal bijeenkomsten van 
de ad hoc commissie Pakketstudies en de Raden en Staten niet is doorgegaan. Het probleem 
met de Randstad Urgent projecten is, dat de focus met name is gericht op de samenwerking 
met RWS en veel minder op terugkoppeling naar PS, de commissies i.c. de ad hoc commissie 
Pakketstudies. De vraag is of de democratische legitimiteit nog steeds gewaarborgd is. De 
commissie BEM kan hieraan iets doen door erop toe te zien dat in het kader van de 
afgesproken terugkoppeling twee keer per jaar sprake is van een goede bijeenkomst in 
aanwezigheid van de verantwoordelijk gedeputeerde.  
Desgevraagd door de voorzitter memoreert spreekster dat in oktober 2008 een goede 
bijeenkomst heeft plaatsgevonden waarvoor de commissie MME tijdig was uitgenodigd. Wat 
de PvdA betreft is dat een goede werkwijze. 
Mevrouw Versteeg hecht eraan hieraan toe te voegen dat ter zake van Randstad Urgent is 
afgesproken dat terugkoppeling aan PS twee keer per jaar plaatsvindt in een Statenbrede 
bijeenkomst. Vorig jaar hebben de Staten aangegeven niet tevreden te zijn over de wijze 
waarop dit werd ingericht op grond waarvan in oktober een goede bijeenkomst heeft 
plaatsgevonden. D66 had verwacht dat die lijn zou zijn voortgezet in de zin dat op basis van 
een ter bespreking stuk een toelichting zou worden gegeven en vragen zouden kunnen worden 
gesteld in aanwezigheid van verantwoordelijk portefeuillehouder Ekkers.  
 
De heer Van Kranenburg sluit zich aan bij het betoog van D66 over de terugkoppeling.  
Spreker memoreert dat in de oktober bijeenkomst al nadrukkelijk aandacht is gevraagd voor 
een OV-autoriteit. In januari/februari jl. heeft de ChristenUnie alle fracties via een mail 
benaderd om te bezien of op dit punt enige actie zou kunnen worden ingezet. Enkele partijen 
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hebben daarop gereageerd, echter onvoldoende om dit daadwerkelijk op te pakken. De 
ChristenUnie heeft op grond hiervan de zaak laten rusten.   
Mevrouw Blom geeft aan dat de PvdA op de mail van de ChristenUnie heeft gereageerd en 
graag met de ChristenUnie actie had willen ondernemen. De vraag is of dit nu nog zinvol zin 
gelet op het feit dat er een inmiddels een duidelijk besluit ligt en Utrecht slechts één van de 
partijen is die daarover iets te zeggen heeft.  
De heer De Vries licht toe met waardering kennis te hebben genomen van het initiatief van de 
ChristenUnie. D66 kan echter niet overal op reageren, omdat op grond van de omvang van de 
fractie soms keuzes moet worden gemaakt. Een onderwerp als één OV-autoriteit had wat D66 
betreft in eerdergenoemde Statenbrede bijeenkomst kunnen worden besproken in 
aanwezigheid van de verantwoordelijk gedeputeerde.  
Desgevraagd licht de heer Van Kranenburg toe dat de ChristenUnie de fracties via de mail een 
voorstel heeft gedaan met het verzoek bij hun achterban in de andere betrokken partijen te 
inventariseren hoe hier tegenover werd gestaan. Spreker heeft van drie fracties een op zich 
instemmende reactie teruggekregen, maar hierna is door geen enkele fractie een vervolg 
ondernomen. Spreker hecht er overigens aan deze discussie niet in deze vergadering voort te 
zetten 
Mevrouw Bodewitz kan zich niet herinneren de mail van de ChristenUnie te hebben 
ontvangen. Zij betreurt dit, omdat de PvdD graag aan een dergelijk initiatief had 
deelgenomen.  
 
