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2010BEM09 
 
Verslag van de vergadering van de statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 
7 december 2009 
 
Aanwezig:
dr. F.H. Barneveld Binkhuysen (VVD, plv voorzitter), R.C. Robbertsen (CvdK), J. 
Binnekamp (gedeputeerde), mw. M. Haak-Griffioen (gedeputeerde), mw. A.H. Raven BA 
(gedeputeerde), dr. R. Bisschop (SGP), mr. J.M. Buiting (CDA), mw. P. Doornenbal-van der 
Vlist (CDA), drs. P.W. Duquesnoy (SP), mw.mr. K. Fokker (PvdA), C.J. van Kranenburg MA 
(ChristenUnie), J.W.R. van Lunteren (VVD), drs. B. Nugteren (GroenLinks), mw. A.M.A. 
Pennarts-Pouw (GroenLinks), P.C. Pollmann (PvdA), mw. Y. Smit (VVD), ir. T. Snyders 
(Mooi Utrecht), drs. R.E. de Vries (D66)  
 
Van ambtelijke zijde aanwezig:
dr. R.J. Poort (adjunctgriffier), mw. W. Voorneman-Rikkers (verslag)  
 
Afwezig:
mw.drs. W.A. Bodewitz (PvdD), H.R.A.L. Klein Kranenburg (CDA, voorzitter), drs. 
T.G.P.M. Ruijs (CDA), mw.drs. J.C.M. Versteeg (D66) 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Ingekomen stukken 
Geen. 
 
3. Verslag commissie BEM van 12 november 2009, 200BEM132 
Het verslag wordt conform vastgesteld. 
 
4. Mededelingen  
- Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Versteeg en de heren Klein 

Kranenburg en Ruijs. 
- De voorzitter memoreert de besloten informatiebijeenkomst over het middenbestuur na 

afloop van deze vergadering (aanvang 16.00 uur).  
- Mevrouw Raven memoreert de rapporten van de Raad voor de Financiële 

Verhoudingen en de commissie Boorsma. In het eerstgenoemde rapport werd € 600 
miljoen gekort op het Provinciefonds; in het rapport van de commissie Boorsma werd 
gesproken over ca € 200 miljoen. Het Kabinet heeft vervolgens besloten vooralsnog  
€ 300 miljoen in te boeken en op basis van een verdiepingslag de juistheid van de  
€ 300 miljoen te beoordelen. Inmiddels is geconcludeerd dat er niet uitgekomen wordt, 
omdat de ingebrachte aannames allemaal verschillend zijn.  

 Naast de hoogte van het Provinciefonds speelt tevens de discussie over de verdeling 
van het Provinciefonds, waarover mevrouw Stuiveling zich thans buigt. Haar streven 
is op 9 februari a.s. met een voorstel te komen. Zij heeft inmiddels geconstateerd, dat 
provincies niet met elkaar vergelijkbaar zijn, op grond waarvan zij nu alle begrotingen 
ontvlecht om inzicht te verkrijgen in hoeveel middelen de provincies hebben en hoe zij 
hun middelen besteden. In verband met het feit dat de Staten bij dit onderwerp dienen 
te worden betrokken, hebben de verantwoordelijk gedeputeerden van de provincies 
mevrouw Stuiveling met klem verzocht vast te houden aan de datum van 9 februari 
a.s.  
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- De heer Bisschop vestigt de aandacht op de invoering van de kilometerheffing en het 
wegvallen van de opcenten. In de pers worden voorstellingen naar buiten gebracht 
alsof een en ander redelijk eenduidig ligt. De SGP hecht eraan op korte termijn een 
keer binnen de Staten van gedachten te wissen over dit onderwerp en in deze ook een 
signaal af te geven richting de Tweede Kamer. Naast de optie, die de Tweede Kamer 
voor ogen heeft, zijn er in de visie van de SGP nog andere opties te bedenken.  

 Mevrouw Raven ondersteunt deze suggestie. 
 De voorzitter zegt toe, dat dit onderwerp zal worden geagendeerd.  
 
