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Verslag van de vergadering van de statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 
17 mei 2010 – deel 2 
 
Aanwezig:
H.R.A.L. Klein Kranenburg (CDA, voorzitter), mw. M. Haak-Griffioen (gedeputeerde), mw. 
A.H. Raven BA (gedeputeerde), mw.drs. F.M. Alsem (VVD), dr. F.H. Barneveld Binkhuysen 
(VVD), dr. R. Bisschop (SGP), mr. J.M. Buiting (CDA), mw.drs. R.K. Dik-Faber 
(ChristenUnie), drs. P.W. Duquesnoy (SP), mw.mr. K. Fokker (PvdA), C.J. van Kranenburg 
MA (ChristenUnie), drs. B. Nugteren (GroenLinks), P.C. Pollmann (PvdA), mw. Y. Smit 
(VVD), mw.drs. J.C.M. Versteeg (D66)  
 
Van ambtelijke zijde aanwezig:
dr. R.J. Poort (adjunctgriffier), mw. W. Voorneman-Rikkers (verslag)  
 
Afwezig:
R.C. Robbertsen (CvdK), J. Binnekamp (gedeputeerde), mw.drs. W.A. Bodewitz (PvdD), 
mw. P. Doornenbal-van der Vlist (CDA), mw. A.M.A. Pennarts-Pouw (GroenLinks), dr. 
T.G.P.M. Ruijs (CDA), ir. T. Snyders (Mooi Utrecht), drs. R.E. de Vries (D66) 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Ingekomen stukken 
Verwerking huisvestingslasten in de begroting 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
3. Verslag Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 12 april 2010  
M.b.t. de tekst 
Blz. 7, inzake Startnotitie voor de uitvoeringsagenda Utrecht 2040. 
Regel 1 na ‘echt iets gebeuren.’ Toevoegen:”Spreekster memoreert dat gedeputeerde De Jong 
destijds heeft toegezegd dat actief aan de slag zou worden gegaan met Biodiversiteit”.  
In regel 20 ‘gezondheid’ wijzigen in ‘Life Science’.  
Met in achtneming van voornoemde wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.  
 
4. Mededelingen  
- Bericht van verhindering is ontvangen van de dames Bodewitz, Doornenbal en 

Pennarts en de heren Robbertsen, Binnekamp en De Vries 
- De voorzitter deelt mede dat agendapunt 9, Statenbrief Businesscase Paushuize, is 

verplaatst naar de vergadering van 14 juni a.s.    
 
5. Rondvraag 
Geen.  
 
6. Termijnagenda 
De voorzitter deelt mede dat ter vergadering een actuele versie is uitgereikt (versie 17 mei 
2010). 
Spreker stelt vast dat de Termijnagenda geen aanleiding geeft tot bespreking.   
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7. Statenvoorstel Jaarrekening 2009 
De voorzitter deelt mede dat de commissie als nazending het advies van de Subcommissie 
voor de Jaarrekening heeft ontvangen. Spreker stelt in de eerste plaats de heer Buiting, 
voorzitter van de Subcommissie, in de gelegenheid het advies van de Subcommissie kort 
mondeling toe te lichten.  
 
De heer Buiting rapporteert dat er een bijeenkomst heeft plaatsgevonden in aanwezigheid van 
de gedeputeerde, de accountant en het ambtelijke apparaat, waarin de vragen van de 
Subcommissie aan de orde zijn gekomen. De commissie heeft het advies van de 
Subcommissie ontvangen, waarnaar spreker kortheidshalve verwijst.  
De Subcommissie constateert dit jaar wederom met waardering een opgaande lijn in de 
transparantheid van de rapportage.  
De Subcommissie heeft de aanbevelingen van de accountant eveneens goed doorgenomen en 
kritisch doorgevraagd op een aantal zaken, hetgeen in het advies van de Subcommissie is 
verwoord.  
Onderbesteding is een terugkerend onderwerp. Geconstateerd is dat de onderbestedingen 
inzichtelijk zijn en bekend is dat een aantal zaken moeilijk beïnvloedbaar is. De 
Subcommissie beveelt aan na te gaan welke acties kunnen worden ondernomen om de wel 
beïnvloedbare factoren van onderbestedingen aan te pakken.   
Een ander onderwerp dat uitvoerig aan de orde is geweest in diverse onderdelen van de 
vraagstelling zijn de reserveposities. Binnenkort kan een advies van de Randstedelijke 
Rekenkamer tegemoet worden gezien, waarin op dat punt wordt ingegaan. Op grond hiervan  
wordt aanbevolen dit advies vooralsnog af te wachten en op basis daarvan nader te bezien hoe 
met de reserveposities moet worden omgegaan.  
De Subcommissie adviseert in te stemmen me de Jaarrekening.  
 
