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1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Ingekomen stukken 
Brief CliëntenBelang Utrecht inzake toegankelijkheid nieuwe provinciehuis 
De voorzitter deelt mede dat een vertegenwoordiging namens CliëntenBelang aanwezig is 
voor een korte toelichting. Hij geeft hen hiertoe vervolgens het woord. 
 
De heer Achterberg licht toe dat CliëntenBelang in de brief pleit voor een toegankelijk nieuw 
provinciegebouw. Spreker hecht eraan dit te ondersteunen, omdat hij een actieve burger is in 
de politiek en de sport in de provincie Utrecht. Hij wil dat graag zo houden. Het is spreker 
bekend dat de provincie Utrecht actief burgerschap hoog in haar vaandel heeft staan. Dit moet 
dan echter ook mogelijk zijn. Een van de manieren om dat mogelijk te maken is heel fysiek, 
nl. door het gebouw waar de Staten vergaderen en de provinciale democratie haar beslag 
krijgt toegankelijk en uitnodigend te maken voor alle burgers. Dat betekent niet alleen dat het 
gebouw toegankelijk moet zijn voor een rolstol en het gebouw mag worden betreden met een 
geleidehond, maar ook dat mensen met functiebeperkingen zelf hun weg kunnen vinden 
waardoor zij zich welkom voelen. Spreker acht dit voor zijn eigenwaarde en de invulling van 
zijn manier van actief burgerschap van groot belang.  
Voorts gaat het om voorzieningen, zoals een ringleiding en een goede lichtinval zodat mensen 
de mogelijkheid hebben om te kunnen liplezen. Juist die kleine voorzieningen maken het voor 
mensen met functiebeperkingen mogelijk de Staten te volgen in wat zij doen en daarbij 
betrokken te zijn. 
 
De heer Van Halteren hecht er, in aanvulling op het betoog van de heer Achterberg aan, 
aandacht te vragen voor een van de aspecten van de toegankelijkheid voor gehandicapten, met 
name de brandveiligheid. Normaal is de brandpreventie erop gericht dat mensen bij een 
brandalarm het pand zo snel en veilig mogelijk kunnen verlaten. Daarvoor zijn standaard 
procedures en -voorzieningen. Voor mensen met een handicap is in deze speciale aandacht 
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nodig. Zij kunnen het gebouw niet altijd op tijd of zelfstandig verlaten. De meest gebruikte 
oplossing is het aanbrengen van een zgn. veilige ruimte met brandscheidende wanden, waarbij 
vertraging van de brand plaatsvindt en geen rook binnen kan, wat een van de meest 
gevaarlijke aspecten van brand is. Op deze manier heeft de brandweer extra tijd om actie te 
ondernemen om de gehandicapten te helpen. Die ruimte moet verder voldoen aan bepaalde 
vereisten. Het moet goed toegankelijk zijn en er moet voldoende informatie zijn over waar die 
ruimte is en hoe die kan worden bereikt.  
Tenslotte is het ook belangrijk dat het bekend is dat er minder validen in het gebouw zijn. Dat 
betekent dat er een goed systeem van melding en registratie moet zijn. Dan kan voorlopig via 
de receptie; dat is de meest logische werkwijze. 
Spreker hoopt dat mensen met functiebeperkingen nog vaak naar het nieuwe gebouw zullen 
komen en daarvan gebruik zullen maken.  
 
De heer Van Kranenburg informeert of in het kader van een veilige ruimte wordt gedacht aan 
één voorziening voor het hele pand m.n. in de buurt van de publieke ruimten of aan meer 
voorzieningen.  
De heer Van Halteren antwoordt dat er per verdieping sprake zou moeten zijn van een veilige 
ruimte.  
 
De heer Pollmann memoreert dat in de brief van CliëntenBelang wordt gerefereerd aan het 
gesprek tussen CliëntenBelang en de architect. Tevens wordt aangegeven dat CliëntenBelang 
beschikt over een bouwkundig adviseur. Geïnformeerd wordt of deze bouwkundig adviseur in 
het verdere traject wordt betrokken.   
De heer Binnekamp licht toe dat een aantal zaken dat door CliëntenBelang naar voren wordt 
gebracht al is opgenomen in het PvE. De architect heeft nog enkele voorstellen voor 
aanpassingen gedaan, die nog aan het PvE zullen worden getoetst. In de laatste 
Stuurgroepvergadering is afgesproken dat CliëntenBelang zal worden uitgenodigd om 
bepaalde zaken door te spreken. De in de brief van CliëntenBelang genoemde bouwkundig 
adviseur zal daarbij worden betrokken.  
 
De voorzitter bedankt de vertegenwoordiging namens CliëntenBelang voor hun komst en 
inbreng.  
 
2.01 Brief Waterschap Vallei en Eem. De betreffende stukken van GS en van de provincie 
Gelderland zijn nagestuurd; een kopie ligt op de desks.   
De heer Bisschop pleit voor agendering van dit onderwerp. Op grond van het feit dat in het 
Regeerakkoord niet wordt gesproken over opheffing van waterschappen acht de SGP het niet 
correct de discussie over al dan geen fusie te blokkeren totdat duidelijkheid is over de 
toekomst van de provincies.  
 
De heer De Vries deelt mede dat D66 het betoog van de SGP steunt. Hij bevreemdt D66 dat 
GS in deze een besluit hebben genomen zonder de Staten daarover te horen. D66 acht het 
voorliggende vraagstuk vergelijkbaar met vraagstukken over herindelingen, waarover de 
afwegingen wel uitvoerig met de Staten worden gedeeld. De wijze waarop met het 
voorliggende verzoek wordt omgegaan acht D66 bestuurlijk onbehoorlijk. D66 is van mening 
dat hierover zeker in het licht van het Regeerakkoord een discussie moet worden gevoerd, 
waarbij hij niet uitsluit dat wellicht tot een andere conclusie wordt gekomen dan thans is 
verwoord. 
 
Mevrouw Fokker ondersteunt het pleidooi dit onderwerp te bespreken, gelet op het 
Regeerakkoord. De PvdA deelt de opmerking van D66, dat sprake is van onbehoorlijk 
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bestuur, niet. Op grond van de interne discussie over het Profiel Utrecht vond de PvdA de 
opstelling van GS logisch.   
 
De voorzitter stelt voor dit onderwerp te agenderen voor de eerstvolgende vergadering. Op 
grond van het feit dat er voor 8 november a.s. verder geen bespreekpunten zijn, wordt 
voorgesteld deze vergadering te laten vervallen. Dit betekent dat dit onderwerp in de 
decembervergadering aan de orde zou kunnen komen. 
 
Mevrouw Dik deelt mede dat in het Regeerakkoord belangwekkende zaken staan voor de 
provincie Utrecht. Naast de rol van de waterschappen wordt in het Regeerakkoord o.a. ook 
gesproken over de bestuurlijke opschaling van provincies, Jeugdzorg, Provinciefonds. De 
ChristenUnie heeft behoefte aan een bredere discussie dan alleen op het punt van de 
waterschappen. De ChristenUnie kan zich voorstellen dat het punt van de waterschappen 
wordt meegenomen in het kader van de Begrotingsbehandeling.  
 
De voorzitter resumeert dat thans twee voorstellen voorliggen. Het fusievoorstel kan worden 
geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de commissie BEM (6 december a.s.), 
dan wel worden meegenomen in het kader van de behandeling van de Begroting in de Staten 
op 27 oktober a.s.   
 
Mevrouw Fokker wijst op de workshop van de PvdA over de ‘Kracht van diversiteit’ op 8 
november, waarvoor alle Statenleden zijn uitgenodigd. Behandeling van het fusievoorstel zou 
daarop goed kunnen aansluiten.  
De voorzitter merkt op dat dit organisatorisch mogelijk is. Hij betwijfelt echter dat er 
voldoende inhoud is voor een commissie BEM.  
 
De heer Bisschop is van mening dat sprake is van een ordentelijke behandeling, indien het 
fusievoorstel wordt geagendeerd voor de vergadering in december en het waterschap ervan op 
de hoogte wordt gesteld dat het fusievoorstel nog een onderwerp is van overleg binnen de 
commissie BEM. Daarnaast staat het een ieder vrij dit onderwerp al dan niet ter sprake te 
brengen bij de Begrotingsbehandeling.  
 
Mevrouw Doornenbal deelt mede dat het CDA zich aansluit bij het betoog van de SGP.  
 
De heer Binnekamp memoreert dat de Staten het Profiel Utrecht hebben vastgesteld, evenals 
het IPO Profiel Provincies. Daarin staan de beweegredenen voor de provincies Overijssel, 
Gelderland en Utrecht om de fusie voorlopig in de ijskast te zetten. De Staten kunnen van 
deze provincies binnen afzienbare tijd een nieuw voorstel tegemoet zien, omdat is 
afgesproken dat, indien het Regeerakkoord daartoe aanleiding geeft, de discussie met de 
waterschappen weer wordt opgepakt. De waterschappen weten overigens dat de eerste 
afzegging door de drie provincies is gebaseerd op het IPO Profiel Provincies en het Profiel 
Utrecht. Het vorenstaande ligt ook geheel in de lijn met de inhoud van de brief van Minister 
Eurlings aan de waterschappen.   
 
De voorzitter sluit de discussie af met de conclusie dat dit onderwerp zal worden geagendeerd 
voor de vergadering van 6 december a.s.   
 
Verslag Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 13 september 2010 en 
Verslag vertrouwelijk deel van de Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 13 
september 2010 
De verslagen worden conform vastgesteld.   



4

4. Mededelingen  
- Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Bodewitz en de heren Buiting en 

Duquesnoy. 
- De voorzitter memoreert zijn mededeling bij agendapunt 2, dat de vergadering van de 

commissie BEM op 8 november a.s. komt te vervallen. 
 
5. Rondvraag 
De heer De Vries deelt mede dat in de Statenwerkgroep politieke ruimten is gesproken over 
de digitale infrastructuur in de nieuwe Statenzaal. Wat echter nog niet helder is, is in hoeverre 
de inrichtingskosten van de nieuwe Statenzaal en Commissiezaal integraal onderdeel 
uitmaken van het beschikbare budget voor het nieuwe provinciehuis. Indien dat niet het geval 
is, is de vraag waarom.  
De heer Binnekamp licht toe dat de inrichtingskosten niet zijn meegenomen omdat er vanuit 
is gegaan dat het huidige meubilair zou worden meegenomen. Op grond van het besluit dat de 
Statenzaal multifunctioneel wordt, is daarin later verandering gekomen. Daarover volgt een 
aanvullend voorstel richting de Staten, evenals ten aanzien van de audiovisuele middelen. De 
techniek is wel meegenomen in het budget tot aan het stopcontact.  
 
De heer De Vries merkt spreker op dat in IPO-verband is gesproken over het rapport Beheersd 
Verdelen van de commissie Stuiveling. Geïnformeerd wordt of de Staten het rapport van de 
commissie Stuiveling kunnen krijgen, zodat zij ook inzicht krijgen in welke afwegingen 
daarin zijn gemaakt. 
Mevrouw Raven memoreert dat het Rijk heeft besloten tot een herverdeling van het 
Provinciefonds met ingang van 2012 ongeacht de economische situatie, gelden van 
energiebedrijven, e.d. Het rapport van de commissie Stuiveling, dat in opdracht van het IPO is 
opgesteld, is niet officieel vastgesteld. Het rapport is pas verschenen  nadat er een akkoord 
was bereikt over de extra € 200 en € 300 miljoen die aan de provincies is opgelegd. Inmiddels 
is bekend dat de provincie Utrecht er op basis van de herverdeling van het Provinciefonds € 4 
miljoen op vooruit zou gaan. In het IPO worden alleen unanieme standpunten ingenomen. 
Duidelijk zal zijn dat dit niet is gelukt.  
In Binnenlands Bestuur stond dat het een ‘janboel’ is bij de provincies. Het probleem is dat 
alle provincies zich houden aan de wettelijke regels, maar op hun eigen manier waardoor het 
lastig is de stand van zaken inzichtelijk te maken.  
Spreekster heeft er geen moeite mee het rapport ter beschikking te stellen van de Staten. Zij is 
echter van mening dat het IPO, als opdrachtgever, daarvoor toestemming moet verlenen.  
De heer De Vries geeft in deze mee dat de provincies het IPO vormen. 
 
Mevrouw Pennarts memoreert dat GroenLinks in de vorige vergadering vragen heeft gesteld 
over de provinciale website o.a. over de bezoekersaantallen. Op die vragen is een antwoord 
ontvangen, maar slechts enkelvoudig in de zin dat de ontwikkeling niet zichtbaar wordt noch 
een verschil tussen de vorige en de nieuwe website. Er is wel een uitsplitsing genoemd maar 
niet met cijfers onderbouwd. Verzocht wordt de cijfers wat nader te specificeren, hetgeen 
door de heer Binnekamp wordt toegezegd.  
 
De heer Nugteren merkt op dat de Subcommissie voor de Jaarrekening, in het kader van de 
afspraken die indertijd zijn gemaakt over de verantwoording van de onkosten van GS, op 6 
september jl. een brief van GS heeft besproken, waarin een overzicht was gegeven van de 
eerste helft 2010. Dat leidde bij GroenLinks tot een aantal vragen, waarop hij tot op heden 
geen antwoord heeft gekregen. De vragen hebben betrekking op het feit dat in het nieuwe 
onkostenoverzicht de reis- en dinerkosten niet zijn opgenomen maar alleen de telefoonkosten. 
Dat is niet conform de regeling. Sindsdien heeft spreker ook moeten constateren dat op de 
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website, waarop het overzicht van de onkosten van GS staat, meer bedragen worden genoemd 
dan de Subcommissie voor de Jaarrekening heeft gekregen. Spreker informeert wanneer hij 
een antwoord op zijn vragen tegemoet kan zien.  
De heer Binnekamp antwoordt dat de vragen op zeer korte termijn worden beantwoord. 
 