5. Rondvraag 
De heer De Vries merkt op de bijeenkomst over de opzet van de nieuwe website te hebben 
bijgewoond, hetgeen er veelbelovend uitzeg. Eén van de features daarbij was het gebruik van 
Twitter. Spreker memoreert de fracties enige tijd geleden een motie te hebben toegezonden 
waarin ervoor wordt geopteerd de statenleden, die van dit medium gebruik maken, via de 
provinciale website door te linken. Dit gebeurt al in het geval van de websites van de 
verschillende fracties. Indien de inhoud van de motie verder geen vragen oproept, is D66 
voornemens deze te laten agenderen voor de Statenvergadering van 14 december a.s.  
Mevrouw Pennarts veronderstelt dat de overweging van D66 is om de politiek wat dichterbij  
de mensen te brengen en te laten zien waar politici mee bezig zijn. Over het medium Twitter 
wordt verschillend gedacht. Geïnformeerd wordt of in dit kader wellicht een optie is de 
websites van de diverse fracties wat prominenter in beeld te brengen op de provinciale 
website, waarmee de verhoogde zichtbaarheid ook zou kunnen worden bereikt.   
De heer Duquesnoy stelt voor in deze meer alternatieven dan alleen Twitter mee te nemen. 
Een aantal statenleden hebben bv een weblog of maken gebruik van Unieuws.nl.   
De heer De Vries kan zich voorstellen dat voornoemde opties ook worden meegenomen.    
De heer Van Lunteren informeert of dit onderwerp niet kan worden afgedaan met een 
toezegging van GS dat dit wordt geregeld.  
De heer Binnekamp zet uiteen dat hij inmiddels heeft begrepen dat er technisch geen 
belemmeringen zijn, waarmee het verzoek in zijn visie kan worden ingewilligd.  
De voorzitter constateert dat de commissie de suggestie, verwoord in de motie van D66 
steunt. Aldus wordt besloten. 
Het is mevrouw Fokker opgevallen dat op de provinciale website het 06 nummers niet bij alle 
Statenleden staat vermeld. Wellicht is het mogelijk dit gelijk mee te nemen, hetgeen door de 
voorzitter wordt toegezegd.  
 
De heer De Vries deelt mede dat D66 een aantal vragen heeft naar aanleiding van een 
reportage van RTV Utrecht over het oefenen van de brandweer in een trainingscentrum in 
Zweden. Het memo ter zake is ter vergadering uitgereikt. Kortheidshalve zij daarnaar 
verwezen.  
In reactie op het memo van D66 zet de heer Robbertsen uiteen, dat de Veiligheidsregio 
Utrecht (VRU) een zelfstandig WGR-regeling betreft met een eigenstandig bestuur waar 
beleid en uitvoering worden geformuleerd. De cvdK heeft in deze een toezichthoudende taak 
en is om die reden via een liaison verbonden met het VRU-bestuur. In het kader van 
voornoemde rol wordt erop toegezien of het beleid in voldoende mate wordt geëquipeerd om 
een goede rampenbestrijding te waarborgen.  
Waar de brandweer oefent is een zaak van de VRU. De cvdK ziet erop toe dat de operationele 
diensten in voldoende mate geoefend zijn. Daarover rapporteert de cvdK aan de Minister.   
Het is voor de hulpverleners van belang te oefenen in extreme hitteomstandigheden. Dat moet 
zo reëel mogelijk worden nagebootst. Tot voor kort was dit alleen mogelijk in Engeland en 
Zweden. Op grond van jarenlange goede contacten gebeurt dit in Zweden. Sinds een half jaar 
is er ook een accommodatie in Duitsland. 
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In het kader van het duurzame karakter dat de provincie nastreeft en uitdraagt is spreker 
bereid aan de VRU voor te leggen of wellicht een heroverweging qua trainingscomplex kan 
plaatsvinden.   
De heer De Vries deelt desgevraagd mede dat de vragen, met in achtneming van de 
toezegging van de cvdK, naar tevredenheid zijn beantwoord.   
 
Mevrouw Pennarts vestigt de aandacht op de ontvangst van de Raad van Europa medio 
november, waarbij ook een positief onderzoek is gedaan naar participatie. Dat is goed door de 
media opgepakt, waarvoor GroenLinks haar waardering wil uitspreken richting gedeputeerde 
Haak. GroenLinks hoopt dat hiermee ook nog richting allerlei andere (Europese) 
overlegorganen iets zal worden gedaan.  
Mevrouw Haak licht toe dat dit als een start wordt beschouwd. Het is de bedoeling dit verder 
op de agenda te krijgen; met name in de Raad van Europa maar ook in eigen huis, omdat de 
provincie een tussenlaag betreft waar participatie een lastig onderwerp blijkt te zijn.    
 
6. Termijnagenda, 2009BEM120 
De voorzitter deelt mede dat ter vergadering een actuele versie is uitgereikt (versie 4 
december 2009). Spreker deelt mede dat het Plan van aanpak samenwerkingsregio’s is 
afgevoerd, omdat dit zal worden meegenomen in de Jaarrapportage Europastrategie. Wel zal 
in maart ter kennisname een stappenplan Europese samenwerking aan de commissie worden 
aangeboden.  
 
De heer De Vries informeert wat de commissie precies met de nota Samenwerkingsagenda 
voor ogen had: een evaluatie of een eventuele voortzetting van de Samenwerkingsagenda met 
een daaraan gekoppeld kader.  
Voorts mist spreker op de Termijnagenda een werkbezoek aan het nieuwe provinciehuis.   
De heer Poort memoreert de bijeenkomst in Bloeyendael over de Samenwerkingsagenda. 
Daarop komt een vervolg, dat gericht is op de nieuwe Statenperiode. 
De heer Binnekamp zet uiteen, dat een werkbezoek aan het nieuwe provinciehuis kan worden 
georganiseerd. Hij stelt voor dit te doen nadat de voorlopige koopovereenkomst (in principe 
voor het eind van dit jaar) is getekend.   
 