De heer Nugteren deelt mede dat GroenLinks zich aansluit bij de waarderende woorden ten 
aanzien van de toenemende leesbaarheid van de Jaarrekening. GroenLinks heeft antwoord op 
haar vragen gekregen. Op de algemene beschouwing over de Jaarrekening komt GroenLinks 
terug in PS. Dit zal zich toespitsen op de geringe onderbouwing met betrekking tot het 
voornemen van GS om aan het eind van de Collegeperiode € 100 miljoen over te houden.  
GroenLinks heeft voorts schriftelijk aanvullende vragen gesteld met betrekking tot het 
voorstel ter zake van Alleato om € 3 miljoen te reserveren voor mogelijke toekomstige claims. 
De beantwoording wordt afgewacht.   
 
De heer Pollmann deelt mede dat de PvdA zich aansluit bij de waarderende woorden over de 
transparantheid van de Jaarrekening, evenals bij het betoog over de onderbesteding. Een groot 
deel van de onderbesteding wordt veroorzaakt door externe factoren. In de Subcommissie is 
door gedeputeerde Raven toegelicht, dat een deel van die onderbesteding zou kunnen worden 
opgelost door de nieuwe Begrotingssystematiek. De PvdA betwijfelt dit, omdat het om 
externe factoren gaat waarop de provincie weinig grip heeft. De vraag is derhalve wat de 
nieuwe systematiek extra biedt, dat de onderbesteding vermindert. Voorts wordt geïnformeerd 
wanneer de nieuwe Begrotingssystematiek in de commissie BEM wordt besproken.  
 
Mevrouw Versteeg deelt mede dat D66 zich aansluit bij de waarderende woorden over de 
toenemende leesbaarheid van de Jaarrekening. D66 onderschrijft het advies van de 
Subcommissie voor de Jaarrekening. D66 vraagt voor de volgende Jaarrekening aandacht 
voor het blijven zoeken naar een goede balans tussen zaken die goed en minder goed verlopen 
zijn, omdat op sommige punten een disbalans waarneembaar is.   
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D66 vestigt vervolgens de aandacht op de hiernavolgende twee onderwerpen die in de 
Subcommissie zijn besproken en waarop nog verdere actie wordt ondernomen.  
In de toelichting staat dat eind 2009 in het fractievoorzitterconvent is besloten dat alleen de 
aangenomen moties in het overzicht in de Jaarrekening worden op genomen en derhalve niet 
de overgenomen moties. D66 staat op het standpunt dat niet het fractievoorzitterconvent maar 
de commissie BEM het geëigende orgaan is daarover te beslissen; hierover zal nog interne 
berichtgeving uitgaan.  
Voorts is D66 van mening dat er geen logica zit in het eigen handelen van de Staten als het 
gaat om moties. Als er een brede steun is voor een motie, is D66 er voorstander van deze in te 
dienen en aan te nemen, inclusief de overwegingen. In de praktijk wordt de motie thans vaak 
ingetrokken als GS de inhoud overnemen. Omdat alleen de aangenomen moties in de 
Jaarrekening worden opgenomen, ontstaat er een niet transparante P&C-cyclus. Er zou in feite 
een dubbele administratie moeten worden bijgehouden om te kunnen beoordelen wat in 2009 
door GS aan beleid is uitgevoerd, waar door PS is bijgestuurd en hoe er met moties en 
amendementen wordt omgegaan. D66 stelt derhalve voor ook overgenomen moties in de 
Jaarrekening op te nemen of, hetgeen de voorkeur heeft van D66, een motie die op een 
meerderheid kan rekenen standaard aan te nemen. Dit punt zal door de Subcommissie voor de 
Jaarrekening als aanbeveling worden meegegeven aan de commissie Balemans.  
Voor wat betreft het inzicht in structurele en incidentele financiering, waarbij het met name 
bij Jeugdzorg een zoekplaatje is in de Jaarrekening en de Begroting, verheugt het D66 dat in 
de Subcommissie voor de Jaarrekening nogmaals aan de hand van het voorbeeld van 
Jeugdzorg wordt bekeken of het wenselijk is om op meer beleidsterreinen meer inzicht te 
geven in de P&C-cyclus.  
 