6. Termijnagenda 
De voorzitter deelt mede dat ter vergadering een actuele versie is uitgereikt (versie 11 oktober 
2010)

Mevrouw Fokker verzoekt het onderwerp ‘vaste vergaderdag PS’ aan de Termijnagenda toe te 
voegen, hetgeen door de voorzitter wordt toegezegd.   
 
De heer De Vries deelt mede dat achter een aantal onderwerpen dat betrekking heeft op het 
nieuwe Fortispand een pm staat. Hij neemt aan dat op het moment dat het pakket van eisen 
bekend is daarbij een datum van afdoening komt te staan.  
De heer Binnekamp bevestigt dat de commissie de voorstellen ter zake binnen afzienbare tijd 
tegemoet kan zien.   
 
7. Statenvoorstel Utrecht 2040 
Mevrouw Fokker constateert dat de presentatie over de Staat van Utrecht een verdieping is op 
de inhoud van het voorliggende stuk. De PvdA acht het voorliggende stuk een agenderend 
stuk en geen uitspraak over wat de provincie als bestuurslaag hierin gaat betekenen. Indien zo 
breed wordt gekeken, zou in de visie van de PvdA ook naar onderwijs en zorg moeten worden 
gekeken in de zin van hoe dat is verdeeld over de provincie. Het netwerk is in dat kader nog 
vrij beperkt. Nu het wel wordt meegenomen in de Staat van Utrecht, is de PvdA in deze wel 
enigszins gerustgesteld. Wellicht kan nader worden aangegeven hoe dat gaat terugkomen in 
het netwerk, m.n. de groep die in bijlage 1 staat.  
Overigens worden in het voorliggende stuk voorschotten genomen op Icoonprojecten. In dat 
kader wordt o.a. de Olympische Spelen 2028 genoemd. Dit is ook een onderwerp geweest bij 
de Kerntakendiscussie. Of de Olympische Spelen 2028 een Icoonproject moet worden, vergt 
nog de nodige discussie. Wellicht dat dit een punt wordt bij de Begroting en de verkiezingen. 
Op grond van het vorenstaande staat de PvdA hier vooralsnog terughoudend tegenover. 
In het schema Strategie Utrecht 2040: missie, 6 doelen/opgaven, kernkwaliteiten (blz. 30) 
moet alles worden uitgewerkt. Geïnformeerd wordt naar de status van de uitwerking. Volgens 
de PvdA is al een aantal zaken uitgewerkt en staat een aantal zaken geagendeerd. De vraag is 
of daaraan nog zaken kunnen worden toegevoegd.   
Met betrekking tot het thema ‘een klimaatneutrale- en klimaatbestendige provincie’ pleit de 
PvdA ervoor de Rijksontwikkeling ter zake van de verhoging van de Lekdijk een prominente 
rol te laten spelen bij het Deltaprogramma en regionale uitwerking. Dat heeft veel invloed op 
wat er in het achterland gebeurt.  
Voor het overige acht de PvdA de strategie Utrecht 2040 een goede manier om naar de 
toekomst te kijken en te proberen daarop grip te krijgen.   
Op het IPO-congres zijn de Staten geïnformeerd over het Trendbureau Overijssel. In de visie 
van de PvdA heeft Overijssel het nog aansprekender gemaakt met een leuke animatie over 
wat er allemaal speelt in die provincie. Wellicht kan in de communicatie worden 
meegenomen het ook in Utrecht op die manier aan te pakken.  
 
De heer Ruijs deelt mede dat het CDA het voorliggende stuk een goede ambitie acht en een 
verzameling van functionele onderwerpen, die wellicht in een volgend stuk nog een betere 
ordening kan krijgen. Het CDA pleit voor een concurrentie-analyse om te kunnen beoordelen 
wat de positie van de provincie Utrecht is ten opzichte van de regio om zich heen.  



6

Het verheugt het CDA dat in het voorliggende stuk elementen zitten van de destijds beoogde 
Kwaliteitsatlas van de provincie. In relatie tot de destijds beoogde Kwaliteitatlas mist het 
CDA dat de provincie uit een verscheidenheid van regio’s bestaat. 
Naast het pleidooi om één niveau te stijgen om vanuit een helikopterview een beeld te 
verkrijgen over waar de provincie staat ten opzichte van haar omgeving, ook een pleidooi om 
af te dalen om een beeld te verkrijgen waarin het verschil zit tussen de Vechtstreek, de 
Heuvelrug, de Stad Utrecht en het Groene Hart, opdat kan worden bewerkstelligd die 
verscheidenheid meer te benutten.   
Er is in Nederland een aantal balken waarin de provincie Utrecht sterk is gepositioneerd.  
De schuine balk van Amsterdam, Utrecht, Eindhoven is de economische potentie van de 
toekomst. De potentie van het groen is de balk Groene Hart via de Heuvelrug naar de Veluwe. 
De potentie van een goed leefmilieu is de balk van het Gooi via de Heuvelrug naar Vught.  
Met de helikopterview één niveau hoger beoogt het CDA dat het vorenstaande zichtbaar 
wordt in het voorliggende stuk.  
In bijlage 1, de samenstelling van het netwerk, valt op dat Utrecht, Leusden, Bunschoten en 
Amersfoort vertegenwoordigd zijn. De vraag is hoe de provincie ambitieus kan zijn als er 
slechts vier gemeenten, en dan nog uit een bepaalde hoek, geïnteresseerd zijn. Dan wordt de 
tekst van het voorliggende stuk kennelijk nog niet echt maatschappelijk breed gedragen.  
 
De heer Barneveld Binkhuysen merkt op dat sprake is van een zeer ambitieus stuk, waarvan 
de VVD zich afvraagt of dit niet te ambitieus is, gelet op de vraag om de missie, de doelen en 
de opgaven vast te stellen en als uitgangspunt te hanteren. Ook in de presentatie over de Staat 
van Utrecht werd duidelijk dat het stuk wordt gedomineerd door de vraag over de stand van 
zaken met betrekking tot de cultuur en het milieu. Wat de VVD mist zijn de doelen waar de 
provincie straks wil zijn op het gebied van kenniseconomie, mobiliteit, e.d. 
De VVD kan zich voorstellen dat iets meer wordt aangegeven over de verschillende 
horizonten, maar wellicht is dit een discussie die in de Staten moet plaatsvinden. 
Conform de planning 2010 – 2011 vindt in november alweer een conferentie 2040 plaats. De 
VVD vraagt zich af of een jaarlijkse conferentie wordt voorgestaan. Indien dit het geval is, is 
de vraag of dat niet erg veel wordt.   
Over bijlage 1, het netwerk, zijn al verschillende opmerkingen gemaakt. De VVD acht dit een 
‘gekleurd’ netwerk, dat zeker niet volledig is. West Utrecht is niet vertegenwoordigd, evenals 
belangenverenigingen in de provincie Utrecht zoals de LTO. Hiervoor wordt aandacht 
gevraagd.  
In het kader van de meetbare en beoogde beleidseffecten, vestigt spreker de aandacht op het 
staatje van de financiële consequenties. Geïnformeerd wordt wat de financiële consequenties 
zijn. De VVD kwam dit niet meer tegen in het voorliggende stuk.  
Samenvattend acht de VVD het voorliggende stuk ambitieus, maar concrete doelstellingen in 
belangrijke domeinen worden gemist.  
 
De heer Bisschop deelt mede dat de SGP zich aansluit bij de opmerkingen over de intentie 
van de voorliggende notitie. Het verheugt de SGP dat het Bestuur zich op deze wijze bezint 
op de toekomstige vormgeving en inrichting. Spreker tekent hierbij wel aan dat het gevaar van 
dit soort discussies is, dat al te zeer wordt geloofd in de maakbaarheid van de samenleving. 
Uiteraard moeten er lijnen zijn en moeten doelen worden gesteld, maar de provincie zal zich 
moeten blijven realiseren dat de werkelijkheid zich altijd anders zal ontwikkelen dan in de 
voorliggende notitie is gevat en kon worden voorzien. 
Op blz. 22 staat Utrecht 2040, een provincie waarin ruimte is voor goed wonen, werken en 
natuur. Daaronder volgen passages over de rode contouren en iets verder over behoud van 
ruimtelijke en sociale kwaliteit. De SGP is van mening dat het al te krachtig inzetten op het 
behoud van de rode contour, alhoewel erkend wordt dat de rode contour een goed 
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beheersmatig instrument kan zijn, op gespannen voet kan komen te staan met het behoud van 
ruimtelijke en sociale kwaliteit. Hierbij wordt concreet gedacht aan allerlei kleine kernen 
waarmee de provincie Utrecht rijkelijk is bedeeld. Op grond van het feit dat het om een 
strategische uitspraak gaat, zou de SGP nadrukkelijk willen toevoegen dat tot het behoud van 
ruimtelijke en sociale kwaliteit behoort dat ook kleine kernen in de eigen woningbehoefte 
moeten kunnen blijven voorzien. Anders wordt in wezen de sociale kwaliteit van die kleine 
kernen ontmanteld, hetgeen vele andere complicaties met zich meebrengt die uit 
maatschappelijk oogpunt niet gewenst zijn.   
Tot slot pleit de SGP ervoor de passage over het Olympisch vuur, het plan om de Olympische 
Spelen van 2028 naar Nederland te halen, en daarmee de Nederlandse samenleving op een 
hoger niveau te brengen (blz. 27), te schrappen.   
 
Mevrouw Dik deelt mede dat de ChristenUnie er in de eerste plaats aan hecht het belang van 
de strategie Utrecht 2040 te benadrukken in een tijd waarin de politiek veelal wordt bepaald 
bij de waan van de dag. Vanuit de samenleving wordt vaak al dan niet terecht gehoord dat 
politici niet regeren met een visie op de toekomst. Juist in zo’n tijd met elkaar na te denken 
over de verre toekomst van de provincie vindt de ChristenUnie waardevol. Het is ook een 
traject dan al een hele tijd loopt. Er zijn conferenties geweest, er is een missie Utrecht 2040 
opgesteld en het is goed dat de Staten zich binnenkort ook uitspreken over deze visie en 
strategie. De ChristenUnie vindt het een goede notitie met een hele heldere structuur. 
Vastgesteld is dat de punten die bij de vorige bespreking in april 2010 naar voren zijn 
gebracht in het voorliggende stuk zijn meegenomen.  
Ten aanzien van de inhoud acht de ChristenUnie het goed om te kijken naar waar de provincie 
nu staat, de Staat van Utrecht en wat de trends en ontwikkelingen in de toekomst zijn. Naar 
aanleiding van de presentatie over de Staat van Utrecht merkt spreekster op dat bepaalde 
zorgelijke ontwikkelingen zijn te zien. De provincie heeft de rode kaart gekregen voor de 
biodiversiteit, de mobiliteit groeit, de verstedelijkingsdruk blijft enorm hoog en er is een 
stijgende energievraag. De vraag is hoe daarmee als overheid wordt omgegaan en wat de rol 
als overheid is. De SGP heeft ook reeds aangegeven, dat ervoor moet worden gewaakt dat 
wordt geacteerd vanuit de gedachte van maakbaarheid van de samenleving. Het is een illusie 
dat de samenleving vanuit het provinciehuis wordt gevormd. Het beleid zal erop gericht 
moeten zijn om positieve ontwikkelingen te faciliteren en negatieve ontwikkelingen bij te 
sturen. Volgens de ChristenUnie kan de provincie dit als overheid niet alleen, maar moet zij 
dit samen doen met haar partners. De partners zijn maatschappelijke organisaties, gemeenten, 
kennisinstellingen en bedrijfsleven. Daarmee komt spreekster op inhoud en proces. Aan 
Utrecht 2040 netwerk is ook al door voorgaande sprekers gerefereerd. Het is een vrij beperkt 
netwerk. De ChristenUnie gaat er vanuit dat iedereen in de provincie Utrecht enthousiast 
wordt, ook de gemeenten in de west- en oostkant en dat men zich zal aansluiten. 
Geïnformeerd wordt wat precies de status van dit netwerk is. De vraag is of het is gericht op 
kennisuitwisseling en inspiratie of dat het meer biedt. Voorts is de vraag wat de rol van de 
provincie is. In de visie van de ChristenUnie kan het netwerk een belangrijke rol vervullen om 
de partners blijvend te binden aan de missie die wel op enig moment is ondertekend maar 
thans ook handen en voeten moet krijgen.  
Bij de uitvoering is gekozen voor de drie horizonten-aanpak. De ChristenUnie acht het  
realistisch dat niet vanuit de provincie allerlei beslissingen over de samenleving worden 
uitgestrooid, maar dat de kansen die vanuit de samenleving opkomen worden benut; dat 
gekeken wordt naar de kleine Icoonprojecten en dat die een sneeuwbaleffect krijgen met 
uiteindelijk als doel de duurzame en aantrekkelijke provincie.  
Er is in het voorliggende stuk slechts een kleine passage besteed aan Europa. De ChristenUnie 
hoopt dat die, relatief kleine, paragraaf niet symbool staat voor de aandacht die Europa krijgt. 
In haar visie is Europa niet te overschatten. Dit is juist een strategie waarbij Europese 
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Fondsen kunnen worden benut en volgens de ChristenUnie kan de provincie Utrecht met deze 
strategie bijdragen aan de doelstellingen van Europa 2020, die zich met name concentreren op 
kennis, innovatie en de groene netwerk economie.  
Met betrekking tot de doelen en opgaven acht de ChristenUnie de uitwerkingsvragen wel 
sterk op hoofdlijnen. Er staat overal ‘wij zetten in op’, waarna een opsomming volgt. Er 
worden wel thema’s benoemd maar de vraag rijst daarbij direct wie ‘we’ zijn. 
Er ligt ook een relatie met de Kerntakendiscussie. Al die verschillende stapjes vragen om een 
nadere uitwerking in verschillende beleidsterreinen.  
Met betrekking tot het thema ‘financiering van binnenstedelijk bouwen’ merkt spreekster op 
dat het Regeerakkoord de ISV-budgetten wil schrappen. Van belang is derhalve dit onderwerp 
hoog op de agenda te houden en continu bij het Rijk onder de aandacht te brengen dat Utrecht 
binnenstedelijk bouwen als speerpunt in haar beleid houdt. 
Met betrekking tot het thema ‘energietransitie opgave’ wil de ChristenUnie graag nadenken 
over de rol van de provincie in relatie tot gemeenten omdat juist in stedelijk gebied, waar ook 
de grootste vraag ligt van energiegebruik, de meeste kansen liggen. 
Het verheugt de ChristenUnie dat er veel aandacht is voor de EHS in relatie tot de 
biodiversiteit.  
Ten aanzien van het thema ‘participatie van jongeren’, is in het kader van de presentatie over 
de Staat van Utrecht vernomen dat schooluitval vermindert. Dat is een positief geluid. De 
ChristenUnie pleit ervoor op die weg door te gaan.  
Het verheugt de ChristenUnie voorts dat Food Valley in het stuk staat. In de vorige 
vergadering was daarover nogal wat discussie. In het Regeerakkoord wordt thans nadrukkelijk 
aangegeven dat het een belangrijke economische cluster is. De ChristenUnie acht het terecht 
dat hiervoor aandacht is in het voorliggende stuk, omdat er hele intensieve verbanden liggen 
tussen Food Valley en de Life Sciences.  
Mevrouw Fokker merkt op dat de PvdA hierover geen opmerking heeft gemaakt, omdat de 
discussie over dit onderwerp wordt voortgezet in december. Zij wijst erop dat in het 
Regeerakkoord Food Valley iets is van Gelderland en niet van Utrecht.  
Mevrouw Dik merkt op dat de PvdA hiermee ontkent dat in het Utrechtse deel (Rhenen, 
Veenendaal, Renswoude en binnenkort ook Woudenberg) tientallen bedrijven zich hebben 
aangesloten bij Food Valley en ook enorm veel werkgelegenheid bieden in die sector. Voorts 
worden daarmee de verbanden die er zijn tussen de Universiteiten van Utrecht en Wageningen 
ontkend op het gebied van Life Sciences.  
Mevrouw Fokker merkt op dat PvdA het vorenstaande niet ontkent. De PvdA staat echter op 
het standpunt dat de rol van de provincie Utrecht daarin besproken moet worden in de Staten. 
Het lijkt er echter op dat het laat is, waarmee de Staten zijn gepasseerd.   
Mevrouw Dik vervolgt dat de ChristenUnie benadrukt dat zij niet zozeer de Olympische 
Spelen zelf toejuicht maar wel oog heeft voor het vliegwieleffect dat het teweeg kan brengen, 
met name op het gebied van infrastructuur. De ChristenUnie onderschrijft derhalve wel de 
ambitie maar niet de Olympische Spelen zelf.  
Helemaal aan het eind van de notitie staat dat er een Burgerpanel is die wordt bevraagd op 
prioriteiten van de Utrechtse bevolking. De ChristenUnie kan zich hierin vinden, maar hecht 
er wel aan op te merken dat hier een Provinciale Staten zit met 47 leden. Indien die hun 
volksvertegenwoordigende rol goed invullen, zouden die in staat moeten zijn om te weten wat 
er in de Utrechtse bevolking speelt. De ChristenUnie bepleit dan ook een voortdurende 
betrokkenheid van PS bij dit traject. 
 