De heer Bisschop informeert naar de stand van zaken met betrekking tot de toezegging van de 
cvdK te zullen kijken naar een vorm waarin de commissie nader op de hoogte kan worden 
gesteld over de stand van zaken veiligheid (datum afdoening 7 december).  
De voorzitter deelt mede dat het Kabinet van de provincie hierop nog zal terugkomen. Daarbij 
is geen termijn genoemd.  
De heer Bisschop veronderstelt dat het mogelijk moet zijn de commissie te informeren aan 
welke vormen kan worden gedacht zonder dat het over de uitvoering gaat. Spreker pleit 
ervoor dit voor de volgende vergadering te agenderen, zodat de commissie in ieder geval 
wordt bijgepraat over de (on)mogelijkheden van berichtgeving.  
De voorzitter zegt toe een en ander te zullen nagaan.  
 
Mevrouw Pennarts wijst erop dat een aantal toezeggingen qua afdoening van een p.m.-
aanduiding is voorzien. Met name ten aanzien van de toezegging ‘second opinion 
inbouwpakket huisvesting’ en ‘inzicht in de kosten die concurrent-steden Culturele Hoofdstad 
maken’ pleit GroenLinks ervoor wel een datum van afdoening op te nemen.   
De heer Binnekamp kan niet toezeggen dat de second opinion inbouwpakket huisvesting snel 
in het nieuwe jaar aan de commissie kan worden voorgelegd. Dat heeft te maken met het 
programma van eisen. Thans wordt gewerkt aan de opdrachtverstrekking voor de second 
opinion. Zodra die er is, zal de commissie hiervan in kennis worden gesteld. Spreker merkt op 
dat de druk vanuit GS groot is, in verband met de termijnen waaraan volgend jaar moet 
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worden gehouden, om direct nadat de  provincie de beschikking krijgt over het gebouw (eind 
2011) een start te kunnen maken met de verbouw.  
Mevrouw Pennarts veronderstelt dat inmiddels sprake is van een planning tot aan de 
verhuizing, waarin de verschillende essentiële momenten zijn opgenomen. Geïnformeerd 
wordt of die planning ter hand kan worden gesteld van de commissie, hetgeen door de heer 
Binnekamp wordt toegezegd. Op dit moment wordt gewerkt aan het opzetten van de 
projectstructuur en de planning. Hij wil de commissie daarin op korte termijn inzage geven.  
 
De heer Van Kranenburg memoreert al eerder aandacht te hebben gevraagd voor de p.m.-
aanduidingen in de Termijnagenda. Uit die gedachtewisseling is naar voren gekomen dat het 
toch mogelijk moet zijn aan een toezegging een afdoeningtermijn van twee maanden te 
koppelen vanaf het moment dat de toezegging is gedaan. Dat zou betekenen dat bij die 
onderwerpen waar thans een p.m.-aanduiding staat februari als datum van afdoening wordt 
opgenomen, tenzij GS  zwaarwegende redenen noemen op grond waarvan het een andere 
datum zou moeten worden.  
Mevrouw Raven licht toe dat een p.m. staat bij het inzicht in kosten die concurrent-steden 
Culturele Hoofdstad maken, omdat gebleken is dat de financiën volstrekt niet inzichtelijk zijn. 
Op het moment dat zij de toezegging deed, verwachtte zij dat de vraag eenvoudig zou zijn te 
beantwoorden. Inmiddels beschikt zij echter over voldoende gegevens om de commissie in de 
eerstvolgende vergadering het gevraagde inzicht te kunnen bieden.  
De heer Van Kranenburg kan zich voorstellen dat er soms goede redenen zijn waarom een 
onderwerp niet op een vastgestelde datum kan worden afgedaan. Van belang is echter dat dit 
dan ook als zodanig richting de commissie wordt gecommuniceerd.  
 
7. Statenvoorstel beschikbaar stellen niet-bestede budgetten 2009 in 2010 inclusief 
enkele technische begrotingswijzigingen, 2009BEM121 
Mevrouw Smit deelt mede dat de VVD zich kan vinden in de voorgestelde procedure. De 
VVD constateert, dat sprake is van vier nieuwe projecten die niet voorkomen in de basislijst. 
Ook daarmee heeft de VVD geen moeite. De VVD heeft wel moeite met het project 
RotondeLab. Dit betreft niet zozeer het overboeken van het budget, maar het feit dat dit 
project wordt verschoven naar het programma Samenleving. In de visie van de VVD is het 
kader het SMPU i.c. Mobiliteit. Geïnformeerd wordt of de kaders zijn gewijzigd.  
 