De heer Duquesnoy deelt mede dat de SP zich aansluit bij de waarderende woorden en het 
betoog van D66 over de moties.  
Spreker vestigt vervolgens de aandacht op de mijlpalen (blz. 211), met name ‘een ieder kan 
onze Wro-producten (ruimtelijke ordening kaarten e.d.) digitaal inzien’. In het vierde kwartaal 
is deze mijlpaal behaald, waarmee het thans op orde zou moeten zijn. Spreker betreurt in dat 
kader dat een inspreker hedenmiddag in een commissie aangaf de stukken niet te kunnen 
vinden. De SP vraagt hiervoor aandacht. 
Het weerstandsvermogen bij de provincie bedraagt 3,35, hetgeen ruim voldoende wordt 
genoemd om de risico’s die de provincie loopt op te vangen. Geïnformeerd wordt hoe de 
provincie daar benchmarktechnisch in staat o.a. ten opzichte van gemeenten. Verzocht wordt 
deze informatie voor de Statenvergadering te verstrekken.  
Tot slot vestigt spreker de aandacht op het Statenvoorstel m.n. de passage over de 
bestemming van het Rekeningresultaat. Daarin staat dat, met de toevoeging van het voordelig 
saldo 2009, het totaal aan vrij besteedbaar vermogen uitkomt op € 65,8 miljoen. Vervolgens 
wordt in de passage reserves en voorzieningen voorgesteld het resterende saldo van € 40,9 
miljoen over te boeken naar de Algemene Reserve. Spreker gaat er vanuit dat laatstgenoemd 
bedrag al in de € 65,8 miljoen zit.   
 
De heer Van Kranenburg spreekt namens de ChristenUnie zijn waardering uit voor het advies 
van de Subcommissie voor de Jaarrekening en het stuk van de accountant.  
De ChristenUnie sluit zich aan bij de vraag van de PvdA over het realistisch begroten en 
zoveel mogelijk voorkomen van onderbestedingen. De ChristenUnie hoopt dat de commissie 
BEM hierover nader wordt geïnformeerd voor de Begrotingscyclus 2011.  
Het betoog van D66 over de moties roept bij de ChristenUnie de vraag op of wellicht een 
ander systeem van bewaking van dergelijke toezeggingen mogelijk is bv. via de 
Termijnagenda. Overigens acht de ChristenUnie het antwoord op deze vraag primair een 
verantwoordelijkheid van de Staten. 
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Voor het overige komt de ChristenUnie nader op de Jaarrekening terug in de 
Statenvergadering.  
Mevrouw Smit deelt mede dat de VVD zich aansluit bij de waarderende woorden over de 
verbetering van de Jaarrekening ten opzichte van vorige jaren. De VVD onderschrijft voorts 
het advies van de Subcommissie voor de Jaarrekening. De VVD hecht eraan enkele punten 
aan te stippen. 
Het verheugt de VVD dat de rapportage van het Uitvoeringsprogramma thans in de 
Jaarrekening is opgenomen. De VVD mist echter het totaaloverzicht, dat wel is verkregen bij 
de Grote Projecten. Zij heeft begrepen dat dit in de uitvoering wat problemen gaf, omdat de 
cijfers niet allemaal helder waren. De VVD hecht aan de toezegging dat het totaaloverzicht 
volgend jaar wel bij de Jaarrekening wordt verstrekt, zodat inzicht ontstaat in de stand van 
zaken.  
Met betrekking tot de rapportages over de projecten van het Uitvoeringsprogramma mist de 
VVD teveel het inzicht in risico’s, het geprognosticeerde eindresultaat en de behaalde doelen 
hetgeen wel veel duidelijker en beter omschreven wordt in de Grote Projecten. De Staten 
krijgen weliswaar aparte beleidsevaluaties, maar de VVD acht van belang dat bij de 
Jaarrekening een beeld kan worden gevormd over het Uitvoeringsprogramma. De VVD 
verzoekt het vorenstaande mee te nemen voor de volgende Jaarrekening. 
Spreekster memoreert dat de VVD vorig jaar heeft gevraagd of in de Jaarrekening inzicht kon 
worden gegeven in de financiële zaken die betrekking hebben op de Samenwerkingsagenda. 
Enige tijd geleden is een rapportage ter zake ontvangen, maar vorig jaar is toegezegd dat dit in 
de Jaarrekening zou worden opgenomen. Verzocht wordt dit voor de volgende Jaarrekening 
mee te nemen.   
Tot slot vestigt spreekster de aandacht op het Bestuursakkoord 2009 – 2011. Op 23 juni 2008 
is een breed gedragen motie aanvaard waarmee onderzocht zou worden in hoeverre het 
mogelijk is de Rijksbijdrage voor het project Nieuwe Hollandse Waterlinie niet vanuit de nota 
Ruimte te verkrijgen maar vanuit andere middelen. De strekking van die motie was dat de 
provincie bovenop het bedrag van de € 23 miljoen, die de provincie in het kader van het 
Bestuursakkoord aan het Rijk moet afdragen, niet nogmaals hetzelfde bedrag aan 
cofinanciering moest bijdragen. Uit de verslaglegging blijkt dat de provincie dit jaar toch € 
19, 3 miljoen heeft moeten bijdragen en € 4 miljoen van derden. De VVD heeft daarover de 
volgende vragen: 

