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

de heren Buiting, Klein Kranenburg en Snyders. 
- De voorzitter deelt mede dat de commissie een initiatief van de PvdA heeft ontvangen 

met betrekking tot onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid. Op voorstel van 
spreker wordt besloten dit als punt 14a. aan de agenda toe te voegen. 

- De voorzitter deelt mede dat de commissie voorts een memorandum heeft ontvangen 
van gedeputeerde Binnenkamp inzake een aantal punten van de Termijnagenda. Op 
voorstel van spreker wordt besloten dit memorandum mee te nemen bij agendapunt 5, 
Termijnagenda. 

 
3. Ingekomen stukken 
2009BEM02 brief van het Ministerie van BZK inzake financieel toezicht: vorm en 
bevindingen 2009. De voorzitter deelt mede dat dit punt in de commissievergadering van 9 
maart a.s. aan de orde komt met een reactie van GS. Op grond hiervan wordt op zijn voorstel 
besloten de brief thans voor kennisgeving aan te nemen.    
2009BEM03 memo beantwoording vragen met betrekking tot OinO/Formatiescan. Op 
voorstel van de voorzitter wordt het memo voor kennisgeving aangenomen.   
 
4. Verslag van 15 december 2008 
M.b.t. de tekst 
Het verslag wordt conform vastgesteld. 
N.a.v. de inhoud 
Blz. 2, punt 5 inzake de Strategiediscussie. De voorzitter deelt mede dat GS op 3 februari a.s. 
terzake een Statenbrief vaststellen, die vervolgens naar het Presidium zal worden gestuurd.  
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Blz. 2, punt 5 inzake Internationale Aangelegenheden. De voorzitter deelt mede dat hierover 
een presentatie zal worden gegeven in de vergadering van 9 maart a.s. Daarnaast is het 
onderwerp samenwerkingsregio’s in de Termijnagenda opgenomen.   
 
5. Termijnagenda 
De voorzitter deelt mede dat een actuele versie ter vergadering is uitgereikt (versie 28 januari 
2009). 
 
De heer Van Kranenburg memoreert diverse keren te hebben verzocht om data toe te voegen 
aan toezeggingen. Dit is nog steeds niet in alle gevallen gebeurd. Spreker stelt derhalve thans 
voor aan alle openstaande toezeggingen de datum van de volgende vergadering te koppelen (9 
maart 2009), tenzij de voorzitter van de commissie in overleg met de desbetreffende 
gedeputeerde tot een andere datumvaststelling komt.  
De voorzitter constateert dat de commissie dit voorstel steunt. Aldus wordt besloten.  
 
Mevrouw Raven licht met betrekking tot de nadere informatie over de gerealiseerde 
rendementen op provinciale gelden toe dat mevrouw Bodewitz, de vraagsteller, bij de afd. 
Financiën is geweest en dit punt daarmee is afgehandeld.  
In de Najaarsrapportage is reeds aan de orde geweest dat meer aandacht zal worden 
geschonken aan de financiële consequenties van langlopende projecten in de verschillende 
jaarschijven; dit krijgt extra aandacht in de Jaarrekening, waarmee dit punt kan worden 
afgevoerd. 
Het procesvoorstel indicatoren, dat reeds een keer is voorgelegd, wordt overigens bij de 
Beleidsevaluaties meegenomen.  
Spreekster zegt toe, dat zij de antwoorden op toezeggingen in het vervolg schriftelijk aan de 
commissie zal doen toekomen.  
 
De voorzitter stelt tot slot vast, dat de inhoud van het memorandum van gedeputeerde 
Binnekamp inzake toezeggingen en termijnagenda voor kennisgeving wordt aangenomen.  
 
6. Rondvraag 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.  
 
7. Evaluatie van het instrument Samenwerkingsagenda, inclusief een verbeterde 
rapportage Samenwerkingsagenda en de verwerking van de relevante moties 
De heer Nugteren hecht er in de eerste plaats aan op te merken dat GroenLinks altijd 
gecharmeerd is geweest van het idee Samenwerkingsagenda. De kritiek van GroenLinks spitst 
zich toe op de wijze waarop een en ander vorm is gegeven en is uitgevoerd. 
Met betrekking tot het voorliggende stuk kan GroenLinks zich niet aan de indruk onttrekken 
dat de evaluatie is toegeschreven naar het resultaat. De ‘lofzang’ over de 
Samenwerkingsagenda is overduidelijk en er is ook geen tegenspraak. Met een aantal zaken is 
heel weinig gedaan. Een analyse ontbreekt. Opgemerkt wordt dat de evaluatie is vervroegd 
van 2010 naar 2009. Spreker hecht er in deze aan te citeren uit het verslag van de commissie 
BEM van juni 2008: ”Het proces van de evaluatie is al in gang gezet. Het auditteam van de 
provincie start met een evaluatie van het afgelopen traject tot nu toe. Op basis daarvan zullen 
de aanbevelingen worden gedaan voor het vervolg van de Samenwerkingsagenda. Deze 
evaluatie komt wellicht nog voor de zomer, anders direct na de zomer in GS en wordt 
vervolgens aan deze commissie voorgelegd.” Bekend is dat er in de zomer wat tussen is 
gekomen, maar om nu te stellen dat de evaluatie is vervroegd van 2010 naar 2009 gaat spreker 
te ver. 
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GroenLinks vraagt zich overigens af wat de Staten nog met de evaluatie kunnen, gelet op het 
feit dat 90% van de projecten of wel klaar is dan wel in uitvoering is gebracht. 
Spreker memoreert dat vanaf het begin tussen PS en GS vele discussies hebben 
plaatsgevonden over de vraag hoe tot de keuze van de projecten wordt gekomen en de rol van 
PS daarbij; de projecten zouden een provinciale meerwaarde moeten hebben. Naar aanleiding 
van de discussie zijn moties ingediend en ingetrokken, toezeggingen gedaan. Op voornoemde 
punten wordt in de evaluatie niet ingegaan, hetgeen GroenLinks ten zeerste betreurt.  
In de visie van GroenLinks kan in deze niet worden volstaan met de opmerking dat “zich in 
staatsrechterlijke zin geen wijzigingen in de verhouding tussen PS en GS hebben voorgedaan” 
en dat “niet steeds de juiste toon is getroffen”.  
De evaluatie was ook bedoeld daarop nog enige sturing te kunnen aanbrengen. Thans ligt een 
voltooid verhaal voor.  
In het voorliggende stuk staat een aantal projecten waarvan GroenLinks kan aantonen dat er 
geen sprake is van provinciale meerwaarde. In een aantal gevallen klopt de tekst in het stuk 
niet met de tabellen in de bijlagen. Projecten waarover in het stuk staat dat aparte voorstellen 
zullen volgen, blijken in de tabellen opeens allemaal in uitvoering te zijn. 
Op grond van het bovenstaande acht GroenLinks het niet zinvol nog een inhoudelijke 
discussie te voeren over het voorliggende stuk. Wat GroenLinks betreft komt dit stuk 
rechtstreeks in de Staten en komt er vanuit de Staten een voorstel om over te gaan tot een 
audit om na te gaan hoe het mogelijk is dat dit instrument, dat door velen is ondersteund als 
zijnde een goede en vernieuwende manier van werken, op deze manier is opgezet en is 
uitgevoerd waardoor de Staten er geen grip op hebben. Het gaat tenslotte over € 100 miljoen.  
 
Mevrouw Doornenbal zet uiteen dat de Samenwerkingsagenda in de beleving van het CDA 
een uitvoeringsinstrument is van GS. Het CDA ziet dan ook niet direct de rol van PS anders 
dan waar afgeweken wordt van vastgestelde kaders. Daarin verschilt het CDA derhalve van 
inzicht met GroenLinks. 
De heer Nugteren wijst erop dat de Staten in maart 2008 unaniem een motie hebben 
aangenomen, waarin staat:”Verzoeke het College van GS voor de zomer te komen met een 
voorstel op welke wijze de Staten betrokken blijven bij de keuze van projecten zoals 
opgenomen in de Samenwerkingsagenda. Dit omdat het bestaan van beleidskaders op zich de 
politieke verantwoordelijkheid van de Staten ten aanzien van de projecten niet wegneemt.” 
Daar gaat het om.   
Mevrouw Doornenbal deelt mede dat het CDA de Samenwerkingsagenda altijd zuiver heeft 
gezien als een uitvoeringsinstrument waarvoor de doelen feitelijk al waren vastgesteld. Als 
zodanig acht het CDA de Samenwerkingsagenda een goed instrument. Alleen bereikt de 
provincie niets. Daarvoor zijn de gemeenten en de maatschappelijke organisaties nodig. Door 
met deze partners afspraken te maken ontstaat er voor meerdere partijen een win-win-situatie. 
Dat het een goed instrument is, blijkt ook uit de reacties van gemeenten en andere 
organisaties. Het blijkt een goede manier te zijn om een goede verstandhouding met de 
gemeenten en de maatschappelijke organisaties te onderhouden. 
Er dient wel voor te worden gewaakt dat de provincie een ‘flappentap’ is en dat een en ander 
van één kant komt. Daarnaast is het CDA van mening, dat de Samenwerkingsagenda wel een 
bovenlokale meerwaarde moet hebben. Het moet een provinciaal doel beogen, hetgeen scherp 
dient te worden gesteld.  
Thans halverwege de Collegeperiode is het CDA nog steeds enthousiast over de keuze van het 
instrument Samenwerkingsagenda, mits helder wordt aangegeven en heldere keuzes worden 
gemaakt over wat de provincie van de Samenwerkingsagenda verwacht en wat gemeenten 
daarvan mogen verwachten. Er dient goed te worden bekeken wat de kaderstellende- en 
controlerende rol van PS is in relatie tot dit instrument waarmee GS uitvoering willen geven 
aan de met elkaar vastgestelde doelen.  
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De heer Van Lunteren zet uiteen dat de VVD in eerste instantie het gevoel had dat de 
Samenwerkingsagenda een instrument op zich aan het worden was in plaats van een 
uitvoeringsinstrument van GS. Op grond van het vorenstaande heeft de VVD in de motie om 
meer duidelijkheid gevraagd om te voorkomen dat in het kader van de Samenwerkingsagenda 
ineens allerlei projecten zouden worden opgevoerd, waarop PS geen invloed meer zouden 
kunnen uitoefenen. Over dit onderwerp is vele malen gediscussieerd en thans ligt een notitie 
voor waarin de VVD zich meer kan vinden en op basis waarvan de VVD meer kan met de 
projectenlijst. 
Indien de uitleg is dat de Samenwerkingsagenda als werkwijze wordt gezien, een instrument 
dat helpt om meer gezamenlijk met gemeenten op te trekken, kan de VVD zich daarin vinden.  
De VVD mist in de evaluatie dat de focus van de provincie zich in het kader van de 
gezamenlijke aanpak met gemeenten moet richten op het provinciaal belang. De provincie 
moet een duidelijk doel en resultaat voor ogen hebben, gebaseerd op het vastgestelde beleid. 
De VVD kan zich voorstellen dat dit meer ad hoc in Statenvoorstellen wordt meegenomen 
waarmee een en ander dynamischer wordt.   
Desgevraagd door de heer De Vries antwoordt spreker dat uit de projectlijst blijkt onder 
welke vastgestelde kaders de projecten kunnen worden geschaard. Op basis daarvan kan door 
de vakcommissies worden bekeken of de projecten daarbinnen al dan niet passen.   
De heer De Vries memoreert dat ook de VVD de bovenlokale meerwaarde van belang acht. 
Geïnformeerd wordt of de VVD voorstaat GS op basis van de projectlijst aan te geven welke 
projecten daaraan niet voldoen. Anders wordt feitelijk niets met die projectlijst gedaan. 
De heer Van Lunteren onderschrijft het laatste. De VVD staat met name voor vanuit de 
evaluatie naar de toekomst te kijken. Op grond daarvan stelt de VVD voor het instrument  
Samenwerkingsagenda meer te koppelen aan de besluitvorming en daarbij ook de uitkomsten 
van de Kerntakendiscussie mee te nemen. Indien het instrument Samenwerkingsagenda meer 
aan de voorkant wordt neergezet, spelen PS daarbij vanzelf een rol omdat het dan een 
werkwijze wordt en geen doel op zich. De beeldvorming van de ‘flappentap’ moet worden 
voorkomen; de provincie heeft veel meer te bieden dan alleen het verstrekken van geld.  
Op grond van het vorenstaande stelt de VVD voor de voorliggende projectenlijst te laten voor 
wat hij is en daaraan in ieder geval geen nieuwe projecten toe te voegen.  
Bij punt 2 van de conclusie, de meewaarde van deelname van de provincie (pag. 11), staat dat 
de provincie graag nauwer wil samenwerken met gemeenten en daarvoor zoekt naar de meest 
geschikte instrumenten. De VVD gaat er vanuit dat hierbij wordt gedacht aan het meer 
inzetten van het provinciaal instrumentarium om gemeenten te helpen bepaalde doelen, die de 
provincie ook nastreeft, te behalen. Verzocht wordt om een nadere toelichting.  
Kort samengevat acht de VVD het gewenst het instrument Samenwerkingsagenda te zien als 
werkwijze, dat meer gekoppeld dient te worden aan de besluitvorming en waarbij het resultaat 
van de Kerntakendiscussie dient te worden meegenomen; voorts dient meer te worden 
gefocust op de samenwerking en niet vanuit de financiën te worden geredeneerd.   
Desgevraagd door de heer Nugteren, memoreert spreker dat de VVD voorstelt het instrument 
Samenwerkingsagenda meer te betrekken bij de tot standkoming van Statenvoorstellen en 
daarbij aan te geven welke projecten daaruit kunnen voortkomen. Daar zit de rol van PS; 
indien een project vervolgens concreet wordt uitgevoerd, behoort dit tot de taak van GS.  
 