De heer Bisschop ziet dit voorstel als het verlengde van de € 36 miljoen die in de 
Najaarsbegroting is genoemd en doorgeschoven. Destijds is daarop een toelichting gegeven. 
De SGP kan zich derhalve vinden in het voorliggende voorstel. 
Spreker hecht er wel aan van deze gelegenheid gebruik te maken om te onderstrepen dat € 39 
miljoen, waarover het thans totaal gaat, een substantieel deel van de begroting is en dat met 
voortvarendheid moet worden gewerkt aan het verbeteren van de ramingen via de kastritmen.  
 
De heer Buiting sluit zich aan bij het betoog van de SGP. Spreker vestigt vervolgens de 
aandacht op het doorschuiven van € 1,3 miljoen Op de Fiets. In de toelichting staat dat 
moeilijk te plannen blijkt wat in een jaarschijf wordt uitgegeven. Het CDA pleit er in 
algemene zin voor een keer twee van dergelijke projecten eruit te lichten en te bekijken of 
naar de toekomst toe een systematiek kan worden ontwikkeld dat een zorgvuldiger planning 
mogelijk maakt.  
 
De heer Nugteren sluit zich aan bij het betoog van de SGP en het CDA.  
 
De heer De Vries sluit zich aan bij het betoog van de SGP en het CDA. Voorts merkt spreker 
op dat met betrekking tot de Provinciale Commissie Leefomgeving een bedrag van € 23.000 
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voor teambuilding en discussiebijeenkomsten wordt doorgeschoven. D66 plaatst een 
kanttekening bij de hoogte van dit budget voor die doeleinden.  
Aangegeven wordt dat het Staatsteunproof maken van de subsidierelaties naar verwachting in 
2010 wordt uitgevoerd. In de Termijnagenda staat echter, dat dit in 2010 gereed is. Verzocht 
wordt om een nadere toelichting.  
 
De heer Duquesnoy sluit zich aan bij het betoog van de SGP en het CDA. Uit punt 6 van het 
Programma Bestuur en Middelen (blz. 7) blijkt dat zelfs binnen de eigen organisatie de 
voorbereiding niet goed kan worden gepland, hetgeen de SP betreurt.  
Voorts vestigt spreker de aandacht op punt 3 van het Programma Economische Zaken en 
Vrije Tijd, stimuleren ondernemerschap laaggeschoolden. De SP betreurt dat daarop niet sterk 
is ingezet in 2009 verband met de crisis.  
 
Mevrouw Raven onderschrijft de opmerkingen over de ramingen en het plannen. In de 
inleiding wordt aangegeven, dat het strakker moet worden aangegeven en ook al bij de 
Najaarsrapportage 2009 moet worden gemeld. Daarbij komt dat spreekster bij de behandeling 
van de Begroting al heeft aangegeven, dat erop moet worden toegezien dat het ramen 
kritischer gebeurt.  
Met betrekking tot het project Op de Fiets is zij van mening, dat sprake is van 
‘planoptimisme’. Daarnaar zal goed moeten worden gekeken. Er wordt inmiddels nagedacht 
op welke wijze reëel kan worden begroot.   
Over het project RotondeLab is al een vraag gesteld in WMC. Zij heeft daar toegelicht dat zij 
dit onderwerp op verzoek van gedeputeerde Ekkers heeft overgenomen met het daaraan 
gekoppelde budget. Het budget blijft derhalve geoormerkt voor kunst op rotondes. Zij heeft 
daarbij aangegeven vooralsnog de evaluaties van de vier inmiddels gereed zijnde rotondes en 
de discussie over de relatie tussen Cultuur en Ruimte af te wachten, alvorens het project voort 
te zetten.  
Tot slot wijst zij erop dat een aantal vragen, w.o. de vraag over het project RotondeLab, 
thuishoort in de afzonderlijke vakcommissies.  
 
De heer Binnekamp licht toe dat de Commissie Provinciale Leefomgeving van een 
behoorlijke omvang is en bestaat uit mensen vanuit diverse disciplines. Dat vergt de nodige 
afstemming op grond waarvan spreker er vanuit gaat dat het genoemde budget voor 
teambuilding en discussiebijeenkomsten reëel is.  
Het staatssteunproof maken van de organisatie is een enorme, complexe, klus. Spreker gaat er 
echter vooralsnog wel vanuit, dat een en ander in 2010 kan worden afgerond.    
Met betrekking tot punt 6 van het Programma Bestuur en Middelen (blz. 7) licht spreker toe 
dat inmiddels hard wordt gewerkt aan teambuilding, training en opleiding van teamleiders en 
andere medewerkers. In verband met de realisatie van de kanteling van de organisatie is 
sprake van enige vertraging.  
 
Mevrouw Smit memoreert dat de VVD zich al eerder heeft uitgesproken over het project 
RotondeLab. Zij kondigt aan, dat de VVD overweegt in de Statenvergadering met een 
amendement te komen.  
 
De voorzitter sluit de discussie af met de conclusie, dat dit onderwerp nader terugkomt in de 
Statenvergadering.  
 