- in de toelichting bij het project staat dat de genoemde ruimtemiddelen zijn te zien als 
een verbijzondering van de FES-gelden. Geïnformeerd wordt wat dit betekent voor de 
afdrachten in het kader van het Bestuursakkoord; 

- de vraag is voorts wat uit het onderzoek andere stromen (departementale begrotingen 
LNV, VROM, OCW en V&W) naar voren is gekomen en wat de conclusie is voor de 
jaren 2010 en 2011. 

Tot slot deelt spreekster mede dat de VVD zich kan vinden in het voorgelegde besluit over de 
goedkeuring van de Jaarrekening en de bestemming van de gelden.  
 
De heer Bisschop deelt mede dat de SGP zich aansluit bij de waarderende woorden en de 
gestelde vragen. 
 
Mevrouw Raven licht met betrekking het voornemen van € 100 miljoen toe dat de Algemene 
Reserve op dit moment € 65,8 miljoen bedraagt. Dat is inclusief de € 40,9 miljoen (de oude 
REMU-gelden). Als PS ermee instemmen het voordelig saldo 2009 toe te voegen aan de 
Algemene Reserve wordt de stand € 71 miljoen. GS hebben steeds aangegeven te streven naar 
€ 100 miljoen voor de komende Coalitieperiode. Indien daarbij de stelpost nieuw beleid wordt 
opgeteld die voor de komende 4 jaar ook in de Meerjarenraming zit, wordt nog € 37 miljoen 
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aan het saldo toegevoegd. Dit betreft de rekensom, voor het overige betreft het een politieke 
discussie.  
Het antwoord op de vragen met betrekking tot Alleato kan tegemoet worden gezien.  
In algemene zin blijft onderbesteden een probleem. De grootste onderbesteding zit in het 
Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen (€ 22,5 miljoen). Een en ander is het gevolg van externe 
factoren, waar de economische recessie groot debet aan is.  
In het kader van de onderbesteding is aangegeven wat de provincie in eigen huis kan doen. 
Dit zal worden aangescherpt door de onderbesteding centraler te gaan sturen nl. vanuit 
Financiën in plaats van vanuit de afdelingen.   
Spreekster memoreert bij de Begrotingsbehandeling te hebben toegezegd dat de nieuwe 
Begrotingssystematiek bij de Voorjaarsnota tegemoet kan worden gezien. Er komt een notitie 
waarin GS een richting aangeven over de wijze waarop zij van plan zijn de 
Begrotingssystematiek verder uit te werken. Op basis daarvan volgt een verder uitgewerkt 
voorstel.  
Een motie wordt aangenomen dan wel verworpen. Indien een motie wordt overgenomen, 
wordt het beleid van GS. De wijze waarop de Staten een en ander wil administreren is een 
zaak van PS.  
De structurele en incidentele financiering zal een keer in de Subcommissie voor de 
Jaarrekening aan de orde komen. 
Een antwoord op de vraag over het weerstandsvermogen en de benchmark heeft spreekster 
thans niet paraat. Dat zal worden uitgezocht. 
Spreekster zegt toe dat de rapportage over het Uitvoeringsprogramma in de volgende 
Jaarrekening zal worden opgenomen. Overigens zal bij het Overdrachtsdocument de stand 
van zaken van het Uitvoeringsprogramma ook worden aangegeven. 
De commissie WMC heeft separaat inzicht gekregen in de financiële afwikkeling van de 
Samenwerkingsagenda. Deze is niet als zodanig opgenomen in de Jaarrekening.  
Mevrouw Smit deelt mede dat de VVD eraan hecht dat hierover verantwoording wordt 
afgelegd in de Jaarrekening.   
Mevrouw Raven antwoordt dat dit mogelijk is, maar de leesbaarheid niet bevordert. In de 
Samenwerkingsagenda staan nl. veel projecten die onder regulier beleid vallen en derhalve in 
de Jaarrekening op een andere plaats voorkomen.   
Conform het Bestuursakkoord moet de provincie in deze Coalitieperiode 4 x € 23 miljoen 
overmaken aan het Rijk. De provincie heeft aangegeven op het standpunt te staan dat de € 23 
miljoen ten goede moet komen aan projecten in de provincie Utrecht. Het Rijk stelt dat dit 
alleen mogelijk is indien de Rijksbegroting daarmee feitelijk wordt ontlast; het kan alleen als 
het gaat om projecten op de Rijksbegroting waarop wordt gekort. Daarnaast dient de 
provincie zich te houden aan de regels die gelden. Als het gaat om FES-gelden zal de 
provincie bv. altijd moeten cofinancieren. Voor 2010 is het project Nieuwe Hollandse 
Waterlinie aangedragen. De provincie is daar dermate dwingend mee omgegaan dat 
oorspronkelijk is geweigerd de € 23 miljoen aan het Rijk te betalen. Het Rijk heeft de 
provincie vervolgens gedwongen het geld over te maken, waarna de FES-gelden zijn 
ontvangen.  
Op dit moment wordt ten aanzien van 2011 en 2012 intensief bekeken of op de 
departementale begrotingen specifiek Utrechtse projecten staan waaraan de € 23 miljoen ten 
goede kan komen. Er wordt o.a. gekeken of via OC&W restauratiegeld kan worden 
verkregen. Lastig is dat dit geld niet specifiek geoormerkt is voor projecten in de 
afzonderlijke provincies.  
Desgevraagd door mevrouw Smit bevestigt spreekster dat de provincie voor wat betreft het 
project Nieuwe Hollandse Waterlinie gedwongen vastzit aan de cofinanciering, omdat dit een 
voorwaarde is om in aanmerking te komen voor FES-gelden. Voor restauratiegeld geldt 
wellicht een andere regeling. De provincie behoeft het geld ten behoeve van de cofinanciering 
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overigens niet uit de Algemene Reserve te halen. Het betreft over het algemeen AVP-geld dat 
al in het Uitvoeringsprogramma was opgenomen. 
 