De heer Bisschop kan zich het gevoel van onbehagen van GroenLinks voorstellen. De SGP 
deelt dat gevoel echter niet. De Samenwerkingsagenda is een werkwijze, die onvermijdelijk 
deze hele periode mank zal blijven gaan aan een ‘valste start’. De Samenwerkingsagenda had 
naar volle tevredenheid van zowel GS als PS kunnen functioneren, indien de criteria waaraan 
de te honoreren voorstellen moeten voldoen vooraf duidelijk waren gedefinieerd. Dat was 
echter niet mogelijk, omdat deze werkwijze pas vorm kreeg omstreeks de laatste PS-
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verkiezingen. Het nu nog formuleren van een set voorwaarden alvorens concreet met 
projecten aan de slag te gaan, kost zoveel tijd dat de bestuurlijke geloofwaardigheid als 
provinciale overheid in het geding komt. Op grond van het vorenstaande heeft de SGP 
geaccepteerd dat in deze Collegeperiode op dit dossier voortdurend enigszins achter de feiten 
aangelopen zal worden.  
Voor het vervolg is van belang dat PS en GS het eens worden over de vraag of voorgestaan 
wordt deze werkwijze structureel in te bedden in het bestuurlijke bedrijf van de provincie. 
Indien wordt voorgestaan deze werkwijze een vervolg te geven, hetgeen de SGP zou 
ondersteunen, zal voor het eind van deze Statenperiode gekomen moeten worden tot een 
uitgebalanceerde set van criteria waaraan projecten, die door de gemeenten met ondersteuning 
van de provincie worden gerealiseerd, moeten voldoen. In de voorliggende evaluatie zit een 
goede aanzet, maar wat de SGP betreft is dit nog niet volledig uitgebalanceerd. De SGP steunt 
het betoog van de VVD dat bij de bepaling van de criteria de Kerntakendiscussie moet 
worden meegenomen en in de visie van de SGP eveneens de Strategische discussie. Indien de 
energie die aan dit dossier wordt besteed positief kan worden gericht, verwacht de SGP dat 
bestuurlijk gezien voor de toekomst een enorme slag kan worden gemaakt. Dit betekent dat nu 
een aantal aanloopproblemen en –perikelen benoemd moet blijven worden, maar dat daarmee 
het bestuursprincipe dat hieronder ligt niet daarop moet worden afgerekend.  
De SGP is van mening dat in de conclusie van de evaluatie de positie van PS in dit proces met 
het oog op de toekomst een plaats moet krijgen; PS dienen nadrukkelijker aan de voorkant 
van dit vervolgproces betrokken te worden.  
Spreker geeft toe dat het wat ongewoon is als ‘oude’ Staten uitspraken te doen ten behoeve 
van ‘nieuwe’ Staten, maar spreker is ervan overtuigd dat dit mogelijk is op het moment dat PS 
het erover eens zijn dat het instrument Samenwerkingsagenda op zich een goede methodiek 
is.  
 
De heer Van Kranenburg memoreert dat de ChristenUnie bij de start van de 
Samenwerkingsagenda gematigd kritisch maar wel positief tegenover dit instrument stond. 
Positief vanuit de gedachte dat de relatie met de gemeenten een flinke impuls zouden mogen 
krijgen; kritisch vanuit de gedachte dat een ‘flappentap’ zou worden gecreëerd.  
Voor de ChristenUnie staat voorop dat de samenwerking met de gemeenten van groot belang 
is om ook provinciale doelen te verwezenlijken. Uit de bijgevoegde bijlagen blijkt dat 
provinciale doelen mede door het instrument Samenwerkingsagenda ook worden gerealiseerd.  
De evaluatie geeft aan dat de verwachtingen van de gemeenten over wat de provincie te 
bieden heeft richting gemeenten thans reëler zijn dan in het begin.  
Indien door de provincie toezeggingen zijn gedaan richting gemeenten, dient zij die afspraken 
na te komen. De ChristenUnie acht het van belang dat de provincie zich een betrouwbare 
overheid toont.  
De ChristenUnie is geen voorstander van het zondermeer wijzigen van 
samenwerkingsystemen. Wat thans voorligt is een behoorlijke evaluatie van het systeem 
Samenwerkingsagenda, zoals dit vanaf het begin had moeten functioneren en zo 
langzamerhand ook geworden is.  
De ChristenUnie onderschrijft het betoog van de SGP dat het resultaat van de Kerntaken- en 
Strategiediscussie moet worden betrokken bij het instrument Samenwerkingsagenda. 
 
De heer Bos memoreert dat de Samenwerkingsagenda een nieuw instrument is, dat door het 
vorige College enthousiast is geïmplementeerd zonder dat aan de voorkant veel beleid was 
geformuleerd. Dat heeft geresulteerd in een enorme hoeveelheid projecten waardoor bij de 
gemeenten tot op heden veel enthousiasme is voor deze wijze van samenwerking. 
Oorspronkelijk was sprake van ca 270 projecten, die op grond van criteria zijn teruggebracht 
tot ca 190, hetgeen nog steeds een fors aantal is. Tegenover het enthousiasme van gemeenten 
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staat het probleem van de rol van de Staten; de Staten zijn niet betrokken bij de keuze van de 
projecten. Spreker verwacht dat in deze Statenperiode niets meer kan worden gewijzigd aan 
de projectenlijst. Op grond hiervan is de PvdA van mening dat PS de ruimte, die in de 
evaluatie wordt geboden, om tot mogelijk nieuwe projecten te komen niet zouden moeten 
willen.  
Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de heer Van Kranenburg antwoordt 
spreker dat de Samenwerkingsagenda dynamisch is gelet op het aantal van 270 projecten. De 
PvdA is van mening dat de uitvoering van de thans resterende ca 190 projecten meer dan 
voldoende beslag zal leggen op de ambtelijke organisatie. In dat kader is de PvdA er geen 
voorstander van hieraan opnieuw een aantal nieuwe projecten toe te voegen.   
De PvdA constateert in de projectlijsten behoorlijk wat onvolkomenheden. In ca 7 gevallen 
zijn projecten die in het overzicht 2008/1 als goud zijn aangemerkt in dit projectenoverzicht 
als groen aangemerkt; er is sprake van nieuwe projecten, die van de Samenwerkingsagenda 
zouden worden afgevoerd; ca 8 met de kleur oranje aangemerkte projecten zijn verdwenen. 
Desgewenst kan spreker specifiek aangegeven om welke projecten het gaat. 
De PvdA is er voorstander van de Samenwerkingsagenda ook na deze Collegeperiode voort te 
zetten. In de notitie (pag. 10) wordt hiertoe een aantal voorzetten gegeven, die de PvdA in 
grote lijnen kan onderschrijven. De PvdA zou hieraan willen toevoegen dat de provincie en 
gemeenten zich beperken tot een beperkt aantal vraagstukken; deze zouden in de lijn kunnen 
liggen van de Kerntaken van de provincie. Dit proces zou aan de voorkant moeten worden 
gestuurd. In de visie van de PvdA ligt daar ook de primaire taak voor PS in de zin dat zij 
daarin meedenken en daaraan sturing geven.   
 
De heer De Vries memoreert dat D66 vanaf het begin in het kader van de uitgangspunten ten 
aanzien van de Samenwerkingsagenda heeft aangegeven dat ook zou moeten worden gekeken 
naar belangrijke bovenlokale maatschappelijke onderwerpen waaraan samen met gemeenten 
aandacht zou kunnen worden besteed. Daarbij heeft D66 aangegeven geen tegenstander te zijn 
van samenwerking met gemeenten maar wel van de wijze waarop die in de 
Samenwerkingagenda vorm heeft gekregen. Het verheugt spreker te constateren dat die visie 
thans door meerdere fracties wordt gedeeld door de opvatting dat het resultaat van de 
Kerntaken- en Strategiediscussie meer bij de Samenwerkingsagenda dient te worden 
betrokken.  
D66 staat op het standpunt dat de provincie zich een betrouwbare overheid moet tonen op 
grond waarvan thans ten aanzien van de Samenwerkingsagenda slechts kan worden 
geconcludeerd dat de provincie de komende twee jaar zal moeten doorgaan op de ingeslagen 
weg.  
Indien de provincie gestalte wil geven aan samenwerking met gemeenten dient zij zich eerst 
de vraag te stellen wat zij daarmee wil bereiken. Spreker heeft dit vanaf het begin van de 
Samenwerkingsagenda gemist. Uit de ronde van GS langs gemeenten is een hoos aan 
onderwerpen en ideeën gekomen, waaraan GS kaders hebben gekoppeld. D66 heeft het 
gevoel dat de provincie op een gegeven moment haar eigen focus is kwijtgeraakt, hetgeen ook 
blijkt uit de lijst met projecten. 
Met betrekking tot de aanzet voor een vervolg op de Samenwerkingsagenda (blz. 10) merkt 
spreker op dat, indien wordt voorgestaan iets te bereiken met de Samenwerkingsagenda, 
waarbij ook het provinciaal belang goed wordt afgebakend, de provincie goed voor ogen moet 
hebben wat de maatschappelijke vraagstukken zijn die de provincie samen met de gemeenten 
moet en kan aanpakken. De provincie dient zich daartoe te beperken. D66 kan zich 
voorstellen dat gekozen wordt voor 5 grote thema’s en daarbinnen wordt bekeken wat met 
gemeenten kan worden aangepakt. Het vorenstaande biedt in de visie van D66 kansen te 
komen tot een Samenwerkingsagenda waarbij zowel GS als PS zich goed kunnen voelen.   
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De heer Duquesnoy merkt op dat ook de SP een ongemakkelijke gevoel heeft gehad bij de 
Samenwerkingsagenda. In het begin stond ook een aantal onderwerpen op de 
Samenwerkingsagenda, waarvan de SP zich afvroeg of het wel geheel was afgekaart binnen 
de desbetreffende gemeenten; dat bleek niet altijd het geval te zijn. Het was een 
‘samenraapsel’, een ‘rommelig’ instrument, waarbij de evaluatie pas laat zien binnen welke 
kaders een en ander valt. Het nut en de positie van PS in dit geheel is de SP volledig 
onduidelijk. PS kunnen er feitelijk niets mee.   
Op blz. 10 staat in de visie van de SP een aantal nuttige zaken. Dat zou de meerwaarde van de 
provincie moeten zijn; dat zou de provincie moeten willen en daarmee zal moeten worden 
verdergegaan.  
De SP plaatst bij een aantal projecten in de Samenwerkingsagenda een kanttekening m.b.t. de 
provinciale meerwaarde. De SP is echter van mening dat de provincie een betrouwbare 
overheid moet zijn en de toezeggingen, die in het kader van de Samenwerkingsagenda zijn 
gedaan, moet nakomen.  
Voor de toekomst acht de SP een hele andere vormgeving, meer gericht op wat de provincie – 
los van de financiën – kan bieden aan ondersteuning aan gemeenten een veel betere methode 
van samenwerking.  
 