8. Statenvoorstel Normenkader Rechtmatigheid 2009, 2009BEM122 
De voorzitter stelt vast dat de commissie zich kan vinden in het voorliggende voorstel en 
ermee instemt dat dit een sterstuk wordt.  
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9. Statenbrief Samenwerkingsagenda, 2009BEM123 
De voorzitter licht toe dat dit stuk eerder ter kennisname is aangeboden. Besloten is echter de 
rapportage oriënterend te bespreken in deze commissie.  
 
Mevrouw Smit deelt mede, dat sprake is van een inzichtelijke rapportage. Zij acht het zinvol 
deze rapportage ook naar de vakinhoudelijke commissies te zenden, zodat van de inhoud 
kennis kan worden genomen.  
 
De heer De Vries constateert dat inmiddels veel projecten goud en groen zijn. Het gaat 
derhalve de goede kant op. Wel constateert hij dat de informatie in de kolom toelichting 
veelal vrij summier is, hetgeen vragen oproept. Ter illustratie wijst hij op Amersfoort 
(AME26) Krachtwijk Kruiskamp dat nu goud is. In de toelichting staat vervolgens dat tussen 
provincie en gemeente geen concrete afspraken zijn gemaakt over het eindresultaat en de 
inzet. In zijn visie zou de kleur op grond van die toelichting oranje moeten zijn.   
 
De heer Snyders merkt op dat het moeilijk is het goud, groen, oranje of rood in te schatten 
zonder de achtergrondinformatie. In het verleden heeft Mooi Utrecht aangegeven dat de 
Samenwerkingagenda zich zou moeten richten op de doelen van de core-business van de 
provincie in relatie tot gemeenten. In dat kader verheugt het Mooi Utrecht dat een aantal 
zaken in de provincie is/wordt gerealiseerd.   
 
Mevrouw Haak zet uiteen dat de rapportage aan alle commissies is toegezonden om eventuele 
vragen over onderwerpen aan de verantwoordelijk gedeputeerde te kunnen stellen. Over de 
wijze waarop met de Samenwerkingsagenda moet worden omgegaan wordt conform 
toezegging nader op teruggekomen.  
 
Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van mevrouw Smit deelt de heer Poort
mede, dat de rapportage bij alle commissies bij de ter kennisneming stukken zat. 
 
10. Statenvoorstel Project Optimalisatie Subsidiesystemen, systematiek voor 
subsidieregelgeving, 2009BEM129 
Mevrouw Pennarts zet uiteen dat GroenLinks op het stuk als zodanig geen opmerkingen heeft, 
omdat iets is uitgevoerd waarom in de vorige vergadering is gevraagd. GroenLinks heeft wel 
vragen naar aanleiding het stuk ‘Onderzoek naar het project optimalisatie subsidiesystemen’ 
TKN, agendapunt 14).  Daaruit blijkt dat de subsidieontvangers in 2008 heel tevreden zijn 
over de subsidieverstrekking van de provincie Utrecht; het gemiddelde cijfer is een 7,4 en 8. 
De vraag is derhalve waar de provincie dit voor doet. Aangezien de provincie al met het 
onderzoek is begonnen, vraagt GroenLinks aandacht voor de toegankelijkheid van de 
provinciale website terzake van informatie over subsidies. Spreekster heeft de presentatie over 
de provinciale website echter gemist, waardoor deze vraag wellicht is achterhaald.  
 
De heer De Vries vestigt de aandacht op de werkwijze. In punt 2 wordt met name de rol van 
PS toegelicht. D66 pleit ervoor dat GS toezeggen dat PS in ieder geval in kennis worden 
gesteld indien de regels voor subsidieverstrekking worden aangepast.  
 
Mevrouw Haak bevestigt dat de klanttevredenheid behoorlijk groot is, hetgeen de provincie 
verheugt. Dat moet de provincie er echter niet van weerhouden om in deze nog 
klantvriendelijker te worden. De provincie sluit zich aan bij de afspraak van de Rijksoverheid 
te trachten 25% verbetering van de doorlooptijden te realiseren. Op dit moment wordt door 
het Ministerie ook naar Utrecht gekeken. Het voorstel van Utrecht komt a.s. donderdag in de 
Tweede Kamer ter sprake bij de eigen behandeling.   
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Tot slot merkt spreekster op dat de GS de verplichting hebben PS te melden wanneer regels 
worden aangepast.  
 
Mevrouw Pennarts benadrukt dat 74% van de mensen tevreden is. Spreekster begrijpt dat de 
provincie het altijd beter wil doen, maar beter is soms de vijand van het goede. 
Tot slot informeert spreekster of de verbetering van de toegankelijkheid van de website 
specifiek ten aanzien van subsidies ook een aandachtspunt is.  
Mevrouw N. De Vries (ambtenaar) bevestigt dat in dit kader aan het verbeteren van de 
website wordt gewerkt. Dat is een continu aandachtspunt van de afdeling Subsidie en Inkoop.  
 