De heer De Vries sluit zich aan bij de waarderende woorden ten aanzien van de ambitie in het 
voorliggende stuk. Die sluit aan bij de visie van D66 over de wijze waarop de provincie er op 
termijn uit zou moeten zien. Het voorliggende stuk is gedegen en veel omvattend. Wel heeft 
D66 het gevoel dat de Staten pas vrij laat in het traject hun mening over dit onderwerp kunnen 
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en mogen geven. D66 pleit ervoor goed vast te leggen dat de Staten op tijd en prominent 
worden betrokken bij dit onderwerp.  
Naar aanleiding van de presentatie over de Staat van Utrecht, is D66 van mening dat ter zake 
van deze methode nog steeds vragen kunnen worden gesteld bij de toegankelijkheid van de 
informatie. D66 vraagt zich af of het inzichtelijk maken voor een Burgerpanel nu de methode 
is om een en ander goed voor het voetlicht te brengen.  
In het voorliggende stuk staat een aantal zaken dat door het komende Regeerakkoord op de 
helling komt te staan, dan wel vooralsnog op een andere manier moet worden aangepakt of 
ingevuld. Op grond hiervan acht D66 het van belang dat de provincie Utrecht verder om zich 
heen kijkt dan alleen binnen de eigen provinciegrenzen. Hierbij wordt gedacht aan Food 
Valley, de Noordvleugel en de provincies rond het Groene Hart. Het stuk zou zich niet 
moeten beperken tot hetgeen de provincie Utrecht zou kunnen doen. Er dienen ook zaken te 
worden opgenomen die te maken hebben met de Randstedelijke Samenwerking en waar in 
gezamenlijkheid resultaten kunnen worden behaald. D66 kan zich bijvoorbeeld voorstellen 
dat Icoonprojecten grensoverschrijdend zijn en in samenwerking met andere provincies 
worden opgepakt.  
Inhoudelijk op de thema’s beperkt D66 zich op dit moment tot een opmerking over de 
aanname dat bij het meten de bereikbaarheid in de regio sterk afhankelijk wordt gemaakt van 
de automobiliteit. D66 vindt dat een verkeerde aanname. Zeker indien wordt voorgestaan de 
leefbaarheid in de provincie te vergroten, pleit D66 ervoor in te zetten op een groot, stevig 
OV-netwerk om de veronderstelde autonome groei van de automobiliteit een halt toe te 
roepen.  
 
De heer Nugteren sluit zich aan bij de waarderende woorden voor het stuk; het is helder en 
doordacht. Het is niet alleen kwalitatief, maar het biedt de Staten een stip aan de horizon waar 
naartoe kan worden gewerkt, hetgeen de grote waarde is. Wat GroenLinks betreft is het geen 
probleem dat die koers in de loop van de tijd wat zal worden verlegd.  
De Staat van Utrecht biedt, nog los van de conclusies, een basis waarlangs de Staten kunnen 
opereren en kunnen waarnemen. In de presentatie over de Staat van Utrecht is opgemerkt, dat 
niet alle gegevens even objectief zijn. Spreker struikelde persoonlijk over de sterke terugloop 
bij de amateurkunst-participatie, hetgeen volgens hem niet het geval is. Onderwijs zou er 
beter in kunnen. Zo moet een en ander zich ontwikkelen, maar het biedt een uitgangspunt 
waarlangs kan worden gereflecteerd. Het is een referentiekader. In die zin is GroenLinks 
benieuwd naar een aantal vergelijkbare onderzoeken in andere regio’s. Dat zou het beeld wat 
complementeren.  
Door voorgaande sprekers is al een aantal opmerkingen gemaakt dat GroenLinks ook naar 
voren had willen brengen; spreker zal deze niet herhalen.  
GroenLinks is voorstander van de Olympische Spelen in Nederland, omdat sport en 
Olympische Spelen in het bijzonder verbindend kan werken in de samenleving en Nederland 
kan leren omgaan met ambities. Dat is iets dat Nederland ook in de Europese eenwording 
zeker kan gebruiken, in de zin van hoe kunnen de ambities worden geformuleerd, hoe kan 
daaraan worden gewerkt en hoe kan worden geprobeerd dat ook te realiseren.   
De benadering ten aanzien van de Icoonprojecten spreekt GroenLinks aan. Het doet denken 
aan de Agenda 2010-benadering; een aantal grote projecten waarlangs de agenda wordt 
geformeerd, hetgeen heel goed is gegaan.   
Alhoewel GroenLinks kan instemmen met hetgeen voorligt, wordt in overweging gegeven het 
proces van de Jeugdzorg in de overschakeling naar de gemeenten als Icoonproject aan te 
merken. Het is een zeer omvangrijk proces qua financiën, het is zeer complex en een 
kwetsbaar onderwerp.   
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De heer De Jong zet uiteen vele opmerkingen te kunnen onderschrijven. Alle opmerkingen 
dragen eraan bij om het proces ook in de toekomst weer iets verder te verscherpen en te 
vervolgen en zullen als zodanig worden meegenomen. 
Een aantal partijen heeft op de conferentie vorig jaar een handtekening gezet onder de mission 
statement. In het afgelopen jaar is daarmee gewerkt; er is echter geen nieuwe poging 
ondernomen om dat netwerk verder uit te breiden. Vanuit de commissie wordt aandacht 
gevraagd voor de ‘lege vlekken’ zowel op het gebied van de overheden als andersoortige 
instellingen zoals onderwijs en zorg. Deze suggestie zal zeker worden benut in het kader van 
de conferentie op 19 november a.s.   
Met betrekking tot de verankering van datgene dat in het voorliggende stuk staat, memoreert 
spreker de aankondiging dat begin volgend jaar een ingevulde drie horizonten-schema 
tegemoet kan worden gezien. Daarin moet de specifieke rol van de provincie tot uiting 
komen. Die is nu nog niet heel helder. Binnen GS is de afspraak gemaakt dat de 
portefeuillehouders daarmee ook zelf aan de slag gaan.   
Spreker acht de Kadernota Structuurvisie een goed voorbeeld ter zake van de verankering.  De 
Strategie 2040 is daarin verankerd en vertaald naar de middellange termijn ruimtelijk beleid 
dat overigens de komende jaren ook een belangrijk vehikel zal zijn waarlangs de provincie 
een aantal intenties en doelstellingen van deze strategie denkt te kunnen realiseren.  
Het antwoord op de vraag wat al dan geen kerntaak is, moet nog worden gegeven. Dat is 
breed, hetgeen de doelstellingen en de strategie ook zijn. De doelstellingen en de strategie zijn 
niet alleen van de provincie zelf. Die zijn voor grondgebied en samenleving. Er zal nog nader 
moeten worden uitgekristalliseerd wat bij de provincie hoort en waarmee zij zelf aan de slag 
gaat en waar anderen mee bezig zijn.  
Spreker constateert dat over de Olympische Spelen als Icoonproject binnen de commissie 
verschillend wordt gedacht.   
Het is nog mogelijk zaken toe te voegen. Over enkele maanden zal een meer specifiek 
antwoord kunnen worden gegeven op de vraag met betrekking tot het schema op blz. 30. 
Sommige zaken zijn feitelijk in een project of beleidsterrein verankerd; andere zaken moeten 
nog worden opgepakt of daarover moet nog worden bepaald of dat al dan niet zal worden 
opgepakt.  
Het pleidooi met betrekking tot de verhoging van de Lekdijk is erg specifiek. Het is spreker 
bekend dat dit speelt en dat dit vanuit het waterschap pregnant op de agenda is gezet, omdat 
daarmee wellicht ook problemen kunnen worden opgelost in het achterland. Het onderwerp is 
geagendeerd.  
Wat het Trendbureau Overijssel doet, is interessant. Wel zij opgemerkt, dat het buiten de 
provincie is geplaatst hetgeen de nodige kosten met zich meebrengt. Nader zal bekeken 
moeten worden of zoiets als het Trendbureau voor Utrecht een verstandige aanpak is. 
Voorlopig gaat het in de visie spreker goed doordat de provincie zelf een synergie maakt van 
de trendanalyses die van allerlei onderzoekinstituten en planbureaus betrokken kunnen 
worden. 
Spreker onderschrijft het pleidooi ten aanzien van de vergelijking tussen de regio’s en 
daarbinnen. Een van de krachtpunten van Utrecht is de verscheidenheid in landschap en 
regio’s, hetgeen ook wordt onderkend. In het voorliggende stuk is een poging gedaan om iets 
te zeggen over de vergelijking van Utrecht met andere regio’s en de unieke positie van 
Utrecht. Dat is voortgekomen uit de discussie in april 2010. Of de provincie nu al dan niet 
wordt opgeschaald naar een Randstadprovincie, Utrecht blijft een unieke regio in zijn 
specifieke kenmerken; iets dat een bijzondere toekomst heeft. 
In het voorliggende stuk staan specifieke doelen op het gebied van economie en mobiliteit. 
Voor wat betreft economie wordt richting gegeven aan een sectorstructuurbeleid in de zin dat 
Utrecht vooral de Kenniseconomie wil zijn die Life Sciences, Medische Cluster, Creatieve 
Industrie en Duurzaamheideconomie als speerpunten heeft. Daar wordt eveneens het belang 
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van de onderwijskant benadrukt. De bereikbaarheid wordt expliciet genoemd als 
vestigingsvoorwaarde. Bij de doelen voor mobiliteit wordt uitgegaan van een goed bereikbare 
provincie voor alle modaliteiten. In zijn visie zijn derhalve wel degelijk alle doelen benoemd, 
maar wellicht is de vraag hoe dat wordt gewogen en hoe hard de provincie daarop wil sturen. 
Daar zit een politieke inschatting in, maar op het punt van bereikbaarheid zijn alle 
modaliteiten (auto, OV, fiets) van groot belang; dat is een randvoorwaarde voor die strategie. 
In het kader van het netwerk is de provincie in gesprek met LTO Nederland en andere 
gemeenten. Het vereist nog enige inspanning om hen actiever in dit netwerk te betrekken.  
Spreker deelt de opmerking van de SGP over de maakbaarheid; PS zitten niet in de cockpit 
van de samenleving. In de Strategie wordt dan ook benadrukt dat het iets is dat samen met de 
partners moet worden gedaan, omdat dit de enige manier is waarop zaken kunnen worden 
gerealiseerd. De lange termijn doelen worden neergezet; de stip op de horizon is 
geformuleerd. Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk partners en voorbeeld-/Icoonprojecten 
te verzamelen die een illustratie vormen van die lange termijn koers. Op die manier wordt 
geprobeerd de beweging op gang te houden.  
Ook de leefbaarheid en de sociale kwaliteit van kleine kernen is niet maakbaar en zeker niet 
door de rode contouren. In het kader van de Structuurvisie is dat onderwerp nadrukkelijk 
geagendeerd. Op basis van die Kadernota, maar ook in het vervolg, is er nog alle gelegenheid 
om het specifieke punt dat de SGP aankaart onder de aandacht te brengen. In het voorliggende 
stuk is niet geformuleerd dat de huidige rode contour de contour voor de eeuwigheid is. Er 
staat dat het instrument rode contouren nuttig kan zijn voor het in stand houden van 
ruimtelijke kwaliteit van het groene buitengebied.  
De heer Bisschop merkt op dat het de SGP gaat om het feit dat over de stedelijke 
ontwikkeling wel een uitspraak wordt gedaan in het voorliggende stuk maar over de kleinere 
kernen niet. In de visie van de SGP is het voor de leefbaarheid van het platteland van 
essentieel belang dat die ruimte wordt geboden.   
De heer De Jong resumeert dat de SGP bepleit het landelijk gebied en de kleine kernen niet te 
vergeten als het gaat om de lange termijn strategie, hetgeen spreker ondersteunt.  
Er wordt gewerkt aan netwerkvorming in Europa om te kijken of Europese fondsen kunnen 
worden aangeboord die zich verhouden tot de Europese doelen 2020. Het is echter wel van 
belang om te beseffen dat niet alles kan worden aangestuurd vanuit de Strategie, maar spreker 
onderschrijft het belang dat moet worden gekeken in hoeverre fondsen kunnen worden 
verkregen en kennis over hoe andere regio’s in Europa deze doelstellingen realiseren.  
Het Burgerpanel en het betrekken van PS zal ook aan de orde komen bij agendapunt 13, 
startnotitie Visie op Participatie. Spreker onderschrijft de volksvertegenwoordigende rol van 
PS, die natuurlijk moet worden benut als het gaat om deze Strategievorming. Spreker zegt toe 
dat nader zal worden bekeken op welke wijze de betrokkenheid van PS en de interactie met 
PS nog wat kan worden aangezet bij de verdere uitwerking van deze Strategie. Mede gelet op 
de rode kaart als het gaat om het vertrouwen in de politiek is spreker van mening dat, naast 
PS, ook het Burgerpanel nodig zal zijn.   
De heer De Vries staat op het standpunt dat de rol van PS als volksvertegenwoordigend 
lichaam niet uitgehold moet worden door vormen van burgerparticipatie. Er zijn momenten 
dat een en ander ingekaderd en afgekaart moet worden in PS.   
De heer De Jong onderschrijft het vorenstaande. De Staten zullen hun kaderstellende rol ook 
zeker kunnen vervullen. Hij doelde in zijn betoog op het peilen van de gevoelens in de 
samenleving. Naast hetgeen PS vanuit hun volksvertegenwoordigende rol kunnen inbrengen, 
kan het nuttig zijn om met Burgerpanels of andere vormen van interactie met burgers te 
werken om er achter te komen wat daar leeft. Spreker heeft het in deze niet gehad over de 
bevoegdheid van PS.  
Mevrouw Dik memoreert dat werd gerefereerd aan het afnemende vertrouwen i.c. 
wantrouwen in de politiek. De ChristenUnie staat op het standpunt dat een Burgerpanel niet 
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de oplossing kan zijn om dat vertrouwen te herwinnen. Voor het overige sluit de ChristenUnie 
zich aan bij het betoog van D66 als het gaat om de betekenis van PS en hun 
volksvertegenwoordigende rol. Indien de Statenleden dat goed invullen, zijn zij goed in staat 
de gevoelens in de samenleving ter zake van allerlei dossiers in te brengen.  
De heer De Jong handhaaft zijn visie dat het nuttig is om te werken met Burgerpanels als het 
gaat om het verkrijgen van informatie.  
Met betrekking tot de toegankelijkheid van de informatie Staat van Utrecht zegt spreker toe 
dat getracht zal worden dit zo goed mogelijk uit te leggen, toe te lichten en aan de Staten te 
presenteren.  
Met betrekking tot de opmerking dat een aantal zaken op de helling staat in verband met het 
Regeerakkoord merkt spreker op niet uit te sluiten dat aan de lange termijn koers kan worden 
vastgehouden, ondanks het feit dat op de kortere termijn sprake is van wat bewegingen.  
Over de oproep van GroenLinks om de Jeugdzorg tot een Icoonproject te maken moet nader 
worden nagedacht.  
 