Mevrouw Haak is van mening dat sprake is van een bijzonder moment in een interessant 
proces. Achteraf bekeken en alle commentaren horend zijn GS van mening dat het wel een 
zoektocht is geweest. Die zoektocht heeft met zich meegebracht dat het proces niet altijd even 
transparant is geweest, dat van tevoren geen set met criteria is vastgesteld, maar dat vooral het 
principe van het willen samenwerken met de gemeenten en daarin een cultuurverandering aan 
te brengen leidend is geweest. Onderschreven wordt derhalve dat niet alle genomen stappen 
op bepaalde momenten de schoonheidsprijs verdienen. 
Het verheugt spreekster dat de commissie nu toch wel breed concludeert dat er al zoekende 
wel een instrument is ontstaan van samenwerking dat zeker zijn waarde heeft opgeleverd. Dat 
daarbij nog wel het een en ander te zeggen valt over de keuze ter zake van de projecten spitst 
zich met name toe op de projecten, waarvan de commissie het gevoel heeft dat vooral het 
financiële aspect leidend is geweest. 
Aangegeven is dat het provinciale belang niet uit het oog mag worden verloren, waarbij een 
koppeling is gelegd naar de Kerntakendiscussie. Spreekster onderschrijft het vorenstaande. 
Indien wordt besloten het instrument Samenwerkingsagenda voort te zetten, zal met elkaar 
een discussie moeten worden gevoerd over de rol van de provincie.  
In het kader van de projectenlijst is aangegeven dat de indruk bestaat van een heleboel bij 
elkaar geraapte projecten, die vervolgens in de verschillende portefeuilles zijn ondergebracht. 
Het gaat echter niet zozeer om het feit dat er projecten zijn, maar dat er afspraken voor 
samenwerking zijn gemaakt. Dat is iets anders. Afspraken voor samenwerking met de 
gemeenten om bepaalde doelen te bereiken.   
GroenLinks heeft naar voren gebracht dat de Samenwerkingsagenda wel een duidelijke 
provinciale meerwaarde moet hebben en de rol van PS niet helder is. Spreekster kan zich 
voorstellen dat nog een discussie wordt gevoerd over de provinciale meerwaarde. 
Spreekster geeft toe, dat de rol van PS er moeizaam is uitgekomen. Dat heeft in haar visie te 
maken met het feit hoe de afspraken, die met de gemeenten zijn gemaakt, worden beschouwd. 
Er ligt een Uitvoeringsprogramma. GS staan op het standpunt dat de Samenwerkingsagenda 
een manier is om voornoemd programma uit te voeren. In dat geval is de vraag of GS iedere 
afspraak al dan niet moet terugleggen bij PS. Dat hierover, gelet op het geuite gevoel van 
onbehagen, nader van gedachten moeten worden gewisseld indien een vervolg wordt gegeven 
aan de Samenwerkingsagenda lijkt spreekster duidelijk. Zij hecht er echter wel aan in deze 
heel scherp naar die rolverdeling te kijken. 
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De heer Nugteren onderschrijft dat er een rolverdeling moet zijn. Wat echter is gebeurd, is dat 
aan PS een grote hoeveelheid projecten is voorgelegd, waarvan zij slechts kennis konden 
nemen. Vervolgens moesten PS daaraan beleidskaders koppelen in de wetenschap dat de 
provincie zich een onbetrouwbare overheid zou tonen indien daardoor afspraken die de 
provincie met gemeenten hadden gemaakt zouden vervallen. Thans kan wel worden gezegd 
dat sprake is geweest van een verkeerde start, maar GroenLinks is van mening dat sprake is 
van een wezenlijk probleem. Het Uitvoeringsprogramma mag niet als rechtvaardiging worden 
gebruikt voor de werkwijze tot nu toe. Hij pleit ervoor dat hierop nader wordt terugkomen.  
Mevrouw Haak onderschrijft dat hierop nader dient te worden teruggekomen. Het is van 
belang dat het gevoel van onbehagen wordt weggenomen omdat dit op de 
Samenwerkingsagenda blijft rusten, waardoor de winst niet kan worden behaald, hetgeen de 
uitvoering niet ten goede komt. Wel memoreert zij dat formeel sprake is van een door PS 
goedgekeurd Uitvoeringsprogramma, waarin de doelen zijn vastgesteld.  
Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de heer Nugteren bevestigt spreekster 
dat het Uitvoeringsprogramma geen Statenprogramma betreft en derhalve ter kennisgeving is 
vastgesteld. De inhoud zal echter wel moeten worden uitgevoerd.  
De heer Nugteren is van mening dat in het kader van de uitvoering een correcte procedure 
moet worden gevolgd. Dat is niet gebeurd en dat blijft het probleem. Een en ander kan thans 
niet meer worden teruggedraaid, maar dient wel te worden vastgesteld. 
Mevrouw Haak wijst erop dat de kaders door PS zijn vastgesteld en GS de uitvoering 
vervolgens ter hand hebben genomen. Spreekster bevestigt dat het geen heldere procedure is 
geweest en de procedure derhalve voor verbetering vastbaar is.  
Door het CDA wordt het verwachtingsmanagement naar voren gebracht. Dat heeft zowel bij 
PS als GS een rol gespeeld, waarbij met wensenlijstjes werd gekomen die niet konden worden 
gehonoreerd. Ook daarin is een proces doorgemaakt van elkaar beter begrijpen wat nu precies 
de bedoeling is en wat de meerwaarde is als het niet alleen gaat over de financiën maar met 
name over de samenwerking.  
Door de VVD wordt een nieuwe werkwijze voorgesteld door vooral te kijken hoe de 
Samenwerkingsagenda kan worden gebruikt als instrument bij nieuw beleid dat wordt ingezet. 
Deze suggestie lijkt spreekster een goede bijdrage in het kader van de voorstellen over de 
voortzetting van het instrument Samenwerkingagenda.   
Het verheugt spreekster dat de SGP de Samenwerkingsagenda een goede werkwijze acht, die 
voortgezet dient te worden, mits er met elkaar duidelijkheid komt over de vorm en werkwijze. 
Spreekster onderschrijft het vorenstaande.  
De ChristenUnie en anderen geven aan dat de provincie een betrouwbare overheid dient te 
zijn en haar afspraken met gemeenten derhalve dient na te komen, hetgeen spreekster 
onderschrijft.  
De PvdA geeft aan er geen voorstander van te zijn nieuwe projecten toe te voegen aan de 
Samenwerkingsagenda. Indien echter met elkaar wordt vastgesteld dat dit in goede werkwijze 
is, moet in de visie van spreekster niet worden uitgesloten dat met een gemeente tot een 
project kan worden gekomen dat onder de Samenwerkingsagenda wordt geschaard omdat de 
Samenwerkingsagenda een goed instrument is om dat project uit te voeren.   
De heer Bos onderschrijft het vorenstaande. Gelet op het feit dat al sprake is van ca 190 
projecten heeft spreker met zijn opmerking willen aangeven dat de PvdA geen voorstander is 
van ‘een nieuwe ronde, nieuwe kansen’.   
Mevrouw Haak merkt op dat het vorenstaande niet aan de orde is en als zodanig ook niet in de 
evaluatie dan wel in de conclusies staat. Vastgesteld moet worden dat voor een aantal  
projecten feitelijk geen geld meer is. Op grond daarvan heeft een aantal de kleur oranje 
gekregen. Daarmee wordt aangegeven dat het project wordt gewaardeerd, maar nu niet kan 
worden uitgevoerd.  



9

De heer Nugteren verzoekt om een nadere toelichting ten aanzien van de uitspraak dat er geen 
geld meer is. 
Mevrouw Haak licht toe dat duidelijke afspraken zijn gemaakt over de middelen die de 
komende periode beschikbaar zijn voor het Uitvoeringsprogramma.  
 
De voorzitter verzoekt de commissie in tweede termijn ook met name aan te geven in 
hoeverre dit stuk op hoofdlijnen voldoende rijp is om te agenderen voor de vakcommissies.  
De heer Nugteren benadrukt nogmaals dat GroenLinks gecharmeerd was van het idee 
Samenwerkingsagenda, maar de uitvoering het punt is. Daarbij ging het om twee zaken: de rol 
van PS en de provinciale dimensie, hetgeen iets anders is dan de provinciale meerwaarde. Het 
vorenstaande is door de meerderheid van de commissie naar voren gebracht, waarmee het 
politiek oordeel over de werkwijze tot nu toe in de visie van spreker wel is geveld.  
De vraag is nu hoe lessen worden getrokken voor de toekomst en hoe dat wordt vastgesteld. 
Dat vindt spreker een belangrijker vraag dan de vraag of het voorliggende stuk thans 
geagendeerd kan worden voor de vakcommissies. Spreker vraagt zich namelijk af wat 
hierover in de vakcommissies nog moet worden gezegd.  
Voor wat betreft de toekomst is een aantal suggesties gedaan, waarin GroenLinks zich kan 
vinden. Spreker pleit ervoor dat GS, gehoord hebbende de discussie, met een vervolgnotitie 
komen en dat toespitsen op de vraag hoe aan het instrument Samenwerkingsagenda bij 
voortzetting procedureel invulling moet worden gegeven en aan welke criteria daarbij moet 
worden gedacht. 
 
De heer Bisschop heeft behoefte aan een toezegging dat PS, indien overeenstemming wordt 
bereikt over de waarde van deze werkwijze, in deze Statenperiode kunnen toewerken naar een 
beoordelingsmodel dat ook voor de volgende Statenperiode kan worden gehanteerd.  
 
Mevrouw Doornenbal hecht eraan te benadrukken dat geld beschikbaar is voor het 
Uitvoeringsprogramma en niet voor de Samenwerkingsagenda. Wat het CDA betreft blijft de 
Samenwerkingsagenda een goed initiatief. Het is eerst flink pionieren geweest en het blijft in 
ontwikkeling, maar met de ideeën die heden zijn besproken en de houding dat de 
Samenwerkingsagenda altijd voor verbetering vatbaar is, denkt het CDA dat de provincie op 
de goede weg is. Wat het CDA betreft kan het stuk worden geagendeerd voor de 
vakcommissies. 
 
De heer Van Kranenburg sluit zich aan bij het betoog van het CDA. Wellicht is het verstandig 
bij de aanbieding aan de vakcommissies de hier naar voren gebrachte punten in een oplegger 
te vermelden, zodat deze discussie daar niet behoeft te worden herhaald.  
 
De heer Van Lunteren deelt mede dat de VVD instemt met het agenderen van het stuk in de 
vakcommissies. De VVD gaat er vanuit dat daar vervolgens inhoudelijk over de verschillende 
projecten kan worden gesproken. 
De opmerking, dat er geen financiële middelen meer zijn om projecten toe te voegen, roept 
toch weer het beeld op dat sprake is van een ‘flappentap’. Spreker onderschrijft dat de 
provincie niet een nieuwe tranche aan projecten zou moeten willen, maar kan zich wel 
degelijk voorstellen dat zich nog een project voordoet dat wel onder de 
Samenwerkingsagenda wordt geschaard. Wel acht de VVD het van belang dat wordt 
benadrukt dat aan de Samenwerkingsagenda geen financiën zijn gekoppeld; het is een 
instrument en daarmee een onderdeel van het beleid.  
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De heer Bos merkt op dat het voorliggende stuk in principe kan worden doorgeleid naar de 
vakcommissies; de PvdA vraagt zich echter af wat de vakcommissies daarmee nog moeten. 
Spreker kan zich voorstellen dat het stuk daar ter kennisneming op de agenda wordt gezet. 
De heer Van Lunteren gaat er vanuit dat alleen de projectenlijst voor de vakcommissie wordt 
geagendeerd, hetgeen door de voorzitter wordt bevestigd.  
De heer Bos merkt op dat in dat geval de projectlijst moet kloppen. Hij zegt toe zijn 
opmerkingen daarover schriftelijk te zullen indienen.  
De PvdA sluit zich aan bij het voorstel van GroenLinks ten aanzien van een vervolgnotitie. 
De PvdA kan zich voorstellen dat sprake is van een open notitie, waarover in de commissie 
van gedachten kan worden gewisseld zodat ook een inhoudelijke stap kan worden gemaakt 
ten aanzien van het instrument Samenwerkingsagenda. 
De heer Van Lunteren kan zich in deze voorstellen dat het resultaat van de 
Kerntakendiscussie wordt afgewacht.  
 
Gelet op het aanbod van GS aan PS om voor de zomer zelf met suggesties te komen, verbaast 
het voorstel van GroenLinks en de PvdA de heer De Vries.
D66 kan zich voorstellen dat in het kader van de nieuwe periode heel duidelijk wordt gekeken 
naar wat de Samenwerkingsagenda heeft opgeleverd, of dit instrument op deze wijze moet 
worden voortgezet of dat gekozen dient te worden voor een opzet waarbij de provincie haar 
belangen eerst voor zichzelf op een rijtje zet en daarmee ook richting de gemeenten kijkt hoe 
die samenwerking vorm kan worden gegeven.  
Wat D66 betreft mag het stuk ter kennisgeving naar de vakcommissies.  
 
De heer Duquesnoy deelt mede dat het stuk wat de SP betreft ter kennisgeving naar de 
vakcommissies kan worden gestuurd. Ook de SP vraagt zich af wat de commissies hierover 
nog zouden moeten zeggen.  
Indien de Samenwerkingsagenda wordt gekoppeld aan de Kerntakendiscussie zullen PS niet 
voor de zomer met suggesties kunnen komen. 
Het lijkt de SP nuttig te kijken naar een andere werkwijze, gebaseerd op de aanzetten die op 
pag. 10 worden gegeven.   
 
Mevrouw Haak kan zich voorstellen dat GS in het najaar met een voorstel komen hoe verder 
kan worden gegaan met de Samenwerkingsagenda. Alle suggesties die thans naar voren zijn 
gebracht zullen worden meegenomen en overige suggesties ziet spreekster met belangstelling 
tegemoet.   
 
De voorzitter sluit de discussie vervolgens af.  
 
8. 1e Wijziging Programmabegroting 2009 Randstedelijke Rekenkamer 
Mevrouw Versteeg deelt mede dat D66 het meer inzetten op snelle analyses een goed voorstel 
acht. D66 heeft samen met de VVD en de ChristenUnie aan de wieg gestaan van het 
onderzoeksvoorstel naar de wachtlijsten. Op grond hiervan verheugt het D66 dat dit 
onderzoek thans zal plaatsvinden.   
 
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. Verkennende notitie Overprogrammering 
De voorzitter deelt mede dat het stuk ter kennisgeving is aangeboden. Echter, gezien de 
frequente discussie in de commissie BEM en PS over onderbesteding (waar 
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overprogrammering een mogelijke oplossing voor is) acht spreker het goed de opmerkingen 
van de commissie te inventariseren.  
 