Mevrouw Raven bevestigt dat het de bedoeling is twee keer per jaar een ‘bijpraat’-
bijeenkomst te organiseren; dat is thans niet gebeurd. Dat ervoor is gekozen in april de stand 
van zaken ter kennisneming aan te bieden, heeft te maken met het feit dat op dat moment geen 
actuele voortgang was te melden. Inmiddels is een aantal onderwerpen in de desbetreffende 
statencommissies behandeld. Dit laat onverlet dat het gewenst is in het najaar wederom een 
‘bijpraat’-bijeenkomst te organiseren, waarin bijvoorbeeld van gedachten kan worden 
gewisseld over mogelijke Sleutelprojecten, nu afgelopen week bekend is gemaakt dat de 
Sleutelprojecten doorgang zullen vinden en daarbij wellicht ook de A12-zone zal worden 
betrokken.   
Wat betreft één OV-autoriteit zitten PS en GS in de visie van spreekster op één lijn. De 
overige betrokken partijen denken daar helaas echter om hen moverende redenen anders over. 
Onder het motto ‘beter iets, dan niets’ is voor het compromis gekozen.  
Het project Groot Mijdrecht Noord verlaat het programma Randstad Urgent, omdat hieraan 
geen Rijksbesluit meer ten grondslag ligt.  
Het is de bedoeling, dat ter zake van Randstad Urgent een Midterm Review wordt gemaakt op 
basis waarvan wordt bekeken in hoeverre Rijksbemoeienis nodig is. Spreekster is van mening 
dat meer samenhang in het programma tussen Utrecht en Almere daarbij nadrukkelijk een rol 
zou moeten spelen en kan zich voorstellen dat dit een goed onderwerp is voor de bijeenkomst 
in aanwezigheid van portefeuillehouder Ekkers.   
De focus op RWS en minder op democratische legitimatie blijft een lastig onderwerp. Dat 
geldt ook als het gaat om de discussie over één OV-autoriteit. GS en PS kunnen het daarover 
eens zijn, maar indien de andere betrokken partijen aangeven dat zij hiervan geen voorstander 
zijn, kan de provincie hooguit zorgen voor een compromis. Dat neemt niet weg dat dit ten 
koste gaat van de democratische legitimatie, hetgeen te betreuren is.  
 
De heer Van Lunteren deelt ten aanzien van één OV-autoriteit mede dat uit de inventarisatie 
bij de VVD is gebleken dat het standpunt verdeeld ligt; de VVD-fracties binnen de provincies 
neigen hiertoe meer dan de steden. Gelet op het feit dat PS van Utrecht nagenoeg unaniem 
voorstander is van één OV-autoriteit, kan spreker zich voorstellen dat het initiatief van de 
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ChristenUnie alsnog via de commissie MME wordt opgepakt om te bezien of hiervoor meer 
draagvlak kan worden verkregen bij raden en Staten van andere provincies en steden.   
 
Mevrouw Blom deelt mede bereid te zijn dit punt binnen de commissie MME op te pakken.  
 
De heer De Vries vreest dat de discussie over één OV-autoriteit op dit moment een gepasseerd 
station is, maar kan zich vinden in de suggestie van de VVD.  
 
Met in acht neming van het besprokene sluit de voorzitter de discussie af. 
 
16. Vervolg kerntakenanalyse; basisvisie en opdracht Gedeputeerde Staten 
De heer Barneveld Binkhuysen deelt mede dat de VVD van mening is dat het 
Bestuursakkoord en het advies van de commissie Lodders leidend zijn in de 
Kerntakendiscussie; hetzelfde geldt ten aanzien van een slanke overheid, waarnaar wordt 
gestreefd. 
Op provinciaal niveau staat de VVD kritisch tegenover de provinciale rol in het sociaal 
culturele domein. Dat impliceert niet dat de VVD in deze geen enkele rol van de provincie 
ziet, maar zij wil die rol gerelateerd zien aan een toekomstvisie. 
De VVD steunt de gedachtegang over een kennisregio/-economie, maar is van mening dat, als 
de provincie zich als zodanig wil profileren, daarvoor de benodigde sociaal-culturele 
omgeving aanwezig moet zijn. Dat is iets anders indien dat wordt gerelateerd aan de 
kenniseconomie dan aan het sociaal culturele domein, waar vaak wordt gesproken over 
subsidies. De VVD wil een koppeling uitgewerkt zien tussen het komen tot een 
kenniseconomie in die toekomstvisie en het sociaal culturele domein vertaald in die 
kerntaken.   
Met betrekking tot de stap 1, basisvisie acht de VVD de laatste zin:”De provincie zal haar  
verantwoordelijk nemen voor alle relevante aspecten van de Utrechtse samenleving.” nogal 
ruim. Spreker wil daarover binnen de fractie nog van gedachten wisselen, alvorens daarmee in 
te stemmen.   
 
De heer Duquesnoy deelt mede dat de SP zich in grote lijnen aansluit bij het betoog van de 
VVD. Met betrekking tot de laatste zin van stap 1, basisvisie, stelt de SP voor deze te 
schrappen.  
 