Mevrouw Fokker merkt op dat de PvdA het van belang acht om de informatie ook uit de 
samenleving te verkrijgen. De Statenleden hebben vaak veel extra informatie waarover 
burgers niet beschikken. Het is van belang dat die informatie wordt verspreid. Op grond 
daarvan gaf de PvdA in overweging te gaan werken zoals het Trendbureau Overijssel. De 
PvdA is er overigens geen voorstander van een bureau op te tuigen terwijl de provincie de 
kennis zelf in huis heeft. Het gaat over de wijze waarop wordt gecommuniceerd en in die zin 
zou goed kunnen worden aangesloten bij de wijze waarop met de Kadernota Ruimtelijk 
Beleid is omgegaan. De PvdA is er voorstander van dat ingezet wordt op Burgerinformatie.  
 
De heer Barneveld Binkhuysen memoreert zijn vraag over de financiële consequenties.  
 
De heer Nugteren is van mening dat Jeugdzorg voldoet aan de geformuleerde criteria met 
betrekking tot wat tot Icoonprojecten zouden kunnen worden gerekend. Hij informeert op 
welk moment hierover verder van gedachten zou kunnen worden gewisseld, omdat 
GroenLinks dit in de Staten aan de orde zou willen stellen.  
 
De heer De Jong deelt mede dat hij het betoog van de PvdA onderschrijft.  
Met betrekking tot de financiële consequenties licht spreker toe dat de proceskosten van de  
Strategie zijn opgenomen in de Begroting van het programma Profiel van Utrecht. Het 
doorwerken van deze Strategie in het reguliere beleid is onderdeel van de reguliere 
beleidsthema’s en van de normale Begroting. Er worden derhalve in dit kader geen extra 
financiële middelen gevraagd. 
Spreker staat niet direct afwijzend tegenover de suggestie om de transformatie van de 
Jeugdzorg als Icoonproject aan te merken. Hij kan hiervan op dit moment echter de 
consequenties niet goed overzien op grond waarvan hij deze suggestie eerst binnen GS wil 
bespreken.  
 
De voorzitter sluit de discussie af met de conclusie dat de discussie over dit onderwerp in de 
Staten wordt voortgezet.   
 
8. Statenvoorstel Najaarsrapportage 2010 
Mevrouw Raven deelt, met dank aan mevrouw Smit, mede dat er een fout in de 
Najaarsrapportage staat. Op blz. 12 dient de 5e alinea te worden geschrapt. Cijfermatig is een 
en ander wel goed verwerkt.  
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Mevrouw Smit deelt mede dat de VVD geen vragen heeft over de Najaarsrapportage. De 
rapportage van het Uitvoeringsprogramma had wat de VVD betreft beter gekund. Voor het 
overige kan de VVD zich vinden in het voorliggende voorstel. 
 
De heer Pollmann spreekt namens de PvdA zijn waardering uit over de Najaarsrapportage; het 
is overzichtelijk en goed leesbaar.  
In het kader van de uitvoering van het Coalitieakkoord wordt € 28,5 miljoen uit de jaarschijf 
2010 gehaald. De PvdA pleit in deze voor inzicht in de verplichtingen die de Staten zijn 
aangegaan ten aanzien van de uitvoering van het Coalitieakkoord en wat de vrijheden zijn om 
in de volgende Statenperiode eventueel accenten te leggen op ander beleid. De PvdA kan zich 
ook voorstellen dat dit in een Overdrachtsdocument komt.  
Mevrouw Fokker vestigt de aandacht op de motie duurzame pleisterplaatsen Haarzuilens, 
waarbij wordt geconcludeerd dat de motie als afgehandeld kan worden beschouwd. Wat de 
PvdA betreft is de status nog niet afgehandeld, omdat er van dezelfde initiatiefgroep een 
concept ligt voor een andere locatie in dit gebied. Over de vraag in hoeverre daarbij financiële 
steun vanuit de provincie kan worden verkregen is nog gen besluit genomen.   
Vervolgens vestigt spreekster de aandacht op de motie diversiteit in de volle breedte. Zij  
memoreert dat de PvdA hierover op 8 november a.s. een workshop organiseert, hetgeen in 
samenhang met deze motie kan worden gezien. De motie is indertijd ingetrokken, omdat GS 
hiermee nog aan de slag waren. Zij neemt aan dat dit ook op 8 november a.s. nog aan de orde 
komt.  
 
De heer Van Kranenburg deelt mede dat de ChristenUnie geen inhoudelijke vragen heeft ten 
aanzien van de Najaarsrapportage. Hij deelt mede dat hij de besluitpunten 3 en 4 nog binnen 
zijn fractie wenst te bespreken.  
 
De heer Ruijs deelt mede dat het CDA inhoudelijk op onderwerpen zal ingaan bij de 
behandeling van het Overdrachtdocument.  
Spreker spreekt namens het CDA waardering uit voor de inhoud van de Najaarsrapportage.  
Persoonlijk is spreker geen voorstander van het voorstel de naam van het project ‘Profiel van 
Utrecht’ te wijzigen in ‘Utrecht 2040’, omdat de term ‘profiel’ in de organisatiekunde een 
bekend begrip is.  
Overigens deelt spreker mede, dat het CDA zich kan vinden in het voorliggende voorstel. 
 
De heer Nugteren spreekt namens GroenLinks zijn waardering uit voor de toenemende 
kwaliteit van de rapportages zowel qua leesbaarheid als inzichtelijkheid.  
GroenLinks informeert naar de stand van zaken met betrekking tot de verdeling van het 
Provinciefonds. 
Voorts vestigt spreker de aandacht op het Project Stimulering Lager Opgeleiden (blz. 15), 
waarbij overigens het woord ‘ondernemerschap’ in de titel ontbreekt. Dit project is nog niet 
gestart en uit de tekst blijkt niet hoe dat komt. Wellicht kan ook iets worden gezegd over het 
perspectief.  
 
Mevrouw Raven licht toe dat in de Najaarsrapportage de afwijkingen op de Begroting 2010 
staan. In het Overdrachtsdocument zal worden aangegeven wat de stand van zaken is, wat vrij 
besteedbaar is, wat juridisch dan wel bestuurlijk verplicht is.   
Spreekster zegt toe de vraag met betrekking tot de motie pleisterplaatsen Haarzuilens te zullen 
doorspelen naar de verantwoordelijk portefeuillehouders.  
Met betrekking tot de verdeling van het Provinciefonds memoreert spreekster de afspraak dat 
er met ingang van 2012 een nieuw verdeelmodel komt. Omdat de provincies er gezamenlijk 
niet uitgekomen zijn, komt het Kabinet thans zelf met een voorstel. In het Regeerakkoord 
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heeft geen extra afroming plaatsgevonden in de bezuinigingsvoorstellen. Dat betekent dat 
uitgegaan wordt van de korting van € 300 miljoen structureel. Dit was al eerder bekend en is 
als zodanig ook in de Begroting verwerkt.  
In het Regeerakkoord staat ook dat de accressen weer worden ingevoerd in 2012 rekening 
houdend met de gemaakte afspraken. Nu geldt nog de afspraak dat het op 0 blijft gezien de 
economische crisis. Indien echter wordt gekeken naar de Meerjarenraming van het Kabinet zit 
er toch een lichte stijging in. Dat betekent dat ook de stijging in het Provinciefonds nagenoeg 
stabiel zal blijven. 
In het kader van de herverdeling van het Provinciefonds is op dit moment alleen bekend dat 
rekening zal worden gehouden met de vermogens. Spreekster verwacht in de Mei-circulaire 
meer duidelijkheid.  
Desgevraagd door de heer Nugteren antwoordt spreekster dat bij gerucht is vernomen dat voor 
de vermogens de datum 1 januari 2007 als uitgangspunt zal gelden. Dat is ook gebeurd door 
de Commissie Stuiveling. Op 14 oktober a.s. komen de portefeuillehouders Financiën in IPO-
verband bijeen. Wellicht dat daar in deze meer duidelijkheid wordt verkregen van de 
Fondsbeheerder.  
Op de vraag of het uitgangspunt van 1 januari 2007 gunstig dan wel ongunstig is voor de 
provincie Utrecht kan spreekster op dit moment geen antwoord geven, omdat dit afhankelijk 
is van een aantal factoren.  
De vraag over het Project Stimulering Lager Opgeleiden zal worden nagaan; het antwoord 
kan voor de Statenvergadering tegemoet worden gezien.  
 
De voorzitter sluit de discussie af met de conclusie dat dit onderwerp nader terugkomt in de 
Statenvergadering.   

9. Statenvoorstel Programmabegroting 2011 
Mevrouw Smit spreekt namens de VVD waardering uit voor de voorliggende Begroting, dat 
een goed inzicht biedt in de financiële cijfers. De paragraaf Grondbeleid verheugt de VVD. 
De Begroting geeft de VVD op dit moment geen aanleiding tot het stellen van inhoudelijke 
vragen. 
 
Mevrouw Dik deelt mede dat de ChristenUnie zich aansluit bij de waarderende woorden. Dit 
geldt eveneens voor de informatie die vorige week via de mail is vertrekt ter zake van het 
Regeerakkoord. De ChristenUnie zal deze stukken deze week in de fractie bespreken en 
daarop bij de behandeling van de Begroting in de Statenvergadering wellicht nader 
terugkomen. 
 