Mevrouw Versteeg zet uiteen dat D66 niet enthousiast is over het voorliggende voorstel. 
Overprogrammering is in de visie van D66 een zwaktebod. D66 pleit ervoor meer in te zetten 
op andere genoemde instrumenten, zoals tijdig en juiste tussentijdse informatievoorziening, 
tijdig aanpassen van de begroting, realistisch plannen en ramen waarmee overprogrammering 
in feite in tegenspraak is, meer sturing op onderbestedingen en een betere interne 
communicatie. Volgens D66 zijn dat de instrumenten die het probleem werkelijk aanpakken. 
Overprogrammering acht D66 meer een ‘truc’, die wordt toegepast omdat in feite bekend is 
dat hetgeen wordt afgesproken niet wordt gedaan.  
Namens D66 plaatst spreekster de volgende vragen.  
Financiële kaders voor overprogrammering. In punt 6 staat dat een overgeprogrammeerd 
project al in voorbereiding mag worden genomen zonder dat er dekking is voor het gehele 
project. Geïnformeerd wordt wat hiermee wordt bedoeld.  
Ten aanzien van de financiële kaders begrijpt D66 niet waarom wordt gesproken van een 
nieuw besluit met financiële dekking (punt 7). Het zou moeten gaan om programma’s, 
bestaande uit verschillende projecten, waar door PS al voor meerdere jaren geld beschikbaar 
is gesteld. D66 heeft altijd begrepen dat het verschuiven van projecten in dat geval alleen leidt 
tot verschuiving in het kastritme. Weliswaar moeten PS daarover altijd weer formeel 
besluiten, maar hier wordt gesuggereerd dat soms nieuwe dekking of extra middelen nodig 
zijn. Het is wellicht onhandig geformuleerd of het is in tegenspraak met de punten 1, 2 en 3 
die in dit hoofdstuk worden genoemd. Verzocht wordt om een nadere toelichting. 
 
De heer Ruys deelt mede dat het CDA zich in grote lijnen kan vinden in het voorliggende 
voorstel.   
Namens het CDA plaatst spreker vervolgens de volgende vragen. 
Punt 5, het inwisselen van nieuwe projecten voor vertraagde projecten gedurende het 
begrotingsjaar hoeft niet aan Provinciale Staten voorgelegd te worden, zolang het niet 
beleidsprogrammaoverstijgend is. Dat hangt samen met punt 6. Overprogrammering kan op 
geen enkele wijze worden gezien als een budgetbesluit. Indien gelden worden uitgegeven, 
moet dat passen binnen een budget. Dat is budgetrecht. In die zin vindt het CDA  de punten 5 
en 6 qua tekst enigszins wringen. Op het moment dat iets wordt uitgegeven, moet het in ieder 
geval binnen het budgetrecht passen. Dat betekent, dat het wel aan PS wordt voorgelegd.  
Punt 10, een overgeprogrammeerd project mag al in voorbereiding worden genomen zonder 
dat er dekking is voor het gehele project. Het CDA geeft in overweging dat daarover bij de 
begroting daaraan voorafgaand een uitspraak moet zijn gedaan.  
 
De heer Bisschop acht het de moeite waard te trachten de onderbesteding op de voorgestelde 
wijze te bestrijden en te proberen de prestaties, die de provincie zichzelf heeft opgelegd, te 
realiseren. In die zin staat de SGP positief tegenover het voorliggende voorstel. Het terrein is 
echter wel onbekend; de SGP is derhalve benieuwd hoe dit in de praktijk gaat lopen. 
Namens de SGP plaatst spreker vervolgens de volgende vragen en opmerkingen. 
In punt 3, wat is overprogrammering, van de verkennende notitie staat dat het budgetrecht van 
PS uitgangspunt is. Dit betekent dat overprogrammering op het niveau van de programma’s 
uit de programmabegroting moet worden beschouwd. Spreker onderschrijft het vorenstaande. 
Vervolgens staat er, dat het gedurende het jaar ‘inwisselen’ van vertraagde projecten voor 
nieuwe projecten binnen één beleidsprogramma in principe is toegestaan zonder dat PS 
hiermee vooraf moeten instemmen. Gelet op de onbekendheid met dit terrein stelt spreker het 
op prijs indien in ieder geval deze commissie wordt geïnformeerd, indien wordt gekozen voor 
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een ander project binnen datzelfde beleidsprogramma. Dat biedt de mogelijkheid een beeld te 
vormen over hoe het een en ander in de praktijk werkt.  
In punt 9, overige maatregelen ter bestrijding van onderbesteding, van de verkennende notitie 
staat een aantal maatregelen genoemd. De SGP kan deze allen plaatsen, met uitzondering van 
het derde aandachtstreepje (tijdig de begroting aanpassen). Indien lopende het jaar de 
begroting naar beneneden wordt bijgesteld, wordt de onderbesteding in feite gecamoufleerd. 
Wezenlijk draagt dat derhalve niet bij aan de aanpak van het probleem van de onderbesteding.  
 
De heer Nugteren deelt mede dat GroenLinks zich in grote lijnen kan aansluiten bij de 
opmerkingen en vragen van voorgaande sprekers. 
In algemene zin is GroenLinks teleurgesteld over de inhoud van het voorliggende stuk, omdat 
het een aantal risico’s omvat die niet goed zijn afgedekt. GroenLinks mist dat een project, dat 
het niet haalt, wordt afgevoerd. Nu blijft een dergelijk project hangen. Er staat nadrukkelijk 
dat dit niet bedoeld is om het geld op te maken, maar de indruk wordt toch  enigszins gewekt 
dat dit ook een rol speelt, hetgeen GroenLinks betreurt. Er wordt een keuze gemaakt voor 
projecten. Als dat niet lukt, moet het niet zo zijn dat het ‘second best’ wordt ingeschoven. 
Voorts roept de werkwijze onduidelijkheden op; de afrekencultuur, die er zou moeten zijn op 
zaken die niet goed gaan, blijft mistig. In de visie van GroenLinks zitten in de notitie teveel 
vrijheden. Deze zitten o.a. in de punten 5, 10 en 13. Overigens is punt 13 qua intentie in strijd 
met punt 9. Zo is er een aantal zaken, dat nog de nodige doordenking verdient; met name ook 
de vraag op welk moment de Staten hierbij betrokken worden om keuzes te maken. 
Voorkomen moet worden dat veel projecten worden geformuleerd, waarvan vervolgens moet 
worden afgewacht welke de eindstreep halen.   
 
De heer Kiliç deelt mede dat de PvdA zich in grote lijnen kan vinden in het voorliggende 
stuk. Spreker plaatst namens de PvdA vervolgens de volgende vragen en opmerkingen. 
Onderbesteding en overprogrammering stroken niet met elkaar. Spreker begrijpt dat sprake is 
van een vast budget voor de komende vier jaar waarbinnen per jaar gelden worden 
verschoven om projecten te realiseren. Verzocht wordt om een nadere toelichting. 
Punt 2, overprogrammering is niet primair bedoeld om het budget op te maken maar om 
doelen en resultaten te behalen. Budget opmaken is echter een cultuur. Geïnformeerd wordt 
hoe dit wordt voorkomen.  
Punt 10, een overgeprogrammeerd project mag al in voorbereiding worden genomen zonder 
dat er dekking is voor het gehele project. Dit wekt de indruk dat gestart mag worden zonder 
budget. In de visie van de PvdA kan dit niet. Voorgesteld wordt dit op een ander wijze te 
formuleren.  
Punt 11, voordat daadwerkelijk tot de uitvoering van een overgeprogrammeerd project over 
kan worden gegaan, zal een definitief uitvoeringsbesluit door GS moeten worden genomen, 
inclusief toekenning van middelen. In de visie van de PvdA dient hieraan een besluit van PS 
ten grondslag te liggen. Spreker kan zich voorstellen dat een overprogrammeringslijst wordt 
opgesteld op basis waarvan PS een keuze maken welke projecten al dan niet mogen worden 
overgeprogrammeerd.   
 
De heer Duquesnoy deelt mede dat de SP zich in grote lijnen aansluit bij het betoog van D66. 
De SP ziet het nut van het voorliggende voorstel niet. Het voorstel is in de visie van de SP 
niet realistischer dan het op basis van de begroting realistisch bekijken wat al dan niet 
mogelijk is. Op die wijze kan het probleem van de onderbesteding in de visie van de SP 
realistisch worden aangepakt.   
 
Mevrouw Smit zet uiteen dat voor de VVD een duidelijk uitgangspunt geldt, te weten: 
behoudend budgetteren met meer projecten in voorbereiding en altijd als de provincie daarin 
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leidende partij is. Dan gaat het voornamelijk om de uitvoering van het Coalitieprogramma, het 
AVP, de UMP en het SMPU.  
Voorts plaatst spreekster namens de VVD de volgende vragen en opmerkingen. 
Punt 4, overprogrammering is alleen toegestaan bij activiteiten die betrekking hebben op 
incidentele budgetten. Dat is niet van toepassing op bv. het AVP, omdat dit een aantal jaren 
doorloopt. Dat zou ook niet gelden voor het UMP. Juist bij het UMP kunnen projecten vaak 
niet worden uitgevoerd. Dat is wel een doorlopend budget. 
Punt 5, het inwisselen van nieuwe projecten voor vertraagde projecten gedurende het 
begrotingsjaar hoeft niet aan PS te worden voorgelegd zolang het niet 
beleidsprogrammaoverstijgend is. De VVD kan zich voorstellen, dat bij de begroting een 
opsomming wordt gemaakt van een aantal geprognosticeerde projecten en vervolgens wordt 
bekeken wat daarvan kan worden uitgevoerd. Dat valt nog steeds binnen de kaders van het 
Uitvoeringsprogramma, het AVP of het UMP. 
Punt 10, een overgeprogrammeerd project mag al in voorbereiding worden genomen zonder 
dat er dekking is voor het gehele project. De VVD is van mening dat dit niet kan. Het moet 
passen binnen het Uitvoeringsprogramma.  
Punt 11, het vervolgtraject. In punt 1 staat:” Per provinciaal beleidsveld inventariseren of en 
zo ja, op welke manier overprogrammering kan worden ingezet ter voorkoming van 
onderbesteding. Deze inventarisatie betreft een concernbrede bedrijfsvoeringaangelegenheid. 
Voorgesteld wordt om deze inventarisatie door de afdelingen zelf te laten uitvoeren.” De 
VVD heeft hieraan geen behoefte. Spreekster memoreert een aantal programma’s te hebben 
genoemd, waarop het betrekking zou moeten hebben. De VVD stelt voor het vooralsnog 
hiertoe te beperken.   
 
Mevrouw Raven zet uiteen dat deze notitie een onderdeel vormt van een groter geheel. Daarin 
komen de andere punten als het gaat om de bestrijding van onderbesteding ook aan de orde. 
Het voorliggende voorstel betreft de uitvoering van een door PS aangenomen motie. PS 
hebben nadrukkelijk aangegeven dat overprogrammering moet en GS verzocht daarvoor de 
kaders aan te geven. Uiteraard is uitgangspunt, dat binnen de door PS vastgestelde financiële 
kaders wordt gebleven.  
Spreekster geeft aan dat overprogrammering gebeurt omdat de ervaring heeft geleerd dat de 
uitvoering daarmee kan worden versneld. Het gaat hierbij veelal om projecten, die met andere 
partijen worden uitgevoerd. De kaders voor de desbetreffende programma’s zijn door PS 
vastgesteld en PS hebben geld daarvoor geoormerkt. In die programma’s, zoals bv. het AVP, 
zitten tientallen projecten. Het ene project loopt soms sneller dan het andere project. Dat 
betekent dat er geschoven moet kunnen worden in die projecten. Het kan niet zo zijn dat GS 
iedere keer bij PS moeten terugkomen om dat aan te geven, omdat dit dan ook bij de overige 
partijen waarmee in het project wordt samenwerkt zou moeten gebeuren. Dat levert 
uiteindelijk niets op.  
Het uitgangspunt is niet geld uitgeven, maar de met elkaar vastgestelde doelen te bereiken.  
Het inwisselen van projecten binnen hetzelfde gestelde doel kan eenvoudig zijn omdat de 
kaders al zijn vastgesteld en een ander binnen de vastgestelde financiële ruimte blijft. Dat is 
het uitgangspunt.  
Met betrekking tot punt 10 merkt spreekster op dat er soms projecten zijn waarvan bekend is 
dat de dekking er zal komen, maar een en ander nog niet zwart op wit staat. Het gaat dan 
veelal om complexe zaken. Ter illustratie wijst spreekster op het geld dat in het kader van de 
Nota Ruimte is ontvangen. Dat betreft een ingewikkeld traject, dat jaren duurt voordat 
feitelijk tot uitvoering kan worden overgegaan. Dat wordt met punt 10 bedoeld. Er kan niet 
worden gewacht met de start van de voorbereiding tot de financiering volledig rond is.  
De heer Ruys stelt voor voornoemd perspectief aan punt 10 toe te voegen.   
Mevrouw Raven zegt toe dit punt daarop te zullen aanvullen.   
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Met betrekking tot punt 12 merkt spreekster op dat de inhoud juist het budgetrecht van PS 
betreft. Het is duidelijk dat dit via PS zal moeten gaan.  
Met betrekking tot punt 9 licht spreekster toe dat dit de systematiek betreft die de provincie 
hanteert.   
De heer Bisschop is van mening dat dit in feite onderbesteding camoufleert.  
Mevrouw Raven antwoordt dat dit afhankelijk is van de wijze waarop onderbesteding wordt 
gedefinieerd. Daarover is al eerder een discussie gevoerd. Het kan zijn dat het geld om goede 
redenen niet conform de planning in dat jaar kan worden uitgegeven maar pas het jaar daarop 
en daarom moet worden overgeboekt. In de visie van GS gaat het om het doel. Het doel is om 
een project uit te voeren en omstandigheden buiten de schuld van de provincie kunnen ertoe 
leiden dat het een jaar later gebeurt dan de planning is. GS zijn van mening dat in dat geval 
geen sprake is van onderbesteding.   
De heer Bisschop licht toe zijn opmerking te maken omdat de SGP de mogelijkheid van 
overboeken zoveel mogelijk wil beperken. Op grond hiervan is de SGP ook groot voorstander 
van overprogrammeren. Indien dat goed wordt gedaan, wordt het geld alvast voor een ander 
project benut en wordt onderbesteding voorkomen.  
Mevrouw Raven onderschrijft het vorenstaande.  
Spreekster kan zich terzake van punt 1 van het vervolgtraject voorstellen dat PS geen behoefte 
heeft aan een inventarisatie per provinciaal beleidsveld of en zo ja op welke manier 
overprogrammering ingezet kan worden ter voorkoming van onderbesteding. Voor de interne 
organisatie is die inventarisatie echter wel van belang om te bezien waar het verstandig is al 
dan niet over te programmeren.  
 