De voorzitter sluit hierna de discussie af met de conclusie dat het politiek debat over de 
Jaarrekening verder in PS zal worden gevoerd.   
 
8. Statenvoorstel Beëindiging lidmaatschap vereniging Deltametropool 
Mevrouw Fokker deelt mede dat de PvdA het voorliggende voorstel wat kort door de bocht 
vindt. In het voorstel staat dat een aantal leden opzegt (Noord-Holland, Rotterdam). Alvorens 
met het voorstel in te stemmen, hecht de PvdA eraan te weten hoe de stad Utrecht, die ook lid 
is, hier tegenaan kijkt. De PvdA heeft vernomen dat de stad Utrecht wel lid blijft.  
De PvdA heeft de indruk dat, nu de keuze voor de Noordvleugel is gemaakt, het gevoel 
bestaat dat alle samenwerkingsverbanden wel kunnen worden beëindigd. In de visie van de 
PvdA is P4 echter extern gericht (Europa).  
Op grond van het vorenstaande wil de PvdA niet op voorhand uit de vereniging 
Deltametropool stappen voordat er een analyse is gemaakt van de waarde die het nog heeft 
voor andere partijen. In de vereniging Deltametropool wordt immers ook overlegd met 
waterschappen en woningbouwcorporaties. Voor de PvdA is het voorliggende voorstel 
derhalve nog geen sterstuk.  
 
De heer Buiting deelt mede dat het CDA zich kan vinden in het voorliggende voorstel en 
ermee instemt dat dit een sterstuk wordt.  
Indien wordt teruggekeken naar de situatie is de vraag wat het lidmaatschap wel heeft 
opgeleverd. Wellicht kan worden aangegeven wat was verwacht en er niet is uitgekomen.  
 
De SP, D66, GroenLinks, VVD, ChristenUnie en SGP geven aan van mening te zijn dat de 
argumenten voldoende zijn onderbouwd op grond waarvan zij zich kunnen vinden in het 
voorliggende voorstel en ermee instemmen dat dit een sterstuk wordt.   
 