Mevrouw Versteeg sluit zich namens D66 aan bij de waarderende woorden. Zij memoreert 
dat al meerdere jaren is gevraagd het inzicht tussen structureel en incidenteel inzichtelijk te 
maken. Dit gebeurt nog niet in alle gevallen, hetgeen zij aan de hand van een voorbeeld op 
blz. 24 en 31 toelicht. Verzocht wordt in het vervolg aandacht te besteden aan een nadere 
specificatie.   
Met betrekking tot de indicatoren mist D66 bij een aantal programma’s de streefwaarden. Het 
zou de leesbaarheid en de interpretatie van de cijfers en gegevens ten goede komen als de 
streefwaarden zijn ingevuld.   
Voor het overige komt D66 nader terug op de Begroting in de Statenvergadering. 
De heer Nugteren deelt mede dat GroenLinks zich aansluit bij de waarderende woorden over 
de opzet van de Begroting en de toelichtingen daarbinnen. GroenLinks zal in de 
Statenvergadering naar voren brengen dat zij de positieve toon in een aantal passages van het 
algemene deel niet deelt. Hij verwijst in deze o.a. naar de opmerking dat de 
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Samenwerkingsagenda de provincie op een hoger plan heeft gebracht in relatie tot het 
standpunt van de Staten over dit instrument.   
Over het kasritme wordt een expliciet besluit gevraagd. GroenLinks acht dit besluit niet 
expliciet genoeg. Er wordt verwezen naar een algemeen hoofdstuk hetgeen GroenLinks 
onhandig vindt in besluiten. 
Tot nu toe is ca € 190 miljoen van het Uitvoeringsprogramma gerealiseerd; in 2011 staat 
daarvoor €130 miljoen en de jaren daarna nog eens € 30 miljoen. De vraag is wat daarin de 
verplichtingen dan wel de beweegvrijheid is.   
Mogelijk komt GroenLinks in de Statenvergadering met een voorstel ten aanzien van 
Ecoducten.   
 
Mevrouw Fokker plaatst namens de PvdA de volgende vragen en opmerkingen. 

- blz. 86, inzake afhandeling van bezwaarschriften. Geïnformeerd wordt waarom niet 
langjarig wordt gestreefd naar 100% i.p.v. 90%.  

- Blz. 88/89, inzake tabel samenstelling van baten en lasten meerjarig 
(structureel/incidenteel). Geïnformeerd wordt waarom bijvoorbeeld de PCL, die langer 
zal lopen dan 2011, niet in deze tabellen is opgenomen. Desgevraagd door de 
voorzitter wordt bevestigd dat door de vormgeving van de tabel de indruk bestaat dat 
dit is vergeten dan wel dat een politieke- of beleidsmatige keuze is gemaakt. 

- Het valt op dat vorig jaar € 0,8 miljoen extra moest worden gestort in de 
pensioenvoorzieningen van GS. Geïnformeerd wordt of PS daarover ook gaat of dat 
deze besluiten autonoom door GS kunnen worden genomen. 

- Blz. 10, inzake Water. Het Provinciaal Waterplan is in uitvoering. Het is ook een 
bouwsteen voor de Provinciale Structuurvisie. Water is een wettelijke taak, maar het 
Provinciaal Waterplan is niet structureel gefinancierd. De PvdA zal er in de 
Statenvergadering voor pleiten hiervoor een structurele dekking vast te stellen.  

 
Mevrouw Doornenbal deelt mede dat het CDA zich aansluit bij de waarderende woorden. Het 
CDA heeft op dit moment inhoudelijk geen vragen. In de Statenvergadering zal het CDA 
nader terugkomen op de consequenties van het Regeerakkoord voor de provincie Utrecht en 
de plannen voor de volgende Statenperiode.  
 
Mevrouw Raven merkt, in het kader van de verstrekte informatie over het Regeerakkoord, op 
dat de Staten tevens de reactie van het IPO hebben ontvangen inzake de consequenties. GS 
buigen zich op dit moment over de specifieke consequenties voor de provincie Utrecht. In de 
ILG-gelden zitten bijvoorbeeld 14 regelingen die op Utrecht van toepassing zijn; wat betekent 
de € 90 miljoen Jeugdzorg voor de provincie Utrecht, een Infrastructuur autoriteit, 5% minder 
BDU. GS hebben dit nog niet helder in beeld, omdat het Regeerakkoord daarin ook nog niet 
echt helder is. Op grond van het vorenstaande vermoedt spreekster dat voor de 
Begrotingsbehandeling nog geen duidelijkheid zal kunnen worden gegeven over de 
consequenties voor de provincie Utrecht.   
Spreekster kan zich voorstellen dat wellicht in de Subcommissie voor de Jaarrekening nog een 
keer nader wordt gekeken naar de indicatoren.  
Mevrouw Versteeg merkt op dat de discussie over de indicatoren is gevoerd. Het gaat D66 er 
thans om dat de tabel met streefwaarden consequent wordt ingevuld omdat anders het cijfer in 
de tabel van de jaargang niks zegt.  
Mevrouw Raven merkt in antwoord op de vraag over de nadere specificatie van structureel en 
incidenteel op dat in het kader van de leesbaarheid van de Begroting altijd wordt gezocht naar 
een evenwicht tussen een uitwerking in detail dan wel op hoofdlijnen. Zij zegt toe dat aan het 
verzoek van D66 aandacht zal worden besteed. 
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Mevrouw Smit memoreert dat in de Subcommissie voor de Jaarrekening is afgesproken dat de 
post Jeugdzorg zou worden toegelicht om op basis daarvan te bekijken hoe daarmee in de 
toekomst moet worden omgegaan. Dat is hierbij nog niet gebeurd.  
Mevrouw Raven vervolgt dat in 2011 een aantal grote projecten uit het 
Uitvoeringsprogramma worden afgerond. Ter illustratie wijst zij op de ILG-gelden en het 
Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen, waarbij een aantal zaken naar achteren is geschoven in 
verband met de crisis. Zij memoreert haar mededeling dat het inzicht wordt gegeven in het 
Overdrachtsdocument.   
Met betrekking tot de vraag over de tabellen op blz. 88/89 licht spreekster toe dat dit 
nagenoeg allemaal uitvoering van het Coalitieprogramma betreft, hetgeen incidenteel geld is. 
Voor de jaren daarna is daarvoor derhalve geen geld gereserveerd.   
Met betrekking tot het Provinciale Waterplan merkt spreekster op dat geen enkel 
vierjarenplan structureel is begroot. Bij een nieuwe nota wordt opnieuw geld gevraagd.   
De pensioenvoorziening GS zijn evenals de verhoging van de CAO voor ambtenaren gewoon 
posten die moeten worden betaald; de Staten krijgen daarin inzicht.  
 
De voorzitter sluit de discussie af met de conclusie dat de discussie wordt vervolgd in de 
Staten.  
 
10. Statenvoorstel Wijziging tarieventabel behorende bij de Algemene belasting 
verordening Provincie Utrecht 1997, m.i.v. 1 januari 2011 
De voorzitter constateert dat de commissie zich kan vinden in het voorliggende voorstel en 
ermee instemt dat dit een sterstuk wordt.  
 
11. Statenvoorstel Paushuize 
De voorzitter deelt mede dat gestart zal worden met een filmpje over de vondsten in 
Paushuize.  
 
Mevrouw Fokker deelt mede dat thans een voorstel voorligt ten aanzien van de herinrichting 
Paushuize, waarvan de financiële onderbouwing op zich klopt. De PvdA heeft echter moeite 
met de risico’s die worden aangegaan door € 2,1 miljoen uit de Algemene Middelen te putten. 
Dat wordt wellicht iets minder, indien de BRIM-subsidie wordt verkregen.  
In het vorige voorstel werd nog gesproken over een minimum en maximum variant. Met de 
investering die vorig jaar voorlag, zou een representatief gebouw worden verkregen. Er is € 
650.000 meer nodig voor brandveiligheid en wensen van Monumentenzorg. Dat bedrag zou 
haalbaar zijn. Voor de archeologische monumentale ontdekkingen is bijna € 800.000 nodig.  
Indien dergelijke grote investeringen worden gedaan, moet er duidelijkheid zijn over de 
jaarlijkse exploitatiekosten en hoe dat wordt gedekt. Het voorliggende voorstel geeft daarin 
geen inzicht. De museale rol wordt afgewezen, althans heel beperkt vervuld. Er wordt wel 
aangegeven dat Paushuize kan aansluiten bij het Initiatief van Stichting Domplein, maar naar 
verwachting komen daar geen opbrengsten uit. Niet uitgesloten wordt overigens, dat daarvoor 
wellicht extra subsidie moet worden aangevraagd bij de provincie.  
De vraag in de vorige vergadering over mogelijke concurrentievervalsing is wel beantwoord 
maar niet naar tevredenheid van de PvdA. Onderschreven wordt dat marktconforme prijzen 
moeten worden gevraagd. De concurrentievervalsing zit echter in het feit dat een normale 
ondernemer zijn kosten moet dekken uit de opbrengst, die vervolgens ten laste worden 
gebracht van de exploitatie. Dat gebeurt hier niet. De provincie draagt ook niet bij in het in 
oude staat terugbrengen van het Polmanshuis; daar moet het wel in de huur worden 
doorberekend.  
Er is ook geen garantie dat nu alle kosten zijn gedekt. De vraag is of GS thans kunnen 
garanderen dat alle ontdekkingen zijn gedaan en dat aan alle voorschriften wordt voldaan.  
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De PvdA blijft het een onvoldragen voorstel vinden. Het is begrijpelijk dat GS door willen, 
maar bij dergelijke omvangrijke projecten is een grondige voorbereiding noodzakelijk. Het is 
de taak van de Staten om ervoor te zorgen dat een verantwoord besluit wordt genomen en dat 
er geen grote kostenoverschrijdingen zullen plaatsvinden, zeker nu er nog geen goede 
bestemming is voor dit pand.  
Voor het overige komt de PvdA op dit onderwerp nader terug in de Staten.  
 
Mevrouw Doornenbal merkt op dat het CDA in het kader van dit onderwerp worstelt met een 
aantal dilemma’s. Enerzijds moet worden vastgesteld dat het gaat om een mooi monumentaal 
pand, waarover thans een besluit moet worden genomen. Anderzijds is de vraag of de 
provincie een monument dat zij in eigen bezit heeft voorrang moet geven op een monument 
van een ander. Op grond van het vorenstaande is het CDA geen voorstander van financiering 
uit bijvoorbeeld het Parelfonds.  
Ten opzichte van de vorige keer is het voorstel in de visie het CDA behoorlijk verbeterd, met 
name als het gaat om de financiële onderbouwing.  
In het komende fractieoverleg wordt dit voorstel besproken. Spreekster zal het voorliggende 
voorstel positief inbrengen in haar fractie.  
 
Mevrouw Dik deelt mede dat ook zij voornemens is het voorliggende voorstel positief in het 
komende fractieoverleg van de ChristenUnie te brengen. Spreekster memoreert in de vorige 
vergadering al uitvoerig te zijn ingegaan op de argumenten waarom de ChristenUnie eraan 
hecht dit gebouw in volle luister te restaureren en daarmee ook te behouden voor volgende 
generaties.  
Met betrekking tot het dekkingsvoorstel is in allerlei potjes gezocht naar vrijvallende gelden. 
Dat heeft geleid tot het voorstel € 2 ton uit CP Professionalisering Crisisbeheersing en € 2 ton 
vanuit Cultuurhuizen beschikbaar te stellen. De ChristenUnie gaat er vanuit dat die gelden 
niet nodig zijn en derhalve vrijvallen. In haar beleving ware het in het kader van de 
Begrotingssystematiek beter en transparanter geweest indien de vrijvallende gelden terug 
zouden vloeien naar de Algemene Reserve en vervolgens een dekking vanuit de Algemene 
Reserve zou worden gedaan.  
 
De heer De Vries deelt mede dat D66 het gevoelen van het CDA met betrekking tot de 
dilemma’s in grote lijnen deelt. Het staat buiten kijf dat Paushuize een belangwekkend 
monument is en dat de provincie dat als eigenaar moet koesteren. Aan de andere kant betreurt 
D66 dat er een aantal zaken is, dat nu pas naar voren is gekomen. Indien dit eerder bekend 
was geweest, had aan de Staten een groter budget kunnen worden gevraagd.  
Spreker is wel voornemens het voorliggende voorstel positief in te brengen in het komende 
fractieoverleg van D66.  
Spreker informeert hoe groot de kans op het verkrijgen van de BRIM-subsidie wordt 
ingeschat en om welk bedrag dit gaat. 
Gezien de waarde van het pand en het historische belang dat daaraan wordt gehecht, verwacht 
spreker dat D66 er niet aan ontkomt in te stemmen met het voorliggende voorstel. Niets doen 
is in de visie van spreker sowieso geen optie.  
 