De heer Nugteren stelt vast dat de beantwoording van de gedeputeerde veel helderder is dan 
het stuk. Hij mist daarin dat er redenen kunnen zijn in de planning te schuiven als gevolg van 
externe omstandigheden, het omdraaien van de volgorde van projecten. Hij pleit ervoor 
nogmaals kritisch naar de tekst van het voorliggende stuk te kijken, mede gezien de 
opmerkingen die anderen hebben gemaakt. 
Vooralsnog houdt spreker het gevoel dat sprake is van een oproep om ‘schaduwprojecten’ 
gereed te hebben voor het geval dat; dat kan in zijn visie niet de bedoeling zijn.  
 
Mevrouw Smit merkt ten aanzien van punt 11 op dat de VVD op het standpunt staat dat 
overprogrammering moet worden beperkt en derhalve niet in allerlei beleidsvelden door de 
hele organisatie moet worden gezocht waar het van toepassing zou kunnen zijn.  
 
Mevrouw Raven benadrukt dat het niet gaat om ‘schaduwprojecten’. Het gaat erom dat de 
provincie haar doelen bereikt. Daarvoor wordt een aantal instrumenten gehanteerd.  
Spreekster onderschrijft dat de VVD heeft aangegeven welke beleidsvelden nadrukkelijk in 
aanmerking komen voor overprogrammering; dat zullen ook de projecten zijn waar het meest 
sprake zal kunnen zijn van overprogrammering.   
 
De heer Nugteren handhaaft zijn standpunt dat uitgangspunt zou moeten zijn dat een project, 
dat niet op tijd klaar is, moet worden afgevoerd 
Mevrouw Raven deelt deze mening niet. De provincie heeft vaak te maken met andere 
partijen. Zij is er geen voorstander van dat een project, waarvan de uitvoering een provinciaal 
belang wordt geacht, wordt afgevoerd omdat bv. een gemeente het bestemmingsplan niet op 
tijd gereed heeft.   
De heer Nugteren memoreert dat destijds een onderzoek is gedaan waaruit kwam dat de helft 
van de onderbesteding een gevolg was van interne oorzaken. Daar gaat het thans om. 
Mevrouw Raven licht toe dat de interne oorzaken niet zozeer te maken hadden met de 
uitvoering maar met het niet tijdig signaleren via begrotingswijzigingen.    



15

 
De voorzitter sluit hierna de discussie af.  
 
10. Provinciale website 
De heer Van Kranenburg zet uiteen dat in het verleden veel is gezegd en besloten over de 
provinciale website. Spreker acht het niet zinvol daarop uitgebreid terug te blikken. 
Wat GS thans aanreiken is een voorstel dat niet meer het enorme ambitieniveau heeft als in 
het verleden. Op hoofdlijnen straalt de inhoud realiteit uit. Voor een niet-deskundige is niet 
goed te beoordelen of dat inhoudelijk in detail ook het geval is. 
Aangegeven wordt dat in 2009 concreet een paar stappen wordt gemaakt. Spreker pleit voor 
nader inzicht in welke ontwikkelingen de commissie op welk moment tegemoet kan zien. 
Overigens geeft de inhoud van het voorliggende stuk vanwege de fasering en de realistische 
doelstelling de ChristenUnie het vertrouwen, dat dit voorstel haalbaar zal blijken te zijn. 
 
Mevrouw Doornenbal memoreert, dat het project Internetportaal terecht is stopgezet. Met de 
dure lessen die zijn geleerd, zal verder moeten worden gegaan om uiteindelijk bij het gestelde 
doel, een goed functionerende website, uit te komen die bijdraagt aan een goede 
dienstverlening richting burgers, bedrijven, instellingen en medeoverheden. 
Het CDA stemt in met het voorliggende voorstel om de direct realiseerbare technieken door te 
voeren op de huidige website en de huidige techniek te vervangen. Het CDA doet een beroep 
op een ieder die binnen de provinciale organisatie verantwoordelijk is voor het goed 
functioneren van de website, te leren van de Utrechtse ervaringen, evenals van de ervaringen 
van andere overheden en instellingen. De provincie Utrecht is overigens niet de enige die 
moeite heeft een goede website te krijgen.  
Het CDA spreekt de hoop uit dat de provincie met het voorliggende voorstel de stijgende lijn 
te pakken heeft.  
 
De heer Bos zet uiteen dat de voorliggende notitie helder is, hetgeen wel eens anders geweest 
ten aanzien van dit onderwerp. Namens de PvdA plaatst spreker vervolgens de volgende 
vragen en opmerkingen.   
Financiën. In het stuk staat dat nog ruim € 6 ton beschikbaar is voor de aangekondigde 
stappen. Tegelijkertijd staat in het stuk (pag. 8), dat de kosten voor de verdere afwikkeling 
van het project provinciale website nog niet definitief zijn geraamd; wanneer hierover meer 
bekend is, zal hierop worden teruggekomen. Dit wekt de indruk van een blanco cheque. 
Geïnformeerd wordt wat dit precies betekent. De PvdA staat in principe op het standpunt dat 
binnen het budget, waarvan nog ruim € 6 ton beschikbaar is, dient te worden gebleven. De 
PvdA geeft geen carte blanche in deze met aanvullende voorstellen te komen.  
Voorts mist de PvdA ter zake van de financiën de aansluiting met de besluitvorming in PS op 
31 maart 2008; besloten is het geschatte tekort voor het Internetportaal ad € 414.000 ten laste 
te brengen van de Algemene Bedrijfsreserve. Geïnformeerd wordt waar dat bedrag is 
gebleven. 
Daarnaast staat in de notitie van november 2008 (BEM33) dat voor de periode 2008 – 2011 in 
totaal €  9 ton wordt uitgegeven voor het Internetportaal t.w. € 7 ton voor de 
doorontwikkeling van intra- en extranet en € 2 ton voor de doorstart. Ook die bedragen zou de 
PvdA gekoppeld willen zien aan de € 6 ton.  
Content Management Systeem (CMS). Spreker memoreert dat op basis van eerdere rapporten 
van externe bureaus overwogen werd het ICT-platform te veranderen. Geïnformeerd wordt of 
dat nog steeds wordt overwogen en, zo ja, of het CMS-systeem zoals beschreven in de notitie 
in de toekomst ook kan communiceren met andere ICT-platforms. Voorkomen moet worden 
dat wederom iets wordt ontwikkeld, dat niet kan worden gebruikt. 
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Spreker memoreert tot slot dat in voorgaande besprekingen over dit onderwerp erop is 
aangedrongen ook vooral te kijken naar websites van andere provincies om te bezien of 
wellicht een bestaand systeem zou kunnen worden overgenomen. Geïnformeerd wordt of dat 
traject is uitgevoerd.  
 
Mevrouw Pennarts memoreert dat het project Internetportaal in de PS-vergadering in 
november 2008 formeel is afgesloten. GS hebben op dat moment het amendement 
overgenomen dat toezegde financiële verantwoording af te leggen over de gemaakte kosten 
tot het moment van stopzetten. Inmiddels blijkt dit € 9 ton te zijn. GroenLinks informeert of 
dit de enige verantwoording is, die tegemoet kan worden gezien. GroenLinks staat op het 
standpunt dat niet kan worden volstaan met slechts het noemen van de € 9 ton.  
Het desbetreffende amendement vroeg tevens om een plan van aanpak van de doorstart van 
het Internetportaal. Geïnformeerd wordt of het voorliggende voorstel het plan van aanpak is. 
Spreekster wijst in dit kader op het Protocol Strategische Projecten. De aanleiding voor dit 
protocol was feitelijk het debacle met de website. Spreekster gaat er derhalve vanuit dat dit 
project ook onder dat protocol valt. Het protocol voorziet in een manier om een projectplan 
aan te bieden. Daarbij gaat het om de organisatie en planning van het programma, de 
verbonden risico’s, de financiële gevolgen en SMART geformuleerd. Het voorliggende plan 
voldoet daar niet aan. Het verbaast GroenLinks derhalve dat een en ander op deze manier aan 
de commissie is aangeleverd.  
In het voorliggende plan wordt uitgegaan van twee stappen. Eerst wordt de huidige website 
verbeterd met het doel dat beter te laten aansluiten op de wensen van de klanten. GroenLinks 
hoopt dat er inmiddels een goed beeld is van die wensen van de klanten van de provincie. De 
tweede stap wordt het vervangen van de huidige techniek. De vraag is hoe de € 6 ton, feitelijk 
€ 750.000 omdat rekening moet worden gehouden met een marge van 25%, wordt verdeeld 
over die twee stappen. 
In de oude site wordt een nieuwe zoekmachine opgenomen; in een later stadium wordt een 
geheel CMS geïmplementeerd. Bij GroenLinks leeft de vrees dat relatief veel budget wordt 
gestoken in de eerste fase. Wellicht is het beter dit in de tweede fase te steken, omdat voorzien 
wordt dat weer extra budget vrijgemaakt zal moeten worden om tot afronding van dit project 
te komen.   
Het is GroenLinks bekend dat ook Zuid-Holland bezig is met een nieuwe website. 
Geïnformeerd wordt of met die provincie ook contact is opgenomen. 
 
De heer De Vries merkt op dat al veel is gezegd over het voorliggende voorstel. Ook D66 
heeft moeite met het voorstel, zoals dat thans wordt aangeboden. Met betrekking tot de kosten 
acht D66 het gewenst een goed overzicht te krijgen. D66 mist of nog kosten kunnen worden 
verhaald op E-Office.   
Voorts mist D66 het resultaat van het onderzoek naar systemen bij andere provincies i.c. 
medeoverheden. Thans ligt een voorstel voor waarbij in een tweestappenplan het oude 
systeem vooralsnog wordt ‘opgeknapt’ om vervolgens, na aanbesteding, een heel nieuw 
systeem te implementeren. Gelet op de ervaring met de vorige aanbesteding vreest D66 dat 
met dit voorstel in dezelfde valkuil wordt gestapt als het project Internetportaal. De vraag is 
welke garanties kunnen worden gegeven ten aanzien van een goed verloop van de 
aanbesteding. D66 heeft haar geloof hierin enigszins verloren.  
Aangegeven wordt, dat de huidige techniek binnen de provincie Utrecht op orde is. D66 heeft 
hierover andere signalen ontvangen. Geïnformeerd wordt hoe de beoordeling door het 
genoemde consultancybureau in verhouding staat tot eerdere beoordelingen van het CMS, 
waaruit bleek dat flink ‘gesleuteld’ moest worden aan het CMS om het up to date te krijgen.  
Typerend voor het voorstel acht D66 punt 7, Juridisch, waarin staat dat het een Europese 
Aanbesteding betreft, terwijl vervolgens onder punt 8, Europa, niet van toepassing staat.   
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De heer Duquesnoy deelt mede dat al veel is gezegd. Spreker memoreert dat de SP belang 
hecht aan uniformiteit tussen websites van overheidsinstanties. In die zin betreurt de SP dat in 
de tweede stap alleen wordt verwezen naar andere provincies, gemeenten en niet naar het 
Actieplan Nederland Open in Verbinding van het Ministerie van Economisch Zaken dat in het 
kader van het Manifest Open Overheid is opgesteld. De SP pleit ervoor dat daarnaar wordt 
gekeken.  
Over de financiën is al veel gezegd. 
Met betrekking tot de tweesporenbenadering staat in de laatste passage op pag. 2 van het 
Statenvoorstel dat het de inzet is dat de stappen die worden gezet in het eerste genoemde 
traject tevens bruikbaar blijven in het tweede beschreven traject. De SP plaatst een 
kanttekening bij de vraag of dat de provincie zal lukken.  
 
De heer Van Lunteren deelt mede dat de VVD het voorliggende voorstel pragmatisch acht om 
te bewerkstelligen dat snel een aantal doelstellingen kan worden bereikt. 
De VVD deelt echter de opvatting dat een en ander naar verwachting meer zal gaan kosten. 
Voorts deelt de VVD de vrees dat de provincie wellicht voor dezelfde problemen komt te 
staan als bij het project Internetportaal. De vraag is of de onderliggende infrastructuur wel 
goed is. Om daar meer inhoudelijk gevoel bij te krijgen pleit de VVD ervoor de commissie 
hierover een keer nader te informeren. Wellicht dat daarmee een deel van de vrees kan 
worden weggenomen.   
De VVD kan zich vinden in de eerste aanpak. Gezien de reeds lange doorlooptijd van dit 
project acht de VVD wel van belang dat een en ander zo spoedig mogelijk leidt tot iets 
concreets richting de buitenwereld.   
 