Mevrouw Haak geeft aan dat zij niet veel kan toevoegen aan hetgeen in het stuk staat. Het 
overleg is destijds met goede voornemens gestart. Er is echter weinig animo geweest in de zin 
dat er steeds sprake was van een uitermate zwakke vertegenwoordiging op de vergaderingen. 
Er ontstonden allerlei andere vergadercircuits over nagenoeg dezelfde onderwerpen.  
De stad Utrecht heeft weliswaar nog niet bedankt als lid, maar komt ook niet naar de 
bijeenkomsten. 
Mede op grond van het feit dat er andere vergadercircuits zijn, waarin dezelfde discussies 
kunnen plaatsvinden, zijn GS tot de conclusie gekomen met het voorliggende voorstel te 
moeten komen.   
 
De voorzitter sluit de discussie af met de conclusie dat dit onderwerp terugkomt in de Staten.  
 
9. Statenbrief Businesscase Paushuize 
Is verplaatst naar de vergadering van 14 juni 2010. 
 
10. Statenbrief Herijking Plan van Eisen huisvesting 
Is hedenmorgen behandeld in de commissie BEM deel 1.  
 
11. Statenbrief Evaluatie voor beleidsplannen 
Mevrouw Alsem memoreert dat de Evaluatiekalender een onderdeel is van een breder plan 
voor een betere beleidsevaluatie en monitoring. Het doel daarvan is PS inzicht te verschaffen 
in de beleidsprocessen en vooral aanknopingspunten te vinden voor een betere sturing. Vooraf 
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hecht de VVD eraan te benadrukken hoe belangrijk het is dat de Staten goede en snelle 
informatie krijgen over resultaten. Die moeten uit evaluaties worden gehaald. Hoe 
slagvaardiger in de ambtelijke organisatie kan worden omgegaan met die beleidscyclus (plan, 
do, check, act) hoe beter de signalen over de resultaten zichtbaar worden. Het is van belang 
dat het werken met die cyclus een onderdeel wordt van een routine van mensen. Als die 
routine er niet is, wordt het risico gelopen dat activiteiten teveel losstaan van de vraag welk 
doel daarmee wordt beoogd. De VVD zou dat betreuren. De VVD stimuleert derhalve de 
achtergrond van het voorliggende plan. Vooral omdat de politiek moet laten zien dat zij 
slagvaardig is en zij in staat is oplossingen te brengen voor problemen van mensen. Daarbij is 
het van belang te kunnen laten zien dat de politiek effectief is. Zonder goede evaluatie, 
signalen uit de organisatie via het College, is dat lastig. Met die bril op kijkt de VVD naar het 
voorliggende stuk. 
Bij de vervolgprocedure/voortgang staat dat het ontwikkelen van die evaluatie-instrumenten 
enige tijd gaat duren, achter de schermen gaat plaatsvinden en zal uitmonden in een 
‘handboek voor beleidsmedewerkers’ dat volgend jaar in gebruik zal worden genomen. De 
VVD betreurt dat het ontwikkelen van die instrumenten zo lang duurt en pas in 2011 in 
gebruik wordt genomen.  
Verder kan de keuze voor het maken van een handboek riskant zijn omdat dan het denken en 
werken volgens die beleidscyclus zou kunnen verdwijnen uit de directe relatie tussen leiding 
en medewerkers. Daarmee kan het effect zijn dat het in de kast staat in plaats van ‘tussen de 
oren’ van mensen. Geïnformeerd wordt hoe het maken van het handboek zich verhoudt met 
andere beleidsmaatregelen om de evaluatiecyclus te verbeteren. 
In de Evaluatiekalender zelf staat een aantal kolommen nog leeg. Uitgelegd wordt dat dit 
komt omdat nog niet voor ieder lopend beleidsplan een evaluatie is voorzien. Er zijn nog veel 
programma’s die wat dat betreft nog lege plekken vertonen. Dat is jammer omdat het inzicht 
in effectiviteit van beleid en ook de sturing daarop toch een voorwaarde is voor het 
ontwikkelen van de politieke kracht van de Staten. De VVD is van mening dat de gaten in de 
kolommen niet te groot moeten worden. Ter illustratie vestigt spreekster de aandacht op het 
Programma Utrecht Jeugd Centraal. Vorig jaar is door een auditcommissie een stevige 
evaluatie opgesteld. De provincie heeft daarvan geleerd en de opmerkingen ter harte 
genomen. De auditcommissie gaf aan dat een aantal ingezette projecten nog onvoldoende tot 
resultaat leidde. Een dergelijke spiegel helpt er eerder wat aan te doen. Ook in de Jaarrekening 
moet de relatie tussen de drie W’s helder tot uiting komen; niet alleen Wat wordt gedaan, 
maar ook vooral Wat is het effect en Wat is het resultaat.  
Het verheugt de VVD dat de provincie werkt aan een slagvaardiger en resultaatgericht beleid. 
De VVD pleit ervoor het tempo wat te verhogen, wat sneller en meer te doen aan de cultuur in 
de organisatie, zodat medewerkers meer resultaatgericht gaan werken. Hoe beter ze dat gaan 
doen hoe meer signalen de Staten krijgen.  
 