De heer Nugteren deelt mede dat het voorstel GroenLinks teleurstelt, omdat er te weinig is 
gedaan met de opmerkingen en de vragen die in de vorige vergadering zijn gesteld. Het gaat 
in feite om een keuzevraag omdat geld hieraan, geen geld naar iets anders betekent; in de visie 
van GroenLinks dient veel beter beargumenteerd te worden waarom dit wel en andere zaken 
niet. Indien dat niet gebeurt, kan slechts worden geconstateerd dat sprake is van een 
budgetoverschrijding van 100% van het oorspronkelijke project. Ter illustratie wijst hij erop 
dat het bedrag hoger is dan in Kasteel Amerongen wordt geïnvesteerd.  
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Procesgang 
Spreker memoreert dat het GroenLinks verbaast, dat de vondsten de provincie hebben verrast. 
Een groot gedeelte staat al beschreven in de provinciale uitgave uit 1959 ter gelegenheid van 
de toenmalige verbouwing. Alleen de kwaliteit van het Romeinse erfgoed kon niet van 
tevoren worden voorspeld.  
Het rapport van de consultant Hylkema, op basis waarvan de Staten in het voorjaar 2009 een 
besluit hebben genomen, beschrijft alle herstelwerkzaamheden, met uitzondering van het 
meubilair. Voor een groot gedeelte was dit derhalve in het oorspronkelijke voorstel 
meegenomen.  
Inhoud 
D66 geeft aan dat niks doen geen optie is. In de archeologische wereld is dat echter in veel 
gevallen de optie; heel veel blijft om allerlei redenen in de grond. De vraag is waarom dat in 
dit geval ook niet zou kunnen. GroenLinks zegt niet dat dit moet, maar is van mening dat die 
vraag dient te worden beantwoord.  
De heer De Vries informeert of het GroenLinks gaat om het bedrag van € 768.000 t.b.v. het 
behoud van de vondsten in de kelder of om het totale bedrag.   
De heer Nugteren antwoordt dat GroenLinks in het voorstel de argumentatie mist waarom de 
vondsten in de kelder moeten worden getoond en de fresco’s moeten worden hersteld. Op 
basis van die argumentatie kunnen de Staten een vergelijking maken met andere waardevolle 
panden in de provincie Utrecht die moeten worden gerestaureerd en op basis daarvan hun 
keuze bepalen.  
Financiën 
GroenLinks heeft moeite met het voorstel € 2 ton beschikbaar te stellen vanuit Cultuurhuizen. 
Paushuize is weliswaar een huis met cultuur, maar dat is wat anders dan een Cultuurhuis. Ook 
de Professionalisering Crisisbestrijding valt niet geheel samen met Paushuize. Daarbij komt 
dat in de Begroting nog niet staat of dit nu de reden is dat de provincie wederom een pand 
gaat verkopen (Achter Sint Pieter 27). 
Er wordt niet € 2,1 miljoen uitgegeven; er wordt € 3,5 miljoen uitgegeven voor deze twee 
ronde.  
GroenLinks pleit voor een second opinion ten aanzien van noodzaak, nut en wenselijkheid 
van het voorliggende voorstel. Dat is in de visie van GroenLinks de enige manier om uit deze 
discussie te komen.  
 
Mevrouw Smit memoreert dat de VVD bij de vorige bespreking ook kritisch was, mede naar 
aanleiding van de brochure uit 1956. De VVD heeft zich nader laten informeren door de heer 
Hylkema. In 1956 is de restauratie half aangepakt. De VVD steunt het voorstel een en ander 
thans goed aan te pakken.  
Met betrekking tot de dekking wijst spreekster erop dat er onlangs € 69 miljoen extra 
Rijksdienstsubsidie voor het Cultureel Erfgoed is uitgedeeld, waarvoor veel belangrijke 
objecten in de provincie Utrecht in aanmerking zijn gekomen (Slot Zeist, Kasteel Loenersloot, 
Kasteel de Haar, Kasteel Amerongen). Op grond van het vorenstaande acht de VVD het 
verantwoord en stelt dit ook voor om uit de voor 2010 en 2011 beschikbare € 6 miljoen voor 
de Erfgoedparels bv € 1 miljoen bij te dragen in de dekking van Paushuize. 
Voor het overige stemt de VVD in met het aangaan van deze investering. 
 
De heer Binnekamp hecht er in de eerste plaats aan op te merken dat ook GS met de naar 
vorengebrachte dilemma’s hebben geworsteld. Naast Paushuize zijn er talloze voorbeelden 
van Cultureel Erfgoed in de provincie Utrecht te noemen, dat moet worden gerestaureerd. 
De provincie Utrecht heeft met Paushuize een mooie erfgoedparel in bezit. Het is een uniek 
pand in de provincie, maar ook in Nederland, vergelijkbaar met het Markiezaat in Bergen op 
Zoom dat i.t.t. Paushuize wel goed onderhouden is. 
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De keus is of de provincie Paushuize in de oorspronkelijke staat wil terugbrengen. GS staan 
op het standpunt dat het een gemiste kans is als deze culturele parel niet grondig wordt 
aangepakt. De vondsten, die de archeologen kenmerken als bijzonder, moeten worden 
gekoesterd en worden behouden voor nu en het nageslacht. In de kelder zullen de vondsten 
worden geconserveerd. 
Desgevraagd door mevrouw Doornenbal memoreert spreker dat de gemeente Utrecht hieraan 
niet gaat bijdragen. 
GS beschikken ook over de uitgave van 1959 en in die zin was bekend dat er vondsten van 
archeologische waarde tegengekomen zouden worden. Dat deze in een dermate deplorabele 
toestand zouden worden aangetroffen, kon niet worden voorzien.  
In het oorspronkelijke voorstel in 2009 had de post onvoorzien wellicht groter moeten zijn. 
Ook in dat geval had spreker echter bij de Staten moeten terugkomen voor een aanvullend 
budget, omdat hetgeen in het kader van het destructief onderzoek is gevonden niet kon 
worden voorzien.   
Ten behoeve van de dekking is gekeken naar ruimte in alle programma’s en projecten die 
lopen. Er is niet veel ruimte omdat veel middelen zijn gelabeld. De gelden die in het 
voorliggende voorstel worden genoemd ter financiering van de dekking worden niet 
uitgegeven. Spreker onderschrijft de opmerking van de ChristenUnie dat het in het kader van 
de Begrotingssystematiek gebruikelijk is dat vrijvallende gelden terugvloeien naar de 
Algemene Reserve. GS hebben echter gemeend dat het handig zou zijn deze gelden nu al te 
labelen voor Paushuize. Daarnaast wordt voorgesteld het restant te onttrekken uit de 
Algemene Reserve.  
Spreker memoreert in de vorige vergadering te hebben meegedeeld dat de hoogte van de 
BRIM-subsidie afhankelijk is van de fase waarin de restauratie zich bevindt. Door het Rijk is 
inmiddels een BRIM-subisidie toegezegd van € 235.000 – 240.000.   
Spreker voelt niet voor een second opinion. In het hele proces is bureau Hylkema, dat over 
veel expertise beschikt op dit terrein, meerdere keren geraadpleegd. De heer Hylkema is op 
grond van zijn deskundigheid en na raadpleging van Monumentenwachten 
Rijksmonumentendienst tot het voorstel gekomen.  
GS staan op het standpunt dat thans alle risico’s zijn uitgesloten. Een en ander moet binnen 
dat budget gebeuren. Die opdracht is ook gegeven aan bureau Hylkema.  
Over de exploitatie is uitvoerig gesproken op het moment dat de businesscase is voorgelegd. 
De bel-etage valt buiten de exploitatie. Het gaat alleen om de vergaderruimten. Dat zijn 
marktconforme prijzen. GS staan voor de gebouwgebonden kosten terug te verdienen door 
middel van verhuur. Dat is ook als zodanig in de Begroting verwerkt.  
 
Mevrouw Doornenbal acht het voorstel van GroenLinks ten aanzien van een second opinion 
op zich geen slechte suggestie.   
Voorts informeert spreekster of aan de gemeente Utrecht is gevraagd hierin bij te dragen en zo 
ja, waarom dat is afgewezen.  
 
Mevrouw Fokker steunt het voorstel van GroenLinks ten aanzien van een second opinion.  
 
Mevrouw Smit deelt mede dat de VVD, mede gelet op de kosten die dat met zich meebrengt,  
geen behoefte heeft aan een second opinion.  
Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van mevrouw Doornenbal memoreert 
spreekster in eerste termijn te hebben aangegeven dat ook de VVD haar aarzeling heeft gehad. 
Nadat nadere informatie is verkregen van de heer Hylkema is de VVD ervan overtuigd dat het 
voorliggende voorstel de goede richting is.  
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De mededeling over de BRIM-subsidie verheugt de heer De Vries. D66 is geen voorstander 
van het voorstel van de VVD middelen te putten uit het Provinciale Parelfonds. Dat is in de 
visie van D66 het verkeerde signaal richting andere ontvangers van middelen uit dit fonds.  
Mevrouw Smit merkt op dat het gaat om het behoud van cultureel erfgoed.  
De heer De Vries wijst erop dat het in dit geval om eigen erfgoed gaat, omdat Paushuize in 
bezit is van de provincie. Dat is anders dan dat vanuit het Parelfonds een bijdrage wordt 
geleverd aan de restauratie van een ander cultuurhistorisch monument in de provincie Utrecht. 
Kosten met betrekking tot panden in eigendom van de provincie dienen in de begroting van de 
provincie te worden opgenomen, waarvoor het voorliggende voorstel is bedoeld.   
 
De heer Nugteren merkt op dat de discussie zich toespitst op de vraag wat uniek is en waarom 
moet worden gekozen voor de maximale variant. Ten aanzien van het eerste punt merkt 
spreker op dat het hele gebied daar vol ligt met dit soort erfgoed en het in die zin niet uniek is. 
Het enthousiasme daarvoor mag in de visie van GroenLinks derhalve wat gerelativeerd 
worden.  
GroenLinks acht voorts de argumentatie, waarom gekozen moet worden voor de maximale 
variant, nog steeds erg dun. Het verheugt hem in deze dat hij bijval krijgt voor zijn suggestie 
ten aanzien van een second opinion.  
 
De heer Binnenkamp benadrukt nogmaals dat diverse, door hem eerdergenoemde, 
organisaties hebben bevestigd dat Paushuize uniek is vanwege de vondsten. Hij gaat er vanuit 
dat de geraadpleegde deskundigen weten waarover zij het hebben. In die zin handhaaft 
spreker zijn standpunt dat een second opinion niets toevoegt aan hetgeen al bekend is. Er zijn 
diverse offertes uitgebracht.  
Op grond van het feit dat Paushuize uniek is vanwege de vondsten staan GS op het standpunt 
dat het maximale moet worden ondernomen om de vondsten te conserveren en te bewaren 
voor de toekomst.  
Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van mevrouw Doornenbal licht spreker toe 
dat bureau Hylkema naar aanleiding van het eerste voorstel in 2009 is uitgekozen.  
Mevrouw Fokker informeert of Monumentenzorg en de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed een schriftelijk advies hebben uitgebracht. Indien dit het geval is, wordt verzocht om 
toezending van dat advies.  
De heer Binnenkamp antwoordt dat dit met de betrokken instanties is besproken in de 
Bouwgroepvergaderingen; daar zijn verslagen van.  
De heer Nugteren merkt op een mededeling in een bouwvergadering iets anders te vinden dan 
een onderbouwd standpunt van genoemde instanties over de waarde van een bepaalde vondst.    
De heer Binnekamp licht toe dat naast de bouwvergaderingen ook bilateraal overleg heeft 
plaatsgevonden met deze organisaties.   
Met betrekking tot een bijdrage van de gemeente Utrecht licht spreker toe dat Utrecht 
daarvoor geen eigen fondsen heeft. Zij krijgt fondsen vanuit Europa die bestemd worden voor 
thema’s. Paushuize valt niet onder één van deze thema’s. De bijdrage is gevraagd, maar niet 
verkregen.  
 
De voorzitter sluit dit onderwerp af met de conclusie dat de discussie verder zal worden 
voortgezet in PS.  
 
12. Statenbrief Verkiezingen 2011 
De heer De Vries licht, voorafgaande aan de discussie, toe dat het voorliggende stuk het 
product is van de discussie in de Klankbordgroep Communicatie. Daarin wordt o.a. 
voorgesteld te besluiten de Stemwijzer in te zetten. Uit nadere informatie bij de andere 
provincies is gebleken dat Utrecht de enige provincie is die voor de Stemwijzer heeft 
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gekozen. De provincies Zuid-Holland en Flevoland zetten zowel de Stemwijzer als het 
Kieskompas in; de overige provincies hebben ervoor gekozen alleen het Kieskompas in te 
zetten. Het voordeel van het Kieskompas boven de Stemwijzer is bij nader inzien, dat het 
Kieskompas een genuanceerdere duiding van politieke voorkeur geeft (een exacte partij 
aanduiding); het Kieskompas werkt met een duiding op een schaal van 5.  
Op grond van het vorenstaande is het voorstel, in aansluiting met de overige provincies, 
uitsluitend het Kieskompas in te zetten dan wel ervoor te kiezen zowel het Kieskompas als de 
Stemwijzer in te zetten; de laatste optie kost € 10.000 extra. 
 
Mevrouw Dik deelt mede dat de ChristenUnie zich, indien het Kieskompas die nuancering 
heeft en alle andere provincies daarvoor kiezen, daarbij kan aansluiten.   
Inhoudelijk merkt zij op, dat de ChristenUnie de rol voor social media wat onderbelicht vindt. 
Pas op blz. 3 van de Statenbrief wordt voor het eerst gesproken over het streven naar een 
combinatie van digitale- en traditionele media. Daarvoor gaat het steeds over kranten, radio en 
televisie.   
 
De heer Barneveld Binkhuysen deelt mede dat de VVD zich kan vinden in de Algemene 
Aanbevelingen op blz. 2 van de Statenbrief.  
Met betrekking tot een onderzoek naar het bereik van lokale radio- en TV-stations (blz. 3) 
meent spreker, dat reeds bekend is dat het bereik niet zo groot is en dat dit alleen maar veel 
geld kost.  
Voorts vraagt de VVD zich af of het duidelijk maken van de politieke verschillen aan de hand 
van actuele kwesties die spelen in de regio’s (blz. 3) niet aan de politieke partijen zelf moet 
worden overgelaten.   
Tot slot verzoekt de VVD nader te preciseren wat exact wordt bedoeld met het verstrekken 
van feiten en cijfers aan de politieke partijen in de vorm van de Staat van Utrecht (punt 3, 3e

bullit op blz. 4).   
 
De heer De Vries deelt mede dat D66 het van belang acht dat wordt vastgesteld dat hiermee 
feitelijk twee campagnes worden opgezet. Een campagne vanuit Provinciale Staten, waarbij 
de griffie ondersteunend en begeleidend is, en een opkomstbevorderende campagne vanuit 
GS. Voor D66 is vanzelfsprekend dat in deze afstemming plaatsvindt tussen de Griffie en de 
algemeen directeur.   
Desgevraagd door de heer Barneveld Binkhuysen bevestigt spreker dat het een intern 
onderscheid betreft.  
 