De heer Binnekamp zet uiteen dat hij op grond van de voorgeschiedenis begrip heeft voor de 
geuite vrees of erop kan worden gerekend dat dit project tot een goed einde kan worden 
gebracht. Spreker is daarvan overtuigd, omdat in zijn visie thans sprake is van een solide 
aanpak die de garantie biedt dat het project tot een goed einde kan worden gebracht. Dit zal 
overigens ook moeten, omdat de provincie verplichtingen heeft richting het Rijk conform het 
Programma e-Provincie. 
Nadat PS hadden besloten het Project Internetportaal stop te zetten, is goed over dit 
onderwerp nagedacht. Voorgesteld wordt een tweesporenbeleid te voeren. Snelle 
zichtbaarheid op korte termijn wordt voorgestaan. In het eerste kwartaal van 2009 zal de 
aandacht zich toespitsen op een betere zoekmachine, startpagina en het uitschrijven en 
publiceren van een aanbesteding. In het tweede kwartaal zal de bestaande site worden 
opgeknapt en een contract worden gesloten met de leverancier. In het derde kwartaal wordt 
voorgestaan het e-Loket operationeel te maken in de zin dat de technische installatie van het 
pakket wordt gerealiseerd. In het laatste kwartaal zal de provinciale website moeten worden 
geopend.   
Op grond van de grote ervaring van de projectleidster op dit gebied, en het feit dat sprake is 
van een fundamentele aanpak, is spreker ervan overtuigd dat het project hiermee in control is.  
Er wordt gekeken naar andere provincies; er is o.a. een bezoek gebracht aan de provincie 
Gelderland, die overigens ook worstelt met dezelfde problemen. Op grond van het 
vorenstaande zal het niet mogelijk zijn een bestaand systeem één op één over te nemen. De 
provincies proberen in deze van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen.   
Met betrekking tot de financiën licht spreker het volgende toe. PS hebben in maart 2008 € 
414.000 beschikbaar gesteld. Dat bedrag zit gedeeltelijk (€ 288.000) in de € 6 ton. Daarnaast 
hebben PS € 135.000 uit de Algemene Bedrijfsreserve vrijgegeven voor de doorstart met E-
Office in het kader van het project Internetportaal. Helaas is vergeten dit bedrag mee te 
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nemen. Dat betekent dat de € 135.000 nog bij de € 6 ton moet worden opgeteld, zodat 
uitgekomen wordt op een bedrag van € 735.000. Spreker betreurt voornoemde omissie.  
Desgevraagd door de voorzitter bevestigt spreker dat het ontwerp-besluit zal moeten worden 
aangepast.  
Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de heer De Vries onderschrijft spreker 
dat een mogelijk risico is dat het projectbudget wordt overschreden en dat bovenop de € 
735.000 een risicofactor van maximaal 25% is ingebouwd. De verwachting is dat binnen het 
budget kan worden gebleven. De definitieve kostenraming kan echter pas bij de aanbesteding 
worden gemaakt.   
De heer Bos informeert of het niet verstandig is eerst de offertes aan te vragen en op basis 
daarvan een concrete budgetvraag neer te leggen bij PS. Het ontwerpbesluit, dat thans 
voorligt, gaat over de € 6 ton, straks aangepast € 735.000. Daarin staat, in tegenstelling tot de 
bijlage, niets in over dat het mogelijk meer wordt.  
De heer Binnekamp is hiervan geen voorstander, omdat dit de voortgang vertraagd. Op dit 
moment zijn nog geen offertes ontvangen. PS hebben in totaal € 1,5 miljoen beschikbaar 
gesteld. Het lijkt spreker verstandiger met een concreet overzicht van de kosten te komen op 
het moment dat de offertes binnen zijn. Het streven is erop gericht te blijven binnen het 
resterende bedrag van het totaal beschikbaar gestelde budget. Spreker verwacht dat dit ook het 
geval zal zijn, omdat gewerkt zal worden conform de standaards van de overheid. Spreker 
verwacht derhalve geen offertes te ontvangen die zeer zullen afwijken van hetgeen reeds in 
deze binnen de overheid gebeurt.  
De heer Bos bevestigt dat PS budgetten hebben vastgesteld en spreker gaat er voorts vanuit 
dat de thans naar voren gebrachte bedragen kloppen. GS geven zelf in het stuk het risico aan 
dat het meer kan worden, mogelijk 25%. Op grond van de voorgeschiedenis van dit project is 
spreker van mening dat de provincie dit risico niet zou moeten willen nemen en helderheid 
moet hebben over het totale traject. Spreker adviseert GS een voorstel naar de Staten te sturen 
dat gebaseerd is op de offertes en niet op de thans voorliggende bedragen, omdat deze formeel 
al beschikbaar zijn gesteld.   
De heer Binnekamp merkt op dat enige haast is geboden omdat hij op het standpunt staat dat 
in 2009 moet worden gestreefd naar beëindiging van dit onderwerp en dat eind 2009 sprake 
zal zijn van een goedlopende website. Spreker is ervan overtuigd dat dit lukt gezien de aanpak 
en de wijze waarop het op dit moment in control is.  
Mevrouw Doornenbal pleit ervoor, naast het toegezegde aangepaste Statenvoorstel, ook  
inzichtelijk te maken waar GS de mogelijke risico’s verwachten.  
De heer Binnekamp zegt toe voor het kostenverloop voor de PS-vergadering inzichtelijk te 
maken.  
Tot slot verwijst spreker naar eerdere rapporten die zijn uitgebracht, waarin de technische 
infrastructuur in het provinciehuis als goed is beoordeeld. Indien daaraan behoefte is, kan de 
commissie aan de hand van die rapporten worden bijgepraat over de materie.  
 
Mevrouw Pennarts geeft aan veel gevoel, met name een slecht gevoel, te hebben bij dit 
project. Zij heeft geen behoefte aan technische details.  
De heer Van Lunteren merkt op dat de VVD dit gevoel wil wegnemen. Wellicht is dit 
mogelijk indien wat meer achtergrondinformatie wordt verstrekt door deskundigen op dat 
gebied.  
Mevrouw Pennarts is van mening voldoende op de hoogte te zijn van het, ook bestuurlijke, 
proces rondom deze website. Daarvoor zit zij in PS en niet om technisch expert te worden op 
het gebied van websites.   
Gedeputeerde Binnekamp geeft in zijn betoog aan dat erop kan worden gerekend dat alles tot 
een goed einde wordt gebracht. Tegelijkertijd duikt een bedrag op van € 135.000, dat nog 
dient te worden toegevoegd. In november 2008 is een amendement aangenomen. Dat vraagt 
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om een verantwoording van de kosten en een plan van aanpak. Spreekster gaat er vanuit dat 
dit project onder het Protocol Strategische Projecten valt. Op grond daarvan wordt de 
presentatie van het voorliggende plan onvoldoende geacht. Hierbij speelt een rol dat niet uit 
het oog mag worden verloren, dat de provincie al € 900.000 heeft verloren op dit project. 
Spreekster neemt aan dat duidelijk is hoe GroenLinks zal adviseren, indien dit voorstel in de 
Staten komt.  
 
De heer De Vries sluit zich aan bij het betoog van GroenLinks. Het voorstel is niet compleet 
en de financiële onderbouwing rammelt. Op de wijze waarop een en ander thans wordt 
gepresenteerd heeft D66 er geen vertrouwen in dat het project tot een goed einde zal worden 
gebracht.   
De heer Binnekamp deelt mede met GroenLinks van mening te verschillen. Het niet in beeld 
brengen van de € 135.000 is een omissie, maar het budget klopt, hetgeen hij conform 
toezegging voor de Statenvergadering nog helder inzichtelijk zal maken.   
 
De voorzitter sluit de discussie af met de conclusie dat een aangepast Statenvoorstel komt en 
toegezegd is dat de commissie op enig moment nog nader zal worden geïnformeerd over de 
materie.  
 
11. Wijziging Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden 
De voorzitter constateert dat de commissie zich kan vinden in het voorliggende voorstel en 
ermee instemt dat dit als sterstuk naar de Staten gaat.  
 
12. Stand van zaken aanbevelingen Statenwerkgroep Europese aangelegenheden 
De voorzitter licht toe dat het voorliggende stuk is opgesteld door de griffie. Hij geeft 
vervolgens in eerste instantie het woord aan de heer De Vries, voormalig voorzitter van de 
Statenwerkgroep Europese Aangelegenheden.   
 
De heer De Vries spreekt in de eerste plaats zijn waardering uit voor het voorliggende stuk, 
waarin de aanbevelingen zijn opgesomd die door de Statenwerkgroep Europese 
aangelegenheden zijn gedaan. Spreker moet constateren dat aan veel aanbevelingen nog geen 
invulling is gegeven. Hij refereert aan de bijeenkomst van het IPO over de Europadossiers, 
waarin o.a. kennis is genomen van de wijze waarop andere provincies daarmee omgaan. 
Spreker acht het van belang dat ook PS van Utrecht meer grip krijgen op het proces en meer 
betrokken raken bij het dossier. Er is sprake van een vastgestelde Europastrategie. Daarin zit 
een aantal goede punten, waarmee de Staten aan de slag kunnen. 
D66 is er voorstander van een commissie vanuit de Staten te vormen, die zich specifiek gaat 
richten op Europa. Daarmee zou de provincie Utrecht de lijn volgen, die ook in andere 
provincies is ingezet.  
 
De heer Kiliç deelt mede dat de PvdA zich kan voorstellen dat een evaluatie plaatsvindt op 
basis van de inhoud van het voorliggende stuk. De PvdA sluit zich overigens aan bij het 
betoog van D66. 
 
Mevrouw Pennarts memoreert dat de vraagstelling aan de Statenwerkgroep Europese 
aangelegenheden was hoe PS meer grip en sturing kunnen krijgen op Europese dossiers. Op 
basis van het voorliggende stuk moet worden geconcludeerd, dat er nog veel moet gebeuren 
voordat sprake is van een gewenste situatie. Europa is nog teveel een dossier, terwijl het in 
feite een denkwijze zou moeten zijn. Het zou een permanent criterium moeten zijn, dat bij alle 
daarvoor geschikte dossiers wordt gehanteerd. Zover is de provincie nog lang niet. Er is wel 
een Europastrategie, een Uitvoeringsprogramma, een gedeputeerde die actief is in IPO-
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verband en een ambtelijke organisatie die Europaproof wil worden. Het laatste is ook 
noodzakelijk, omdat meer dan de helft van de regelgeving inmiddels uit Europa komt. In dat 
opzicht volstaat het niet om per afdeling één Europadeskundige op te leiden. In de visie van 
GroenLinks moet er een Europacursus komen voor alle ambtenaren. Er is geen permanente 
informatievoorziening, geen prominente rol weggelegd voor de cvdK, geen structurele 
scholing voor ambtenaren, geen interactie met het Jaarplan Europese Commissie en geen 
Utrechts Europees netwerk. Er kan derhalve nog veel worden verbeterd. De Staten blijven 
helemaal achter. PS zijn niet proactief en wachten op de stukken die veelal via de commissie 
BEM worden aangereikt. PS zijn ook niet aan de slag met prioritaire dossiers. PS lopen achter 
de feiten aan. Het kan anders. In de provincie Noord-Brabant is een permanente 
Statencommissie Europa, die heel actief betrokken is bij de prioritaire dossiers, die  
werkbezoeken aflegt, die zich zelfs bezighoudt met de bewustwording van de Europese 
verkiezingen in de provincie en die actief contact onderhoudt met Europarlementariërs. 
Hetzelfde geldt voor de provincies Gelderland en Noord-Holland waar sprake is van een 
permanente werkgroep Europa. 
GroenLinks staat op het standpunt dat PS zich in deze proactiever moeten opstellen en er ook 
in de provincie Utrecht een afzonderlijke commissie of werkgroep Europa uit de Staten moet 
komen. PS zullen moeten formuleren wat zij tot het einde van deze Statenperiode willen 
bereiken.  
 
De heer Ruys constateert naar aanleiding van het voorliggende stuk dat een aantal zaken 
is/wordt opgepakt en een aantal zaken nog moet worden opgepakt. Opvallend is dat de 
zichtbaarheid naar Europa en van Europa meer aandacht behoeft. Dat heeft met de cultuur te 
maken. Het is van belang dat het dossier Europa nadrukkelijker wordt opgepakt. De suggestie 
van D66 met betrekking tot een afzonderlijke commissie, die zich bezighoudt met het dossier 
Europa, neemt spreker mee naar zijn fractie; het CDA komt hierop nader terug.  
 
Mevrouw Smit merkt op dat aan een aantal zaken uit de opsomming nog geen invulling is 
gegeven w.o. de zichtbaarheid. Vastgesteld moet worden dat het dossier Europa onderbelicht 
is in de provinciale organisatie. Er moet nog veel gebeuren. Er zullen prioriteiten en 
speerpunten moeten worden benoemd. 
Op grond van het vorenstaande kan de VVD zich vinden in de suggestie een afzonderlijke 
werkgroep Europa in het leven te roepen.   
 