De voorzitter stelt vast dat de commissie zich kan vinden in het voorliggende voorstel en 
ermee instemt dat dit een sterstuk wordt.  
 
11. Statenbrief Voortgangsrapportage Organisatie in Ontwikkeling, 2009BEM82 
De voorzitter licht toe dat dit stuk eerder ter kennisname in de commissie is geweest en kort is 
besproken. Op verzoek van GroenLinks is dit thans ter oriënterende bespreking geagendeerd.  
 
De heer Nugteren licht toe dat GroenLinks heeft verzocht om behandeling, omdat de  
ontwikkeling van het provinciale apparaat de belangstelling van de Staten dient te hebben en 
het daarmee meer zou mogen zijn dan een ter kennisname stuk en omdat het nodige is aan te 
merken op de rapportage, met name op hetgeen er niet in staat. 
Spreker hecht eraan voorop te stellen, dat GroenLinks het proces OiO altijd heeft gesteund. 
Wel vraagt GroenLinks zich inmiddels af of OiO niet erg lang duurt en dit proces niet kan 
worden versneld.  
Waar spreker bij het ambtelijk apparaat nog steeds tegenaan loopt, is het gebrek aan politieke 
sensitiviteit. Hij licht dit aan de hand van een voorbeeld toe. Hij heeft de indruk dat PS 
grotendeels buiten zicht staan. Er wordt tegen PS aangekeken als de laatste hobbel die moet 
worden genomen. Dat is wat anders dan cursussen over het verkeren in een politieke 
bestuurlijke omgeving.  
Spreker wijst vervolgens op de informatieverstrekking richting de Staten. Veelal is sprake van 
kant en klare producten aan het eind van een traject, waarop geen enkele invloed meer kan 
worden uitgeoefend. 
Spreker wordt ook nooit na aanmelding uitgenodigd om een toelichting te geven. Dat is 
kennelijk niet het gebruik. Toen GroenLinks vorig jaar enige tijd aan de onderhandelingstafel 
heeft mogen zitten, kwam een aantal zaken op tafel die spreker ook wel had willen horen in 
de Staten. Hij hoort al een tijdje dat er allerlei scenario’s in omloop zijn in het kader van de 
bezuinigingen; dit is echter nog niet ter kennis gebracht van de Staten.  
Met het bovenstaande heeft GroenLinks moeite.   
OiO is op zich goed, maar voor wat betreft de relatie met PS is de organisatie in de visie van 
GroenLinks nog niet op orde.  
 
Mevrouw Smit deelt mede, dat de VVD zich kan vinden in het investeren in het ambtelijk 
apparaat en de extra kosten in verband met de kanteling. De VVD plaatst echter een 
kanttekening bij het financieren van investeringen formatiescan uit besparingen. Tot en met 
2011 veel investering; regelmatig ca € 3 miljoen hoger dan de besparingen. De vraag is of het 
ambtelijk apparaat, gelet op het tijdsbeslag, het volgen van de cursussen/opleidingen wel 
aankan. De VVD pleit ervoor hiermee minder ambitieus om te gaan.  
De heer De Vries steunt enerzijds deels het betoog van GroenLinks, maar heeft anderzijds het 
gevoel dat de organisatie zich in een proces bevindt waarin een zekere kentering is te 
constateren. Met name op het gebied van RO ziet spreker een samenwerking ontstaan in een 
stadium van het toewerken naar een besluitvorming. Dit is in de visie van D66 de wijze 
waarop PS zouden moeten worden betrokken bij een uiteindelijk in de Staten vast te stellen 
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product. Het vergt van de Staten een andere manier van werken, maar ook van de ambtelijke 
organisatie een meer open mind dat niet alleen is gericht op GS maar ook op het verstrekken 
van informatie richting PS.  
In het voorliggende stuk is sprake van een terugblik op 2 jaar na de kanteling. Daarbij wordt 
aangegeven dat de organisatie in 2011 wellicht met één directeur minder toekan. Spreker 
informeert hoe dit zich verhoudt ten opzichte van het feit dat de provincie net een nieuwe 
directeur heeft aangesteld. Geïnformeerd wordt of de nieuwe directeur een jaarcontract heeft 
gekregen. 
Ten aanzien van het proces van introductiecursus voor nieuwe ambtenaren dan wel 
ambtenaren die in die politiek bestuurlijke omgeving willen functioneren, kan spreker zich 
voorstellen dat Statenleden daarbij worden betrokken.  
 