Mevrouw Doornenbal deelt mede dat het CDA het betoog van D66 ondersteunt en in deze 
hoopt op een goede wisselwerking tussen de Griffie en de afdeling Communicatie. 
Voorts sluit het CDA zich aan bij de opmerking van de ChristenUnie over de digitale media.  
Voor het overige kan het CDA zich vinden in de inhoud van de voorliggende Statenbrief.  
 
Mevrouw Pennarts had een iets andere perceptie van de discussie in de Klankbordgroep over 
de splitsing van de PS- en GS verkiezingscampagne. Zij verzoekt om een nadere toelichting.  
De heer De Vries licht toe dat sprake is van een overkoepelende campagne en een individuele 
campagne; intern wordt het op twee niveaus aangestuurd.  
 
Mevrouw Fokker deelt mede dat de PvdA het van belang acht dat zo mogelijk 
doelgroepbeleid wordt gevoerd bij de campagne en dat de campagne vooral is gericht op 
opkomstbevordering. Op grond van het vorenstaande heeft de PvdA ook gekozen voor het 
inzetten van de Stemwijzer. Het Kieskompas gaat meer de diepte in door te laten zien hoe een 
mening over een onderwerp zich verhoudt tot partijen. Dat zit voor een deel ook in de 
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Stemwijzer. Spreekster informeert of de optie van alleen het inzetten van de Stemwijzer ook 
nog een mogelijkheid is.   
De heer De Vries antwoordt dat alles mogelijk is. Hij heeft met zijn mededeling willen 
aangeven dat de keuze voor het Kieskompas meer in de lijn ligt met de andere provincies. Hij 
memoreert te hebben aangegeven dat er ook voor kan worden gekozen zowel de Stemwijzer 
als het Kieskompas in te zetten; dat kost echter €10.000 extra.  
Mevrouw Fokker deelt mede dat de PvdA er voorstander van is alleen de Stemwijzer in te 
zetten. Het is goed om met andere provincies te vergelijken, maar de Klankbordgroep heeft in 
de visie van de PvdA een weloverwogen keuze gemaakt voor de Stemwijzer. Indien de 
meerderheid ervoor kiest zowel de Stemwijzer als het Kieskompas in te zetten, sluit de PvdA 
zich daarbij echter aan.   
Met betrekking tot punt 3 op blz. 4 meent spreekster dat de Klankbordgroep juist geen 
voorstander was van het monitoren en mediawatchen in de vorm van een digitale knipselkrant 
(4e bullit).  
 
De voorzitter verzoekt de fracties, die zich hierover nog niet hebben uitgesproken, in te gaan 
op het voorstel met betrekking tot het inzetten van het Kieskompas dan wel zowel het 
Kieskompas als de Stemwijzer in te zetten bij de campagne, hetgeen € 10.000 extra kost.  
 
Mevrouw Doornenbal deelt mede dat het CDA zich aansluit bij het voorstel het Kieskompas 
in te zetten, maar zich zo nodig aansluit bij de meerderheid.  
Mevrouw Dik deelt mede dat de ChristenUnie bij nader inzien kiest voor het inzetten van de 
Stemwijzer en het Kieskompas. 
De heer De Vries deelt mede dat D66 eveneens kiest voor de inzet van beide instrumenten. 
Mevrouw Pennarts deelt mede dat GroenLinks zich aansluit bij het voorstel het Kieskompas 
in te zetten. Indien de meerderheid kiest voor het inzetten van beide instrumenten sluit 
GroenLinks zich daarbij aan.  
De heer Barneveld Binkhuysen deelt mede dat de VVD zich aansluit bij het voorstel het 
Kieskompas in te zetten, maar zich zo nodig aansluit bij de meerderheid.  
 
De voorzitter concludeert dat de commissie ervoor kiest zowel de Stemwijzer als het 
Kieskompas in te zetten, hetgeen € 10.000 aan extra kosten met zich meebrengt. Indien de 
Klankbordgroep Communicatie tot de conclusie komt dat deze kosten niet kunnen worden 
gevonden binnen het beschikbare budget ad € 250.000 zal over de extra kosten een besluit 
moeten worden genomen in de Staten. 
 
13. Startnotitie Visie op Participatie 
Mevrouw Haak vestigt de aandacht op haar nagezonden memo, waarin een suggestie wordt 
aangereikt als leidraad voor de behandeling van dit onderwerp. Zij memoreert voorts de 
bijeenkomst op 25 juni jl., waarin een aantal ideeën is gelanceerd over waaraan kan worden 
gedacht als het gaat over participatie. Door de aanwezigen is voorgesteld dat op een rij te 
zetten in de vorm van een discussienota op basis waarvan een visie zou kunnen worden 
opgesteld. Dat is het stuk geworden dat thans voorligt.  
 
Mevrouw Versteeg zet uiteen dat de twee aanvullende discussie-onderwerpen in het 
nagezonden memorandum, w.o. de rolverdeling tussen GS en PS bij participatietrajecten, het 
hart van de kritiek raken die D66 op de voorliggende notitie heeft. In de visie van D66 is de 
gebruikte definitie van participatie een uitholling van de volksvertegenwoordigende, 
besluitvormende en controlerende functie van PS. De notitie gaat teveel voorbij aan deze 
functie. Het lijkt of GS veel meer de partner van bewoners en maatschappelijke organisaties 
worden.  
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Spreekster vestigt de aandacht op het document van de Raad van het Openbaar Bestuur dat 
ten behoeve van de bijeenkomst op 25 juni jl. is toegezonden. Daarin staat dat de kiezers al 
goeddeels zijn omgeschakeld van een partijendemocratie naar een publieksdemocratie; zij met 
hun stem niet langer lokale banden bevestigen en er ook geen sociaal-economische identiteit 
meer mee uitdrukken; ze kiezen personen op vertrouwen, op een vermoeden hoe die zullen 
handelen. Dat zijn dus de volksvertegenwoordigers die zij kiezen. 
D66 is van mening dat uit het voorliggende discussiestuk blijkt dat participatie alleen 
onvoldoende is om de kloof tussen burger en politiek te dichten. Het stuk van de Raad van het 
Openbaar Bestuur geeft meer redenen aan waarom er een kloof zou zijn.  
Voorts is D66 van mening dat bepaalde passages in het voorliggende stuk wat ongelukkig 
geformuleerd en gedefinieerd zijn. Op blz. 2 van de Statenbrief staat bv dat uitgangspunt voor 
de visie het verkleinen van de kloof tussen politiek en samenleving is (2e bullit). D66 is van 
mening dat er veel meer voor nodig is dan de participatie an sich.  
Op blz. 7 van de Startnotitie worden Utrecht 2040 en het Rifkin-rapport als voorbeelden 
genoemd. Dat zijn in de visie van D66 ongelukkige voorbeelden, omdat daarin de rol van PS 
steeds erg lastig is en steeds ‘getrokken’ moet worden om achter de informatie te komen.  
Samenvattend merkt spreekster op dat de notitie niet voldoet aan de verwachtingen van D66  
zoals die zijn overkomen op de bijeenkomst van 25 juni jl. D66 deelt de in het voorliggende 
stuk geformuleerde uitgangspunten niet. Zeker indien wordt gekeken naar het rapport van de 
Raad voor het Openbaar Bestuur dan ten grondslag lag aan de bijeenkomst van 25 juni jl.  
 
Mevrouw Pennarts merkt in reactie op de gestelde vragen het volgende op. GroenLinks is van 
mening dat gezien de ontwikkelingen in de politiek, het afnemend vertrouwen dat burgers 
hebben in bestuurders en de behoefte van mensen om mee te praten over wat er gebeurt in hun 
directe omgeving en zelfs wat verder, niet voorbijgegaan kan worden aan het feit dat 
participatie een onderdeel moet zijn van de beleidsvorming. In dat opzicht acht GroenLinks 
het een goede zaak dat met deze startnotitie verder wordt gekeken en handvatten worden 
ontwikkeld om die participatie meer vorm te geven. Voorts acht GroenLinks het goed dat 
gezegd wordt dat duidelijkheid moet worden geschept en aan verwachtingmanagement moet 
worden gedaan. Het verwachtingmanagement wordt echter wel erg toegespitst op de rol van 
PS en GS. Dat is belangrijk en spreekster is zich ervan bewust dat de voorliggende notitie 
geen concrete voorstellen doet maar handreikingen biedt welke participatiemodellen er zijn 
bij sommige soorten van beleid. GroenLinks heeft er vertrouwen in dat de uiteindelijke visie 
wel helder zal zijn. 
Wat GroenLinks mist in de startnotitie is hoe de opbrengst van die participatie wordt 
verankerd in de eigen organisatie. Er staat voldoende in de notitie wat de houding van GS en 
PS zou moeten zijn ten aanzien van participatie. Het is echter ook van belang dat participatie 
niet wordt uitbesteed maar zelf wordt gedaan, omdat de organisatie ook met de resultaten 
verder moet.  
Naast verwachtingmanagement acht GroenLinks communicatie na de participatie belangrijk. 
Dat mist GroenLinks ook in het stuk. Indien mensen hebben meegedacht/meegedaan willen ze 
later ook horen wat er met die inbreng is gebeurd. Het is niet een eenmalige verbinding die 
wordt aangegaan met burgers, maar lange termijn werk. 
 
Mevrouw Alsem merkt op dat de VVD het van belang acht dat participatie in het beleid wordt 
betrokken. Participatie kan een goed middel zijn om de kwaliteit van het beleid te verbeteren. 
Op het goed rekening houden met draagvlak bij gebruikers, burgers en belanghebbenden kan 
niemand iets tegen hebben.  
In de visie van de VVD is participatie echter een kwaliteitsinstrument in het kader van het 
beleid, dat geen gevolgen mag hebben voor de rollen van GS en PS. In het voorliggende stuk 
worden de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van PS en ook de 
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rollen van GS hier en daar speelbal van wat anderen daarvan vinden. Dat kan nooit de 
bedoeling zijn en daarvan is de VVD ook geen voorstander.  
De VVD is van mening dat het principe van participatie een onderdeel zou moeten worden 
van het reguliere beleid en de reguliere rollen dus met behoud van de kaderstellende, 
controlerende en volksvertegenwoordigende rol.  
De VVD heeft moeite met het voorliggende stuk en geeft de suggestie om een stapje terug te 
zetten en opnieuw te kijken naar de inbedding van die participatie, met in achtneming van de 
rollen die PS en GS hebben. De VVD geeft daarbij als suggestie mee daarin de lijn te volgen 
van de commissie Balemans. De commissie Balemans heeft daarover iets concreets gezegd in 
het kader van de voorstellen voor een nieuwe werkwijze. Er is een stappenplan bestaande uit 
acht punten dat begint met een startnotitie van GS en eindigt met een besluitvormend debat in 
PS. In die acht stappen zit een moment van participatie. De VVD acht het goed mogelijk op  
die manier participatie in te voeren zonder dat aan de rollen van PS en GS wordt gekomen.  
 
De heer Ruijs deelt mede dat het CDA het op zich een goede zaak vindt dat een dergelijk 
onderwerp in de commissie aan de orde komt.  
Voorop staat dat de verantwoordelijkheid voor het provinciale beleid primair moet liggen bij 
de democratisch gekozen Staten van deze provincie. 
De Staten wil als volksvertegenwoordiging graag horen wat er in de samenleving speelt. In 
dat kader worden de termen ‘informeren’ en ‘adviseren’ in de visie van het CDA thans naast 
elkaar gelegd alsof ze afwijkend van elkaar zijn. Een volksvertegenwoordiger die wordt 
geïnformeerd kan dat echter vaak ook als advies verstaan, terwijl soms, als om advies wordt 
gevraagd, alleen informatie wordt verkregen. Het CDA staat op het standpunt dat het 
informeren en adviseren niet kunstmatig uit elkaar moeten worden gehaald.  
Het CDA acht het van belang dat PS en GS nadrukkelijk openstaan voor het krijgen van 
informatie, maar ook stimuleren dat zij informatie krijgen en transparant zijn.  
De stukken die geproduceerd worden, moeten daaraan voldoen; die moeten uitnodigend zijn. 
Daarop had ook zijn opmerking betrekking bij agendapunt 8 ten aanzien van de 
naamswijziging van het project ‘Profiel van Utrecht’ in ‘Utrecht 2040’. Naar verwachting 
zullen weinig ondernemers geïnteresseerd zijn in het beleid in 2040. Met het neerleggen van 
een stuk met die titel zal een deel van de samenleving niet worden gestimuleerd en geprikkeld 
om te reageren. Het gaat er niet alleen om dat de samenleving formeel de kans krijgt om te 
reageren, maar dat PS en GS het van belang achten dat de inwoners van de provincie Utrecht 
de kans krijgen om te reageren. Daar is deze voorzet voor bedoeld.  
Aan de voorgestelde vormen van participatie (agenderend, beleidsvoorbereidend, 
besluitvormend, uitvoerend, ter in formatie) zou spreker als zesde punt willen toevoegen 
‘afspraak is afspraak’.  
Het CDA is voorstander van een korte notitie waarin duidelijk staat dat het democratisch 
gekozen orgaan PS verantwoordelijk is voor datgene dat in de provincie Utrecht gebeurt op 
terreinen waar de provincie actief is; dat GS het orgaan is dat verantwoordelijk is voor de 
dagelijkse uitvoering, stimuleert dat de provincie zijn verantwoordelijkheid kan dragen en  
stimuleert dat de bevolking als zodanig ook geprikkeld wordt te informeren, PS/GS van 
advies te dienen en ervoor zorgt dat daarmee een goede procedure tot stand komt. Er moet in 
de visie van spreker aan worden gewerkt om de volksvertegenwoordiger weer centraal te 
stellen in de hoop dat de mensen dat erkennen. Uitgestraald moet worden dat het lid worden 
van de Staten de moeite waard is en dat de Staten overkomen als volksvertegenwoordigers die 
luisteren, verstaan en vertalen maar die wel beslissen 
 