De heer Duquesnoy zet uiteen dat uit het voorliggende stuk blijkt dat aan veel zaken nog geen 
invulling is gegeven. De SP acht het nuttig te weten waarom dat het geval is en steunt in dat 
kader de suggestie van de PvdA met betrekking tot een evaluatie. 
 
De voorzitter concludeert dat het instellen van een afzonderlijke werkgroep dan wel 
commissie Europa wellicht op een meerderheid kan rekenen. Op voorstel van spreker wordt 
besloten dat beide vormen nader zullen worden uitgewerkt en aan de commissie zal worden 
voorgelegd, zodat op basis daarvan een keuze kan worden gemaakt.   
 
13. Bemensing Awb-bezwarencommissie PS 
In verband met de tijd wordt op voorstel van de voorzitter besloten dit onderwerp door te 
schuiven naar de volgende vergadering.  
 
14. Evaluatierapporten Randstedelijke Rekenkamer en Programmaraad Randstedelijke 
Rekenkamer 
Mevrouw Versteeg zet uiteen dat D66 het een goede, informatieve evaluatie vindt. D66 is 
kritisch op de Randstedelijke Rekenkamer en de Programmaraad, maar zij ziet vooral veel 
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kansen. De reactie van de Randstedelijke Rekenkamer ten aanzien van het bestuurlijk 
wederhoor op dit evaluatierapport acht D66 buitengewoon constructief. De Randstedelijke 
Rekenkamer is blijkbaar bereid zich een spiegel voor te laten houden en ziet de aanbevelingen 
vooral als een kans. D66 kan zich vinden in de positieve benadering van de aanbevelingen 
door o.m. het meer inzetten van onderzoekscapaciteit op ad hoc basis, het meer inzetten op 
breder onderzoek dan alleen op beleidsinformatie en het meer inbouwen van 
communicatiemomenten.  
Over de reactie van de Programmaraad op het wederhoor is D66 teleurgesteld. De algemeen 
relatief veilige conclusie, dat de rol van de Programmaraad voor verbetering vatbaar is, wordt 
herkend; de aanbevelingen worden echter op één na verworpen.  
Op blz. 36 van het rapport evaluatie Programmaraad wordt bij het toewijzen van een grotere 
procedurele rol aan de griffies bij de signalering van onderzoekswensen en bij behandeling 
van rapporten in de Staten als wederhoor gegeven, dat de Programmaraad van mening is dat 
de verantwoordelijkheid voor wat betreft de signalering van de onderzoekswensen en de 
behandeling van de rapporten primair bij de Statenleden zelf ligt. Dat verbaast D66, omdat de 
Programmaraad een soort ambassadeurfunctie heeft, een schakel is tussen de Randstedelijke 
Rekenkamer en PS. Gelet op het feit dat slechts één keer per jaar onderzoeksvoorstellen 
kunnen worden ingediend, lijkt het D66 logisch dat vooral op dat punt sprake is van een 
goede informatievoorziening. De Randstedelijke Rekenkamer is immers op grond van de Wet 
Dualisering ingesteld als instrument voor PS.  
Hetzelfde geldt voor de passage, dat de leden van de Programmaraad tezamen de 
verschillende provinciale beleidsvelden dienen te vertegenwoordigen. Dat wordt weerlegd 
met de reactie dat de Programmaraad geen directe nadelen ziet in de huidige samenstelling. 
Het gaat D66 er in deze om dat vanuit de nodige deskundigheid naar onderzoeksvoorstellen 
kan worden gekeken, hetgeen op grond van de huidige samenstelling niet altijd het geval is.  
Met betrekking tot de wijze waarop binnen de provincie met de rapporten van de 
Randstedelijke Rekenkamer wordt omgegaan memoreert spreekster dat D66 er vaker voor 
heeft gepleit de rapporten niet alleen in de commissies te behandelen maar altijd ook, 
eventueel als sterstuk, af te tikken in de Staten. D66 pleit ervoor dit vast te leggen in een 
procedure, evenals het moment wanneer de Staten onderzoeksvoorstellen kunnen indienen, 
zodat duidelijk is hoe met de Randstedelijke Rekenkamer rapporten en de mogelijkheid van 
het benutten van het instrument Randstedelijke Rekenkamer wordt omgegaan.   
Tot slot deelt spreekster mede dat D66 instemt met het voorliggende voorstel terzake van de 
evaluatie Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer.  
Met betrekking tot de Evaluatie Programmaraad volgt D66 wel de reactie van de 
Programmaraad met betrekking tot de algemene conclusie over het functioneren van de 
Programmaraad, maar de reactie op de voorgestelde maatregelen om hierin verbetering aan te 
brengen wijst D66 af.  
 
De heer Bos zet uiteen, dat de conclusies van het rapport over de Gemeenschappelijke 
Regeling er niet om liegen; in PS van de vier provincies is maar zelden aanleiding tot 
politieke discussie tussen PS en GS naar aanleiding van rapporten van de Rekenkamer; GS 
lijken weinig waarde te hechten aan de Rekenkamer; Programmaraad heeft een te weinig 
prominente rol. Op grond van het vorenstaande kan na een aantal jaren werken met de 
Randstedelijke Rekenkamer in feite worden geconcludeerd, dat de Rekenkamer als instrument 
van PS is mislukt. In de visie van de PvdA komt dit, omdat de Randstedelijke Rekenkamer 
van niemand is. In formele zin is het weliswaar een instrument van PS, maar het wordt niet als 
zodanig gevoeld. De PvdA ervaart, dat er sprake is van een grote afstand tussen de 
Randstedelijke Rekenkamer en PS. Dat is ook het beeld, dat uit de evaluatie naar voren komt. 
Het komt voor een groot deel ook doordat de Programmaraad op grote afstand zit van de 
Rekenkamer. De Programmaraad kan wel voorstellen indienen, maar de Rekenkamer beslist 
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zelf. Spreker vreest dat, ondanks de aangekondigde koerswijziging om o.m. korte snelle 
onderzoeken te doen voor een deel van het budget, in wezen niet veel zal veranderen omdat 
de afstand zal blijven. Als dat niet verandert, zal de Rekenkamer nooit iets van PS worden 
hetgeen wel de bedoeling was. De Randstedelijke Rekenkamer is immers in het kader van het 
dualisme ingesteld om de Staten in de volle breedte een instrumentarium te bieden waarmee 
tegenspel kan worden geboden aan de door PS gekozen bestuurders. Vooralsnog komt 
daarvan niets terecht. Op grond van de harde conclusies verbaast het dan ook dat de 
Programmaraad alle aanbevelingen nagenoeg afwijst.   
Samenvattend merkt spreker op dat de conclusies staan; deze worden door iedereen 
onderschreven. Er komen twee inhoudelijke bijstellingen en voor het overige moet maar 
worden afgewacht hoe het loopt. De PvdA acht dit niet acceptabel, omdat het daarmee nog 
steeds geen Rekenkamer van PS wordt hetgeen het wel zou moeten zijn. 
 
De heer Duquesnoy deelt mede dat de SP zich aansluit bij het betoog van D66. De vraag is 
hoe nu verder. In de visie van de SP moeten de conclusies en aanbevelingen ook door de 
Staten worden geaccordeerd, zodat het echt iets van PS wordt.  
 
Mevrouw Pennarts sluit zich aan bij de conclusie dat de Rekenkamer veel meer zou moeten 
worden gezien als onderzoeksorgaan van PS en dat PS de mogelijkheden van de Rekenkamer 
beter moeten benutten. Het gaat thans te vaak over de kosten en het feit dat PS bv. geen 
invloed hebben op keuzen. Dat blijkt ook uit de rapporten. Dat is genuanceerder als het gaat 
om specifiek onderzoek per provincie. Dan zijn er wel degelijk mogelijkheden. In de visie van 
GroenLinks zou de Programmaraad daarin een rol kunnen spelen. Het is belangrijk dat 
duidelijker wordt wat al dan niet kan. 
In de evaluatie van de Rekenkamer staat in de visie van GroenLinks een aantal positieve 
veranderingen. Er komt meer accent op onderzoek naar efficiency en doelmatigheid van 
beleid in plaats van alleen maar onderzoeken hoe de informatievoorziening van GS naar PS is 
geweest; er komt monitoring van de daadwerkelijke uitvoering van de door GS overgenomen 
aanbevelingen uit de Rekenkameronderzoeken; er komt meer onderzoek naar actuele snelle 
zaken per provincie naast het breder onderzoek dat PS ook een benchmark geeft hoe het in 
andere provincies is geregeld.  
GroenLinks acht het schrappen van de GS-reacties uit de Rekenkameronderzoeken een goede 
zaak. Met die reacties wordt PS de zeggenschap ontnomen over het eigen instrumentarium. 
GS zouden pas moeten reageren op de onderzoeken als de Staten hen daarom vragen. Dat 
zorgt er ook voor dat PS GS beter zullen houden aan de gedane toezeggingen. Nu lijkt het of 
niemand verantwoordelijk is voor de conclusies in de rapporten.  
De Programmaraad komt wat minder positief uit de evaluatie. De vraag is of de 
Programmaraad voldoende is toegerust en of de bemensing representatief is voor de 
beleidsportefeuilles die in de Staten worden behandeld. Uit het rapport blijkt dat de 
Programmaraad slechts een klein deel van de haar toebedeelde taken uitvoert. De 
Programmaraad zou de Rekenkamer namens de Staten veel duidelijker kunnen aansturen, 
zodat onderzoekssuggesties worden opgepakt. Het verbaast GroenLinks dat de leden van de 
Programmaraad zo weinig zichtbaar zijn voor hun eigen Staten. GroenLinks vraagt zich af 
waarom de Programmaraad de aanbevelingen naast zich neerlegt. Het lijkt alsof de 
Rekenkamer haar taakomschrijving veel ruimer opvat dan de Programmaraad. Verder 
constateert de Programmaraad dat de communicatie rondom de onderzoeken niet goed 
verloopt. GroenLinks vraagt zich af of dat niet juist iets is waarin de Programmaraad 
verbetering kan brengen. Het lijkt verstandig te komen tot een betere definiëring van de rol 
van de Programmaraad en de vraag te stellen hoe het komt dat de aanbevelingen uit het 
onderzoek niet worden overgenomen.   
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De heer Bisschop zet uiteen dat de Randstedelijke Rekenkamer is ingesteld als ondersteuning 
van PS bij hun controlerende taak. De SGP deelt het door de PvdA verwoorde gevoelen, dat 
de Randstedelijke Rekenkamer zeer op afstand staat. De SGP pleit ervoor de voor- en nadelen 
van een meer provinciegebonden Rekenkamer te onderzoeken, die in een directe relatie staat 
met PS. Overwogen zou kunnen worden deze Rekenkamer organisatorisch onder te brengen 
bij de griffie. 
De heer Ruys heeft begrepen dat de rapporten inhoudelijk zijn besproken in de Subcommissie 
voor de Jaarrekening, hetgeen desgevraagd door mevrouw Versteeg wordt bevestigd.  
De heer Ruys zet uiteen dat duidelijk is, dat thans een rapport voorligt waarin de 
Programmaraad zich als zodanig niet herkent; indien dat wel het geval zou zijn geweest, 
waren de aanbevelingen overgenomen.  
Het CDA pleit ervoor dat de Programmaraad één keer per jaar in deze commissie haar 
ambassadeursrol toelicht, zodat zichtbaar wordt gemaakt op welke wijze zij daaraan invulling 
geeft. Voorts heeft spreker behoefte aan een toelichting op de rolverdeling tussen de 
commissie BEM, de Subcommissie voor de Jaarrekening en de Programmaraad in de zin wat 
de spelregels en de ambities zijn.    
Destijds heeft het CDA een kanttekening geplaatst bij het instellen van de Randstedelijke 
Rekenkamer. Nu daarvoor echter is gekozen, acht spreker het gewenst de Randstedelijke 
Rekenkamer vooralsnog de kans krijgt te functioneren op basis van de verbeteringen die door 
de Rekenkamer zelf in het rapport worden voorgesteld.    
 