Mevrouw Fokker merkt op een andere ervaring te hebben dan GroenLinks. Wellicht dat dit 
met haar dossier Water te maken heeft, maar zij is wel vaak benaderd door ambtenaren voor 
overleg over de wijze waarop haar vragen konden worden beantwoord. 
Voorts neemt zij waar dat sprake is van een kentering, hetgeen in haar visie inherent is aan het 
investeren in een dergelijk veranderingstraject. Voorgestaan wordt tijdens deze periode 
resultaten te zien, maar het kan feitelijk pas worden gemeten nadat de investering is gedaan. 
In dat kader zal 2012 een belangrijk jaar worden. Wat spreekster mist is de wijze waarop zal 
worden gemeten of de organisatie daar is waar het wil zijn.  
De heer Nugteren informeert of de PvdA voorstaat dat pas in 2012 tot een verbeterde 
aandacht van het ambtelijk apparaat richting PS behoeft te worden gekomen.  
Mevrouw Fokker is van mening dat hiervoor kritisch aandacht moet zijn, maar tegelijkertijd 
daartoe ook de ruimte moet worden gegeven. Daarin dient een evenwicht te worden 
gevonden. Zij betreurt de ervaring van de heer Nugteren; zij heeft die ervaring niet. Dit 
verschilt, zoals gezegd, wellicht per ambtenaar of beleidsterrein.  
 
De heer Buiting pleit ter zake van de rapportage voor een wat meer evaluatief karakter in de 
zin dat in het kader van de kanteling op enig moment wordt aangegeven wat de 
verbeterpunten en eventuele zorgpunten zijn.   
 
De heer Van Kranenburg wijst op de datering van de voortgangsrapportage (30 juni 2009). In 
het stuk staat o.m. dat de volgende voortgangsrapportage in november/december 2009 
verschijnt. Dat betekent dat de inhoud van het voorliggende stuk achterhaald is. Spreker 
informeert wanneer de nieuwe voortgangsrapportage tegemoet kan worden gezien.  
 
De heer Binnekamp deelt de mening van GroenLinks niet. Hij heeft grote moeite met de 
constatering, dat de organisatie niet op orde zou zijn. Hij memoreert dat PS in 2006 zelf 
hebben gekozen voor OiO en daaraan de termijn van 6 jaar hebben gekoppeld.  
De heer Nugteren heeft er moeite mee dat hij thans wordt beticht van zaken, die hij niet heeft 
gezegd. Hij heeft op voorhand aangegeven, dat GroenLinks OiO altijd heeft gesteund en hij 
heeft gezegd, dat de organisatie niet op orde is voor wat betreft de relatie met PS.  
De heer Binnekamp vervolgt dat in het voorliggende, in zijn visie informatieve, stuk staat 
beschreven dat het proces is ingezet en dat de eerste fase is afgerond met de kanteling van de 
organisatie van diensten naar afdelingen. Vervolgens heeft de formatiescan (tweede fase) 
plaatsgevonden; thans is sprake van de uitvoeringsfase. Daarbij gaat het erom te bezien of de 
formatie in het nieuwe concept van anders werken nog wel passend is. Uit de formatiescan is 
gebleken, dat de formatie hier en daar moet worden aangepast; er zullen ook functies 
verdwijnen, waarmee OiO uiteindelijk moet uitkomen op 30 – 35 minder fte’s.  
Met de opleidingen/cursussen is het streven erop gericht te komen tot goed opgeleide 
medewerkers. Daarmee wordt derhalve geïnvesteerd in de toekomst. Het gaat om  
opleidingen/cursussen op maat op basis van de formatiescan. Getracht wordt met zo min 
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mogelijk middelen medewerkers adequaat op te leiden. Uiteindelijk zijn de investeringen in 
2011 € 4 miljoen hoger, bestaande uit een gedeelte opleidingen en een groot deel eventuele 
frictiekosten; dat is een stelpost. De investeringen kunnen binnen korte tijd worden 
terugverdiend, omdat nu al € 1,1 miljoen wordt bespaard vanwege het verlaten van het 
Directiemodel.   
Spreker memoreert dat ook in juni al is gesproken over de politieke sensitiviteit, waarbij hij 
heeft aangegeven dat hieraan wordt gewerkt. Hiertoe zijn werkgroepen geformeerd. Spreker is 
er van overtuigd, dat vanuit afdelingen wordt gekeken naar de wijze waarop PS bij 
onderwerpen kunnen worden betrokken. 
Op grond van het vorenstaande is spreker van mening dat de organisatie zich begint te 
ontwikkelen in de vorm zoals dat wordt voorgestaan. Die overgang vergt zorgvuldigheid en 
tijd. Spreker wil derhalve de afgesproken 6 jaar in principe handhaven, zij het dat GS door 
andere omstandigheden (Kerntakendiscussie, Regiemodel) een versnelling voorstaan.   
Ten aanzien van de informatie-uitwisseling is spreker ervan overtuigd, dat PS adequaat 
worden geïnformeerd over allerlei ontwikkelingen binnen het provinciehuis.  
In 2011 wordt bekeken of de organisatie op grond van de Kerntakendiscussie, het nieuwe 
Regiemodel en Anders Werken met minder directeuren toekan. De nieuwe directeur wordt 
voor onbetaalde tijd aangesteld. Er lopen contracten af in 2011. In dat kader zal nader worden 
bezien of die contracten worden omgezet in contracten voor bepaalde- dan wel onbepaalde 
tijd.   
Het is spreker bekend, dat nieuwe medewerkers een goede introductie krijgen ten aanzien van 
het werken in een politiek bestuurlijke omgeving. Indien de heer De Vries bereid is daaraan 
een bijdrage te leveren, is hij welkom. 
De heer De Vries merkt op er inmiddels op gewezen te zijn, dat de eventuele betrokkenheid 
van PS daarbij in het voorliggende stuk is verwoord.    
De heer Binnekamp neemt de suggestie van het CDA met betrekking tot het aangeven van de 
verbeter- en zorgpunten over.   
Samenvattend staat spreker op het standpunt dat sprake is van een informatieve rapportage, op 
basis waarvan richting de Staten inzicht wordt verschaft in de stand van zaken. GS zullen 
ernaar streven de termijn van 6 jaar niet geheel te gebruiken; mede gelet op de nieuwe 
veranderingen, die de provincie te wachten staan, staan GS een versnelling voor.  
GS hebben besloten een toetsingsgroep te laten beoordelen welke vrijkomende vacatures al 
dan niet moeten worden vervuld met het oog op de toekomst. Zo zal ook in de bedrijfsvoering 
de versnelling worden aangebracht als het gaat om het terugdringen van o.a. de overhead.  
Tot slot licht spreker toe dat het stuk in de zomer aan PS ter kennisname is toegezonden en  
GroenLinks om behandeling heeft gevraagd. Op korte termijn kan de nieuwe rapportage 
tegemoet worden gezien.  
 