De heer Pollmann merkt op dat de voorliggende notitie, alhoewel dit nog de nodige 
aanvulling behoeft, de PvdA verheugt. Het is een teken des tijd dat een overheid, een bedrijf, 
geen besluiten meer kan nemen zonder de voelhorens uit te steken, overleg te voeren en 
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vormen van participatie. De PvdA acht het goed na te denken over de wijze waarop vorm 
moet worden gegeven aan de participatie en op welke niveaus de participatie moet 
plaatsvinden. Daar is visie voor nodig, waartoe in het voorliggende stuk een aanzet wordt 
gegeven. In die visie zullen de verschillende posities en verantwoordelijkheden duidelijk 
moeten worden geformuleerd.  
In het kader van de voorliggende notitie is de vraag of al dan niet moet worden ingegaan op 
de initiatieven die vanuit de samenleving komen. De PvdA staat op het standpunt dat hierop 
moet worden ingegaan, omdat met participatie een over en weer discussie wordt voorgestaan 
over hoe de Nederlandse samenleving wordt ingericht en waarmee in de discussie uiteindelijk 
ook kan worden gekomen tot die scheiding van rollen van GS in de uitvoering en PS in de 
kaderstelling. Indien de participatie goed vorm wordt gegeven, is de PvdA niet bang dat de rol 
als politicus voorbij wordt gespeeld. In zijn visie kan die rol juist steviger en beter worden als 
het meedenken van mensen, die niet in dit gremium zijn gekozen, een rol kan spelen.  
De PvdA is nog lang niet toe aan de vraag op welke wijze dat zou moeten worden gedaan. Op 
de vraag hoe participatie een rol moet spelen, kunnen veel modellen worden losgelaten. De 
PvdA is wel van mening dat goed moet worden gekeken naar social media. Dat zijn 
mogelijkheden om op een goede manier vorm te geven aan participatie.  
 
De heer Van Kranenburg deelt mede dat hij bij eerste lezing van de voorliggende notitie het 
gevoel kreeg dat de positie van PS met name de volksvertegenwoordigende rol wat 
gemarginaliseerd leek te worden. Bij tweede lezing is dat gevoel enigszins gekanteld, omdat 
hij de indruk heeft gekregen dat de notitie met name is geschreven vanuit het perspectief van 
de participant en niet zozeer vanuit het perspectief van de politiek.   
Een ander punt dat wellicht niet nadrukkelijk maar wel goed benoemd is in de notitie, is de 
gedachte dat de overheid in een aantal gevallen onderdeel is van een breder netwerk en niet 
per definitie bovenaan de besluitvormende hiërarchie staat.  
De ChristenUnie deelt een aantal opmerkingen die kritisch van aard zijn. Het wantrouwen van 
de burger is ernstig, maar wordt niet opgelost met alleen burgerparticipatie. Het kan wel een 
onderdeel zijn.  
PS en GS moeten hun werk goed doen en goed kunnen vertellen aan de samenleving. Dat is 
een ander onderdeel om de kloof te verminderen. Voorts acht de ChristenUnie essentieel de 
rol van de relatieve buitenstaander als kennisdrager op specifieke delen van wat er in de 
omgeving gebeurt. PS en GS kunnen daar hun voordeel mee doen met name bij 
beleidvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie.  
De ChristenUnie heeft moeite met de geformuleerde definitie van participatie (blz. 2). 
Besluiten nemen GS in uitvoerende zin en PS in kaderstellende zin. Spreker veronderstelt dat 
in de definitie ter zake van het punt besluitvorming iets anders wordt bedoeld dan er thans 
lijkt te staan.   
De ChristenUnie acht het van belang dat in een volgende versie van de notitie goed wordt 
neergezet wat de kaderstellende en controlerende rol van PS is. Over wat daartussen gebeurt 
door GS kunnen PS een mening hebben, maar uiteindelijk is het aan GS om ervoor te zorgen 
dat het doel wordt bereikt waarvoor de kaders zijn gesteld. Als participatie in welke vorm dan 
ook daarbij een rol kan vervullen, is daar niets op tegen. Ook aan de voorkant van het proces 
kunnen PS desgewenst breed kijken, maar een besluit nemen PS zelf. Daarvoor hebben PS 
geen participanten nodig, omdat PS zijn gekozen om dergelijke besluiten te nemen.  
Spreker vestigt vervolgens de aandacht op blz. 4, waarin in het eerste tekstblok onder het 
schema staat: kiezen ‘we’ voor één van de vormen. De vraag is wie ‘we’ zijn. In het 
merendeel van de gevallen zal dat GS zijn en in een enkel geval PS. 
 
Mevrouw Haak memoreert dat het thans met name gaat om de discussie. Zij voelt wel enige 
vrees over de vraag of bij participatie de rol van de Staten nog wel voldoende overeind wordt 
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gehouden. In dit kader hecht zij eraan op te merken dat de provincie al veel beleid heeft 
waarbij de verantwoordelijkheid bij anderen is neergelegd, mits binnen de vastgestelde kaders 
wordt geopereerd (bv. Gebiedscommissies).  
De provincie heeft nog wel eens de neiging om te denken dat de werkelijkheid bij de 
provincie begint. In het kader van het vaststellen van beleid verdient het wellicht aanbeveling 
eerst te inventariseren wat er in deze al op allerlei andere plekken gebeurt en kan het 
verstandig zijn dat de provincie zich aansluit bij dat beleid. Er is heel veel aan de hand in de 
wereld om de provincie heen en de provincie is niet meer de overheid die het geheel bepaalt. 
Op grond daarvan is het van belang na te denken over wat dat betekent voor de rol van de 
provincie en wat zij al dan niet wil. Spreekster wil dit graag presenteren met het vervolg op de 
Samenwerkingsagenda. Er zijn onderwerpen waarbij de provincie het voor het zeggen heeft. 
Dat is een andere situatie dan wanneer de provincie onderdeel is van een netwerk, waarin de 
provincie een van de partners in een totale ontwikkeling is. Dat maakt veel uit voor de wijze 
waarop met participatie wordt omgegaan en wat de rol is van PS en GS.  
Met betrekking tot de vragen in haar memo, stelt spreekster vast dat een ieder het er wel over 
eens is dat er een visie nodig is en dat meer aansluiting moet worden gevonden bij initiatieven 
vanuit de samenleving. 
Alle naar vorengebrachte opmerkingen en suggesties worden meegenomen, waarbij zij goed 
nota heeft genomen van de opmerking dat met name duidelijkheid wenselijk wordt geacht wat 
het betekent voor de onderlinge rollen van PS en GS.  
 
Mevrouw Versteeg geeft aan dat D66 geen vrees heeft maar het niet eens is met de wijze 
waarop participatie is gedefinieerd. Zij memoreert het rapport van de Raad voor het Openbaar 
Bestuur te hebben aangehaald in het kader van de voorliggende notitie. Zij heeft dit rapport in 
positieve zin ook aangehaald bij het vaststellen van de notitie Balemans. In die zin steunt D66 
het voorstel van de VVD. 
Tot slot hecht spreekster eraan op te merken dat heel veel mensen willen participeren; D66 is 
daarvan een voorstander. Er zijn echter ook mensen die één keer in de vier jaar gaan stemmen 
met de bedoeling om daarna niet meer lastig gevallen te worden met beleid. De rol van PS is 
ook met name van belang voor die mensen die geen behoefte hebben om te participeren en 
juist daarom hun stem aan een partij geven.  
 
Mevrouw Alsem merkt op dat de VVD niet tegen participatie is. Het voorstel is de uitwerking 
van participatie naar de rollen op een andere manier te doen. Geïnformeerd wordt of GS 
bereid zijn om de uitwerking terug te nemen en opnieuw met een invulling te komen conform 
de voorstellen van de commissie Balemans.  
Mevrouw Haak vraagt zich af op welke punten de voorliggende notitie conflicteert met het 
voorstel van de commissie Balemans.   
Mevrouw Alsem wijst met name op hoofdstuk 2.1, participatie in provinciaal beleid (blz. 5). 
Daar staat letterlijk dat het mogelijk is, dat de rollen zullen veranderen. Het kan nooit zo zijn 
dat de rol die PS en GS hebben in dit democratisch bestel door participatie verandert. In het 
voorstel van de commissie Balemens staan stappen aangegeven hoe bv. op basis van een 
startnotitie kan worden gesproken met belanghebbenden en teruggekomen wordt bij de eigen 
rol. Dat is een andere formulering dan in hoofdstuk 2.1. 
Mevrouw Pennarts is van mening dat de provincie de regie niet uit handen geeft op het 
moment dat participatie wordt omarmd. In de visie van GroenLinks heeft dat niets met elkaar 
te maken. Zij vraagt zich ook af wat de commissie Balemans te maken heeft met nadenken 
over participatie, hetgeen een maatschappelijk verschijnsel is waaraan de provincie niet 
voorbij kan gaan. Daarop moet worden gereageerd, maar dat doet niets af aan de rol van PS 
als volksvertegenwoordiger en de taak die PS en GS hebben. Het is meer een soort kader 
waarin wordt nagedacht over de vraag wanneer burgers al dan niet worden betrokken.   
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Mevrouw Versteeg licht toe dat de essentie is, dat de rol van PS en GS niet duidelijk is. Wat 
de commissie Balemans heeft geschetst is dat de provincie weer in die maatschappij moet 
gaan staan als het gaat om haar rol. In de voorliggende notitie wordt de indruk gewekt dat PS 
een hele andere positie gaat innemen en GS die rol gaan overnemen. In die zin steunt D66 het 
betoog van de VVD met betrekking tot hoofdstuk 2.1. 
De heer Pollmann heeft de indruk dat er tegenstellingen worden gecreëerd die er niet zijn. De 
discussie gaat over de vraag hoe vorm kan worden gegeven aan participatie. Uiteraard moeten  
het voorstel van de commissie Balemans en andere rapporten die daarover gaan daarbij 
worden betrokken. Het gaat erom dat uiteindelijk wordt gekomen tot een goede vorm van 
participatie, die voldoet aan alle aspecten die daarbij moeten worden betrokken.   
 
De heer Ruijs resumeert dat een ieder de positie van de Staten centraal stelt, dat dit in het stuk 
moet worden verduidelijkt en dat de samenleving als zodanig een rol heeft. In zijn visie zijn 
voldoende bouwstenen geleverd om in een volgende notitie te verwerken op basis waarvan de 
discussie kan worden voortgezet. Daarmee is volgens hem inhoud gegeven aan de discussie 
die werd beoogd.  
 
Mevrouw Haak kan zich vinden in het samenvattende betoog van de heer Ruijs. Uitgangspunt 
is dat gezocht wordt naar een manier om anderen bij het beleid van de provincie te betrekken. 
Op blz. 5 van de voorliggende notititie staat dat de provincie ook moet durven nadenken over 
het feit dat zij niet altijd anderen betrekt bij haar beleid, maar dat het soms ook raadzaam kan 
zijn aan te sluiten bij beleid dat door anderen wordt vastgesteld. 
 
De heer Ruijs memoreert te hebben opgemerkt dat informeren/adviseren door elkaar heen 
loopt. Natuurlijk moet een volksvertegenwoordiger openstaan voor zaken die zij zelf nog niet 
heeft bedacht en vanuit de samenleving komen. Er moet echter voor worden gewaakt alles 
direct in hokjes in te delen. PS moeten in staat zijn om open te staan voor reacties die al dan 
niet gevraagd binnenkomen. Van belang is dat wordt uitgestraald dat het lid willen worden 
van de Staten de moeite waard is en dat de Staten overkomen als volksvertegenwoordigers die 
luisteren, verstaan en vertalen maar die wel beslissen.  
 
De heer Barneveld Binkhuysen licht toe dat het voorstel van de commissie Balemans inhoudt 
dat PS betrokken wordt bij bv een startnotitie; in een latere fase komt dat nog een keer ter 
beoordeling van PS terug en tenslotte vindt besluitvorming plaats in PS.  
In het voorliggende stuk gaan GS na de eerste stap met de startnotitie aan de gang, gaan hun 
stakeholders raadplegen en nemen vervolgens binnen de randvoorwaarden die in eerste 
instantie zijn bepaald een besluit; PS spelen daarbij geen rol meer.  
Het gaat de VVD derhalve niet om de participatie op zich, maar om de rol van PS die in het 
voorliggende stuk wordt gemist.   
 
De heer Van Kranenburg mist in deze discussie zijn opmerking dat de provincie niet alleen 
bepalend is maar onderdeel is van een veel breder netwerk van bedrijven, burgers en 
belangenorganisaties. Hij heeft de voorliggende notitie gelezen in de zin van laat die 
informatie op een gestructureerde manier binnenkomen en zorg dat dit zijn plek krijgt in het 
beleid als een van de belangrijkste winstpunten. Dat weerspreekt niet dat de kaderstellende en 
controlerende rol van PS meer de focus moet zijn van waaruit de notitie wordt geschreven 
zodat PS dit beter kunnen oppakken. De rol van PS kan niet worden beperkt tot kaderstellen, 
want zij controleren en besluiten ook. In zijn visie is dat ook als zodanig begrepen, hetgeen 
door mevrouw Haak wordt bevestigd.  
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De voorzitter sluit de discussie af met de conclusie dat de naar voren gebrachte aspecten met 
betrekking tot de rol van PS en GS in de vervolgnotitie een duidelijke plaats zullen krijgen.   
 
TER KENNISNEMING 
 
14. Statenbrief Rapportage treasury 2e kwartaal 2010 
 
15. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering, onder dankzegging van 
ieders komst en inbreng.  
 