De heer Buiting spreekt namens het CDA waardering uit voor het voorliggende stuk. Het 
draagt bij aan het komen tot een verdere transparantie, evaluatie en bijsturing van de P&C 
cyclus die de Staten voorstaan.  
In aansluiting op het betoog van de VVD, vestigt spreker de aandacht op de ex ante evaluatie. 
Thans is voornamelijk sprake van een lege kolom. Gelet op de definitie van de ex ante 
evaluatie, die de Staten zelf hebben geformuleerd, kan het CDA zich voorstellen dat er altijd 
wel een ex ante evaluatie is in de vorm van voorgaand beleid of op basis van literatuur op 
grond waarvan iets in gang is gezet. In het kader van de bewustwording van medewerkers en 
het concreet maken van beleidsplannen, acht spreker het goed dat altijd sprake is van een 
verwijzing naar hetgeen eraan vooraf is gegaan en waarop dat was gebaseerd.  
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De heer Van Kranenburg merkt op dat de ChristenUnie voorstander is van het voorliggende 
systeem. Een handboek kan een goed hulpmiddel zijn, maar het moet inderdaad tussen de 
oren en niet in de kast.  
Gelet op het feit dat de beleidsvelden behoorlijk divers zijn pleit de ChristenUnie er wel voor 
niet te star om te gaan met de regels in het voorliggende stuk. Een afwijking moet mogelijk 
zijn, mits goed onderbouwd.   
 
Mevrouw Versteeg spreekt namens D66 haar waardering uit voor het heldere stuk, waarmee 
kan worden ingestemd.  
D66 acht het een goede zaak dat ook de audit en Rekenkameronderzoeken daarin een plek 
krijgen. D66 stemt in met de indeling in tien programma’s. De titel mag wat D66 betreft ook 
monitor beleidsplannen worden; zij laat de titel echter over aan GS. D66 acht het een goede 
zaak dat er een handboek komt en onderschrijft dat het handboek geen separate behandeling 
in PS krijgt; het is een zaak van het management. 
Het lijkt D66 evident dat de Evaluatiekalender steeds wordt bijgesteld. Nieuwe 
beleidsplannen kunnen daarin worden ingepast.  
Spreekster heeft begrepen dat al een exante evaluatie wordt toegepast als PS de kaders 
vaststellen. Op dat moment ligt er een plan voor op basis waarvan wordt bekeken of de 
geformuleerde beleidsopgaven en doelen werkbaar zijn. In het overzicht is hetgeen is 
afgerond cursief gedrukt; om die reden is er ook geen ex ante evaluatie meer. Spreekster 
informeert of deze uitleg klopt. 
 
De heer Nugteren deelt mede dat GroenLinks zich aansluit bij de waarderende woorden en het 
betoog van voorgaande sprekers.  
GroenLinks is blij met de planning en pleit ervoor deze zo snel mogelijk in de 
Termijnagenda’s op te nemen.   
 
Mevrouw Fokker deelt mede dat de PvdA zich aansluit bij de laatste opmerking van 
GroenLinks.  
 