Mevrouw Van ’t Hooft deelt mede dat de PvdA van mening is dat in het voorliggende stuk 
het besprokene in de ad hoc commissie en de input die vanuit de werkbezoeken is 
voortgekomen goed weergeeft. De PvdA ziet de verdere uitwerking, op basis waarvan de 
inhoudelijke discussie zal worden gevoerd, met belangstelling tegemoet.  
Aangegeven wordt dat voor alle stappen geldt dat zo veel mogelijk rekening moet worden 
gehouden met de ontwikkelingen i.h.k.v. Strategie 2040, de bestuurskrachtmeting provincie 
en de eventuele ontwikkelingen op het gebied van de provinciale financiën. Geïnformeerd 
wordt wat precies met het laatste wordt bedoeld.  
 
Mevrouw Versteeg deelt mede, dat D66 zich kan vinden in de inhoud van het voorliggende 
stuk en onderschrijft het betoog van de PvdA dat de inhoudelijke discussie later zal worden 
gevoerd.  
Met betrekking tot de opmerking van de VVD ten aanzien van de laatste zin van stap 1, 
basisvisie wijst spreekster erop dat in de oorspronkelijke versie ‘alle aspecten’ stond; in de ad 
hoc commissie is overeengekomen dit te wijzigen in ‘relevante aspecten’, hetgeen thans als 
zodanig ook in het voorliggende stuk staat. D66 kan zich in deze tekst vinden. De vraag welke 
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aspecten vervolgens al dan niet relevant worden geacht hoort thuis in de inhoudelijke 
discussie.  
Met betrekking tot de vraag van de PvdA wat wordt bedoeld met de eventuele ontwikkelingen 
op het gebied van de provinciale financiën, kan D66 zich voorstellen dat wellicht de 
bezuinigingen een rol gaan spelen in deze discussie. D66 ziet dit als een kans, omdat het een 
soort katalysator zou kunnen zijn in de discussie. 
 
Mevrouw Pennarts deelt mede dat GroenLinks zich kan vinden in de geformuleerde basisvisie 
en eveneens uit de voeten kan met de voorgestelde tijdsplanning en taakverdeling tussen PS 
en GS. Thans is nog sprake van de procedurele fase; de feitelijke  inhoudelijke discussie vindt 
plaats in de ad hoc commissie en vervolgens in PS. GroenLinks wacht dit af en zal haar 
inbreng hebben in beide gremia. Overigens onderschrijft GroenLinks ook de factoren 
onderaan pag. 1 van de notitie.   
 
Mevrouw Doornenbal deelt mede dat het CDA zich in principe kan vinden in het 
voorliggende voorstel. Geïnformeerd wordt wat precies wordt bedoeld met de opmerking dat 
er sprake zou moeten zijn van een andere rolverdeling tussen PS en GS. 
De heer Poort licht toe dat oorspronkelijk sprake was van een proces van PS. Na verloop van 
tijd is, op grond van de tijdsinvestering en de wijze waarop andere provincies hiermee 
omgaan, overeengekomen dat PS de voortrekkersrol overdragen aan GS.   
 
Mevrouw Haak merkt op dat het haar verheugt dat de basisvisie wordt onderschreven. Zij 
bevestigt dat de inhoudelijke discussie over o.a. het bepalen van de relevante aspecten na de 
zomer volgt.   
De provinciale financiën hebben een directe relatie met de Kerntakendiscussie. Indien de 
financiële middelen dermate afnemen dat de provincie slechts haar wettelijke taken kan 
uitvoeren heeft dat invloed op hoe de Kerntakendiscussie zal worden beslecht.  
Mevrouw Van ’t Hooft hecht eraan op te merken dat het wat de PvdA betreft zuiverder is de 
discussie over eventuele bezuinigingen niet te koppelen aan de Kerntakendiscussie.  
 
De voorzitter constateert dat de commissie zich kan vinden in het voorliggende voorstel en de 
nadere uitwerking afwacht.  
 
17. Uitwerkingsnotitie Samenwerken in Europa 
De voorzitter stelt vast dat de verantwoordelijk gedeputeerde Binneamp nog niet aanwezig is. 
Desgevraagd concludeert spreker dat de commissie eraan hecht dit onderwerp in 
aanwezigheid van gedeputeerde Binnekamp te bespreken op grond waarvan de behandeling 
wordt uitgesteld tot de volgende vergadering.  
 
TER KENNISNEMING 
 
18. Jaarverslag 2008 
 
19. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor 
ieders komst en inbreng.  