De heer Nugteren merkt op dat een van de enige keren dat hij in het afgelopen jaar door een 
ambtenaar is benaderd, is met de vraag met welke bedoeling hij dit stuk wilde agenderen. 
Spreker heeft toen in ongeveer dezelfde bewoordingen zijn opmerkingen verteld. Hij betreurt 
de wijze waarop gedeputeerde Binnenkamp hierop thans reageert en meent een aantal 
opmerkingen van spreker te moeten negeren.  
 
De heer Snyders sluit zich aan bij het betoog van de heer Nugteren. Hij is van mening dat de 
heer Nugteren met zijn betoog heeft willen aangeven welke kant de ambtelijke organisatie uit 
zou moeten gaan. In zijn visie wordt die wenselijkheid door alle fracties onderschreven. In 
hoeverre dit haalbaar is dan wel is gefaald is een andere discussie.  
Van belang is een nieuwe cultuur waarin de Staten veel meer richtinggevend aan het begin 
van een proces worden betrokken. Om dat te bewerkstelligen zou een veel beweeglijker en 
creatiever bestuurscultuur moeten worden voorgestaan. 
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Spreker vraagt zich af of het gewenst is elkaar te diskwalificeren op grond van gemeende of 
vermeende uitspraken. Hij pleit ervoor over de inhoud te spreken.  
 
De voorzitter sluit hierna de discussie over dit onderwerp af.   
 
12. Statenvoorstel Externe leden AWB-adviescommissie Provinciale Staten, 
2009BEM130 
Mevrouw Fokker geeft aan een aantal zittingen te hebben meegemaakt als commissielid. Haar 
ervaring was dat sprake was van een massale commissie en dat het over besluiten ging, die PS 
zelf hadden genomen. Zij vond dit niet efficiënt en niet zoals het behoort te zijn in een 
bezwarenprocedure. Op grond van het vorenstaande ondersteunt de PvdA het voorliggende 
voorstel om te komen tot een onafhankelijke commissie bestaande uit externe leden.  
Met betrekking tot de kosten wijst de PvdA op het feit dat de commissie slechts sporadisch  
bijeenkomt en dat de parallel wordt gezocht met de GS-commissie. Op grond hiervan maakt 
de PvdA zich daarover geen zorgen.  
 
De heer De Vries deelt de ervaring van de PvdA. In de visie van D66 wegen de voordelen op 
tegen de nadelen, waarmee D66 het voorliggende voorstel ondersteunt.  
 
De VVD, SP en Mooi Utrecht geven aan zich aan te sluiten bij het betoog van de PvdA en 
D66.  
 
De voorzitter deelt mede dat een gelijkluidend voorstel voor de bemensing met externe leden 
van de Awb-commissie GS inmiddels door GS is goedgekeurd.  
Spreker stelt vast dat de commissie zich kan vinden in het voorliggende voorstel en ermee 
instemt dat dit een sterkstuk wordt.   
 
TER KENNISNEMING 
 
13. Statenbrief Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, 2009BEM124 
 
14. Statenbrief project optimalisatie subsidiesysteem, helder verder, nulmeting 
klanttevredenheid, 2009BEM125 
 
15. Statenbrief Rapportage treasury 3e kwartaal 2009, 2009BEM128 
 
16. Statenbrief Verslag acquisitiereis Japan van 10 tot 20 september 2009 , 2009BEM126 
 
17. Statenbrief Provinciale website, 2009BEM127 
 
18. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging van ieders 
komst en inbreng.  
 