Mevrouw Smit wijst erop dat de Rekenkamer een samenwerkingsverband is van vier 
provincies. Daarbij is sprake van vier verschillende invalshoeken. Het is niet zo dat Utrecht  
kan bepalen welke onderzoeken gewenst zijn. Dat komt in gezamenlijk overleg tot stand. 
Daarbij is sprake van verschillen van inzicht, hetgeen zo zal blijven. De voorgestelde nieuwe 
structuur, waarbij ook veel meer ad hoc onderzoeken kunnen worden gedaan, zal verlichting 
geven. Tot nog toe was sprake van een aantal zeer grote onderwerpen, hetgeen veel tijd kost.  
De VVD kan zich vinden in de aanbevelingen bij de evaluatie Gemeenschappelijke Regeling. 
De VVD is voorstander van wederhoor van GS, maar niet van het overwegen van uitvoering 
van onderzoek naar daadwerkelijke opvolging van aanbevelingen. Een door de Rekenkamer 
uitgebracht rapport dient te worden geagendeerd voor de commissievergadering; daar wordt 
bepaald of het al dan niet wordt besproken.   
Spreekster heeft de indruk dat teveel betekenis wordt neergelegd bij de Programmaraad, 
waarvan zij overigens deel uitmaakt. Er is met elkaar een boodschap uit te dragen om bij de 
Rekenkamer een aantal zaken aan te kaarten waaraan behoefte bestaat. Die behoefte dienen de 
leden mee te krijgen vanuit de commissie. Ter illustratie wijst zij op het onderzoek 
wachtlijsten Jeugdzorg. Duidelijk is dat de Rekenkamer een eigenstandige bevoegdheid heeft. 
De Rekenkamer bepaalt. De Programmaraad draagt een aantal zaken aan, maar de 
Rekenkamer kan ook zelfstandig zaken naar voren brengen. Spreekster kan zich derhalve 
vinden in de afwijzing van de Programmaraad van de aanbevelingen. De aanbevelingen 
dragen niet bij aan het werkelijke werk dat de Staten daaruit willen hebben en er wordt een te 
grote rol neergelegd bij de Programmaraad.  
Mevrouw Versteeg hecht eraan op te merken dat de kritische houding van D66 gericht is op 
de Programmaraad en niet op het persoonlijk functioneren van een Programmaraadlid. Het 
valt D66 op dat de Programmaraad alle aanbevelingen verwerpt, zonder dat daar  
alternatieven tegenover worden gesteld. De conclusie, dat de Programmaraad beter zou 
kunnen functioneren, wordt omarmd. Geïnformeerd wordt wat dan de aanbevelingen zouden 
moeten zijn. D66 ziet de Programmaraad als een schakel tussen de Staten en de 
Randstedelijke Rekenkamer. Voor D66 is de Programmaraad onzichtbaar geweest in deze 
provincie. Noch de Staten noch de commissie BEM zijn bv. geïnformeerd over het feit dat 
weer nieuwe onderwerpen konden worden ingediend.  
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Mevrouw Smit merkt op dat zijn de rol, die D66 neerlegt bij de Programmaraad, niet deelt. Zij 
is van mening dat de Programmaraad ook niet constant een ambassadeur moet zijn. De 
Rekenkamer heeft in de commissie toelichting gegeven; de Rekenkamer legt verantwoording 
af; de Rekenkamer doet het werk. De Programmaraad is een middel om te komen tot het 
indienen van zaken bij de Rekenkamer.  
Mevrouw Versteeg informeert naar de concrete acties van de Programmaraad om ervoor te 
zorgen dat de onderwerpen die door de Staten worden aangedragen bij de Rekenkamer 
worden ingediend en de Programmaraad echt een vertegenwoordiging is van de vier Staten.  
Mevrouw Smit wijst ter illustratie op het onderzoek naar de wachtlijsten bij de Jeugdzorg. De 
Programmaraad heeft dit doorgesluisd naar de Rekenkamer en de noodzaak daar verdedigd. 
Vanuit de provincie Utrecht zijn tot op heden nog niet veel suggesties voor onderzoeken 
aangedragen.   
Mevrouw Versteeg memoreert dat de suggestie voor voornoemd onderzoek in eerste instantie 
is afgewezen. In 2008 zijn de Staten niet geïnformeerd over de mogelijkheid tot het indienen 
van onderwerpen. Toen bleek het onderwerp onderzoek wachtlijsten Jeugdzorg opnieuw te 
zijn ingediend, zonder dat bij de indieners van het onderzoeksvoorstel is geïnformeerd of dit 
onderwerp nog relevant was. Spreekster vraagt zich af waarom de Programmaraad daarover 
niet heeft gecommuniceerd met de Staten.  
Mevrouw Smit onderschrijft in algemene zin dat meer moet worden gecommuniceerd.  
 
Mevrouw Doornenbal kan zich voorstellen dat thans naar aanleiding van de evaluatie een 
procesafspraak wordt gemaakt in de zin dat duidelijk is wanneer de Programmaraad 
bijeenkomt, wat zij gaat doen en hoe zij daarover rapporteert aan de Staten.  
Tot slot deelt spreekster mede, dat het CDA de suggestie van de SGP terzake van een 
onderzoek naar de voor- en nadelen van een provinciale Rekenkamer steunt.  
De heer Nugteren pleit ervoor hierbij ook de kijken naar de mogelijkheid van een 
Rekenkamer samen met de Stad Utrecht.   
 
De heer Van Kranenburg is van mening dat enige afstandelijkheid noodzakelijk is om het 
werk van de Rekenkamer adequaat te kunnen doen. In dat kader heeft spreker geen moeite 
met een Randstedelijke Rekenkamer.  
Mevrouw Doornenbal geeft aan dat het niet de bedoeling van het CDA is thans een keuze te 
maken. Voorgesteld wordt de voor- en nadelen op een rijtje te zetten.  
 
De heer Bos steunt de suggestie van de SGP. 
 
Mevrouw Versteeg deelt mede dat D66 het betoog van de ChristenUnie steunt als het gaat om 
de afstand die nodig is om een zekere onafhankelijkheid te kunnen bewaren. Daarnaast zijn er 
zoveel onderwerpen die in Randstedelijk verband in één keer kunnen worden opgepakt dat 
D66 daarvan de meerwaarde ziet.   
Bij afwezigheid van de voorzitter van de Subcommissie voor de Jaarrekening maakt 
spreekster van de gelegenheid gebruik mede te delen, dat in de Subcommissie is besloten de 
reactie van de commissie op de voorliggende rapporten af te wachten. De Subcommissie voor 
de Jaarrekening zal vervolgens, gehoord hebben de commissie, een notitie opstellen over de 
wijze waarop de Staten willen omgaan met de rapporten van de Randstedelijke Rekenkamer 
inclusief het voortraject en deze voorleggen aan de commissie. Indien de inhoud wordt 
ondersteund, is de wens die sterk bij D66 leeft, te overwegen het stuk ook af te tikken in de 
Staten.   
 
Mevrouw Smit zet uiteen dat een Randstedelijke Rekenkamer veel voordelen biedt. Het is 
eenvoudiger met een benchmark te werken. Spreekster is van mening dat het instrument 
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Randstedelijke Rekenkamer beter moet worden benut. Gelet op het feit dat de Randstedelijke 
Rekenkamer pas 3 jaar functioneert acht de VVD het prematuur thans een onderzoek te doen 
naar de voor- en nadelen van een provinciale Rekenkamer.   
 
Mevrouw Pennarts memoreert, dat de Staten moeite hebben met de eigenstandige 
bevoegdheid van de Rekenkamer. Met de voorgestelde verbeterde werkwijze wordt die  
eigenstandige bevoegdheid minder. Spreekster kan zich voorstellen dat vooralsnog wordt 
afgewacht of de Staten niet beter uit de voeten kunnen met de verbeterde constructie alvorens 
zich te buigen over allerlei andere varianten.  
 
De voorzitter concludeert dat er een bestaansrecht is voor de Randstedelijke Rekenkamer. Er 
is echter veel kritiek op de wijze waarop wordt gecommuniceerd. Er is meningverschil over 
de status en hoe de structuur zou moeten worden geoptimaliseerd. Spreker stelt voor dat de 
opmerkingen worden meegenomen, dat de griffie dit met de Programmaraad bespreekt en dat 
vervolgens in de commissie wordt teruggekomen met een notitie op basis waarvan verder kan 
worden gediscussieerd. 
Mevrouw Versteeg kan zich vinden in vorenstaande conclusie mits een en ander via de 
Subcommissie voor de Jaarrekening loopt. 
De voorzitter concludeert dat de commissie zich, met in achtneming van vorenstaande 
aanvullende opmerking, kan vinden in zijn conclusie. 
 
14a. Initiatief PvdA m.b.t. Onderzoeksplan Doelmatigheid en Doeltreffendheid 
De heer Bos licht het initiatiefvoorstel van de PvdA kort toe. Kortheidshalve zij verwezen 
naar het stuk, waarover een ieder beschikt.  
 
De heer Duquesnoy vestigt de aandacht op punt 3 onder Voorstel. Daarin staat dat er een 
begeleidingsgroep komt, bestaande uit enkele PS-leden, die tijdens het onderzoek op de 
hoogte worden gesteld van de vorderingen. Geïnformeerd wordt wat de PvdA zich hierbij 
voorstelt qua tijdspad.  
 
Mevrouw Versteeg informeert in aansluiting op het betoog van de SP of het wellicht zinvol is 
aan punt 3 toe te voegen dat de oppositie en coalitie naar evenredigheid zal worden 
vertegenwoordigd in de begeleidingsgroep om een eenzijdige samenstelling te voorkomen. 
Voorts deelt spreekster mede dat D66 zich kan vinden in het voorliggende voorstel. Onder 
verwijzing naar de discussie bij agendapunt 14 deelt spreekster mede dat D66 dit een 
waardevolle aanvulling acht.   
 
De heer Nugteren deelt mede dat GroenLinks zich aansluit bij het betoog van D66. 
 
De heer Bos licht toe dat hij het in dit stadium niet opportuun acht aan te geven hoeveel keer 
per jaar de begeleidingsgroep bij elkaar zou moeten komen; dat is een kwestie van uitwerking. 
Het gaat erom dat Statenleden lopende het onderzoek in staat moeten worden gesteld het  
proces te volgen en de mogelijkheid hebben tussentijds suggesties te doen ten aanzien van het 
onderzoek zelf. 
Spreker onderschrijft de suggestie van D66 ten aanzien van de samenstelling van de 
begeleidingsgroep.   
Desgevraagd door de heer Duquesnoy antwoordt spreker niet uit te sluiten dat de 
Subcommissie voor de Jaarrekening hierin een rol zou kunnen vervullen. Een en ander is 
afhankelijk van het soort onderzoek.  
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De heer Ruys zet uiteen dat bij het organisatorisch invullen van een democratische 
verantwoordelijkheid ervoor moet worden gewaakt dat het herkenbaar en doorzichtig blijft 
voor de achterban. Hoe meer ‘clubs’ worden gevormd hoe minder transparant en herkenbaar 
de verantwoordelijkheid van de Staten zelf wordt gemaakt. Op grond van het vorenstaande 
staat het CDA op het standpunt dat terughoudend moet worden omgegaan met het steeds meer 
vormen van ‘clubjes’ uit de Staten. 
Alhoewel spreker alle begrip heeft voor het pleidooi geeft hij aan dat de vraagstelling met 
betrekking tot de evenredige vertegenwoordiging al inhoudt, dat geweld wordt gedaan aan de 
uitspraak van de democratische verhoudingen die in de Staten is neergelegd.  
Het CDA is er voorstander van de verantwoordelijkheid die de Staten hebben bij de Staten te 
houden.  
De Verantwoordelijkheid voor doelmatigheid en doeltreffendheid ligt binnen het duale stelsel 
primair bij GS; bij PS ligt de taakstellende en controlerende taak.  
Op grond van het bovenstaande steunt het CDA het voorliggende voorstel niet.  
 
Mevrouw Smit sluit zich aan bij het betoog van het CDA.  
 
De heer Van Kranenburg deelt mede dat hij het voorstel nog niet in zijn fractie heeft kunnen 
bespreken. Hij zal zijn fractie echter voorstellen niet in te stemmen met een wijziging van de 
Verordening, omdat spreker persoonlijk van mening is dat het instrumentarium voor PS ruim 
voldoende is.  
 
De heer Duquesnoy hecht eraan namens de SP zijn waardering uit te spreken voor het 
initiatief. De transparantie, die daaruit zou kunnen voortvloeien, spreekt de SP aan. 
 
De heer Bos zet uiteen dat het volstrekt niet de bedoeling is dat de voorgestelde 
begeleidingsgroep buiten de Staten om functioneert. De Staten besluiten. De 
begeleidingsgroep moet worden gezien als een inhoudelijk terzake deskundige functionerende 
groep zonder bevoegdheden, die het proces van het desbetreffende onderzoek kritisch volgen.   
Spreker deelt mede dat de PvdA zich op grond van de reacties nader zal beraden of zij al dan 
niet vasthoudt aan het initiatiefvoorstel.  
 
De voorzitter sluit de discussie af.  
 
TER KENNISNEMING 
 
15. Ontwerp relatiemagazine ‘Provincie Utrecht Magazine’ 
De voorzitter merkt op dat een ieder een dummy van het Provinciaal Magazine heeft 
ontvangen. Spreker constateert dat de commissie ermee instemt, dat op deze weg verder wordt 
gegaan.  
 
16. Rapportage treasury 3e kwartaal 2008 
 
17. Rapport Burgerpeiling 2008 De Bilt 
De heer Nugteren merkt op dat het oorspronkelijke knelpunt destijds bij Maartensdijk lag. Dat 
komt in de samenvatting niet terug, hetgeen GroenLinks betreurt.   
Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de heer De Vries bevestigt spreker dat 
dit wel in het volledige rapport staat, maar dat daarover in de samenvatting slechts in 
algemene termen wordt gesproken.  
De voorzitter zegt toe de opmerking van GroenLinks te zullen doorgeven. 
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18. Samenwerking en overleg tussen Flevoland en Utrecht 
 
19. Versterking positie Staten, Reactie van GS op de motie d.d. 23 juni 2008 
De heer Nugteren merkt in algemene zin op dat de uitwerking van moties van PS per definitie 
als bespreekpunt dienen te worden geagendeerd.  
De voorzitter neemt dit mee.  
 
20. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders komst en inbreng.  
 