Mevrouw Raven onderschrijft dat de planning in de Termijnagenda moet worden opgenomen. 
In die zin is zij enigszins verbaast over de opmerking van de ChristenUnie dat hiermee niet te 
star moet worden omgegaan. Met name de ChristenUnie heeft enkele keren bij de 
Termijnagenda bepleit data te koppelen aan onderwerpen.  
De heer Van Kranenburg licht toe te hebben willen aangeven dat het systeem goed is maar het 
gevaar met zich meebrengt dat alleen nog maar volgens dat systeem wordt gewerkt en 
daardoor wellicht het probleem niet wordt opgelost.  
Mevrouw Raven onderschrijft dat het laatste moet worden voorkomen. Thans is echter sprake 
van een goed handvat waarmee duidelijk is hoe de agenda er voor de komende tijd uit gaat 
zien.  
Spreekster bevestigt dat de Evaluatiekalender een nieuw onderdeel is in de P&C-cyclus. Het 
is niet de bedoeling dat het handboek alleen in de kast komt te staan. Alle werkprocessen 
worden beschreven, zo ook dit proces.  
Spreekster bevestigt ter zake van de ex ante evaluatie het betoog van D66 dat hetgeen cursief 
is gedrukt al is afgerond. Als dat is vastgesteld, is er geen ex ante evaluatie geweest. Tot nu 
toe is dat niet standaard gedaan. Vandaar de witte vlakken.  
Wat dat betreft is het niet alleen een Termijnagenda maar ook een aanscherping van het 
gehele evaluatieproces.  
Mevrouw Alsem is van mening dat een ex ante evaluatie zich kan herhalen. Zeker bij 
meerjarige projecten acht de VVD het van belang deze in te plannen.  
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Mevrouw Raven antwoordt dat dit ook mogelijk is; dat heeft met de cyclus te maken. Dat zal 
in de praktijk ondervonden moeten worden. Het lijkt haar logisch dat dit gebeurt.  
 
Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen of opmerkingen meer zijn sluit hij de 
discussie over dit onderwerp af.  
 
TER KENNISNEMING 
 
12. Statenbrief Voortgangsrapportage Organisatie in Ontwikkeling 
De heer Nugteren pleit ervoor dit onderwerp te agenderen, met name het punt hoe de uitkomst 
van de Bestuurskrachtmeting hierin wordt verwerkt, aangezien daarin een aantal opmerkingen 
over de organisatie is gemaakt. 
Mevrouw Haak licht toe dat OIO ook onderdeel uitmaakt van het Verbeterplan van de 
Bestuurskrachtmeting. In die zin komt het ook daar aan de orde.   
De voorzitter zegt toe dat dit onderwerp zal worden geagendeerd voor de volgende 
vergadering. 
 
13. Statenbrief Implementatie Dienstrichtlijnen en Dienstenwet 
Mevrouw Fokker kondigt aan dat de PvdA wellicht zal verzoeken om agendering van dit 
onderwerp, omdat dit consequenties heeft voor de organisatie. 
De voorzitter deelt mede dat dit onderwerp zal worden geagendeerd voor de volgende 
vergadering indien de PvdA hiertoe een verzoek indient.  
 
14. Statenbrief Voortgangsverslag Samenwerking P4 Europa 
 
15. Statenbrief Openbaarmaking audits ex art 217a Provinciewet 
De voorzitter deelt mede dat dit onderwerp op verzoek van D66 wordt geagendeerd voor de 
volgende vergadering. Mevrouw Fokker deelt mede dat de PvdA dit steunt.  
 
16. Statenbrief IPO voortgangsverslag uitvoering Bestuursakkoord 2009 – 2010 
Mevrouw Fokker deelt mede dat zij in het Stateninformatiesysteem wel de Statenbrief maar 
niet het voortgangsverslag kon vinden. Verzocht wordt dat alsnog op de site te plaatsen.   
De voorzitter zegt toe dat het voortgangsverslag als bijlage bij het verslag zal worden 
gevoegd.  
 
17. Statenbrief Jaarverslag 2009 adviescommissie bezwaarschriften en klachten 
Mevrouw Fokker merkt op dat de adviescommissie een aantal aanbevelingen doet. 
Geïnformeerd wordt of GS die ook overnemen en als zodanig uitvoeren.  
De voorzitter deelt mede dat dit onderwerp zal worden geagendeerd voor de volgende 
vergadering.  
 
18. Statenbrief Midtermrapportage programma Utrecht e-Provincie 
 
19. Statenbrief Voortgangsrapportage 2010/1 Samenwerkingsagenda 
Mevrouw Versteeg pleit ervoor dit onderwerp te agenderen omdat D66 heeft begrepen dat 
afgesproken is dat de Voortgangsrapportage in BEM ter bespreking komt en in de overige 
commissies ter kennisneming.  
De voorzitter zegt toe dat dit punt zal worden geagendeerd voor de volgende vergadering.  
 
20. Statenbrief Vaststellen koopovereenkomst Fortis-gebouw 
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21. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging van ieders 
komst en inbreng.  


