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2010BEM24  
 
Verslag van de vergadering van de statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 
18 januari 2010 
 
Aanwezig:
H.R.A.L. Klein Kranenburg (CDA, voorzitter), R.C. Robbertsen (CvdK), J. Binnekamp 
(gedeputeerde), mw. M. Haak-Griffioen (gedeputeerde), mw. A.H. Raven BA (gedeputeerde), 
dr. F.H. Barneveld Binkhuysen (VVD),  mr. J.M. Buiting (CDA), mw.drs. R.K. Dik-Faber 
(ChristenUnie), drs. P.W. Duquesnoy (SP), mw.mr. K. Fokker (PvdA), C.J. van Kranenburg 
MA (ChristenUnie), drs. B. Nugteren (GroenLinks), mw. A.M.A. Pennarts-Pouw 
(GroenLinks), P.C. Pollmann (PvdA), drs. T.G.P.M. Ruijs (CDA, 20.15 – 20.45 uur), mw. Y. 
Smit (VVD), drs. R.E. de Vries (D66)  
 
Van ambtelijke zijde aanwezig:
dr. R.J. Poort (adjunctgriffier), mw. W. Voorneman-Rikkers (verslag)  
 
Afwezig:
mw.drs. F.M. Alsem (VVD), dr. R. Bisschop (SGP), mw.drs. W.A. Bodewitz (PvdD), mw. P. 
Doornenbal-van der Vlist (CDA), ir. T. Snyders (Mooi Utrecht), mw.drs. J.C.M. Versteeg 
(D66) 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Ingekomen stukken 
Geen. 
 
3. Verslag commissie BEM van 7 december 2009, 2010BEM09 
M.b.t. de tekst 
Blz. 7, regel 7, ‘Mevrouw De Vries’ wijzigen in ‘Mevrouw N. de Vries’.  
Met in achtneming van voornoemde wijziging wordt het verslag vastgesteld.  
N.a.v. de inhoud 
Blz. 2, inzake invoering van de kilometerheffing en het wegvallen van de opcenten. Mevrouw 
Fokker informeert wanneer dit onderwerp, conform de toezegging, zal worden geagendeerd; 
zij komt dit niet tegen op de Termijnagenda.  
De heer Poort licht toe dat het de bedoeling is dat dit punt wordt meegenomen in het totale 
proces van de financiën voor de toekomst, hetgeen door mevrouw Raven wordt bevestigd.  
 
4. Mededelingen  
- Bericht van verhindering is ontvangen van de dames Alsem, Bodewitz, Doornenbal, 

Versteeg en de heer Bisschop. 
- De voorzitter informeert welke procedure de commissie wenselijk acht aangaande het 

rapport van de Visitatiecommissie over de bestuurskracht van de provincie Utrecht. 
Een voorstel is dit onderwerp te behandelen in aansluiting op de ingelaste PS-
vergadering op 11 februari a.s.   

 Mevrouw Haak deelt mede dat op 11 februari a.s. nog niet kan worden beschikt over 
de GS-reactie. GS spreken hierover in hun retraite op 16/17 februari a.s. Een 
alternatief is derhalve de bespreking over dit onderwerp uit te stellen tot eind februari.  

 De heer De Vries memoreert via de mail te hebben aangegeven het op prijs te stellen, 
indien de Visitatiecommissie de commissie een toelichting geeft op haar rapport en de 
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commissie de gelegenheid krijgt desgewenst vragen te stellen. D66 pleit ervoor de 
commissie deze mogelijkheid te bieden voordat de reactie van GS is ontvangen.  

 De voorzitter stelt vast dat de commissie het pleidooi van D66 steunt.   
 Mevrouw Haak zet uiteen dat de Visitatiecommissie bij de presentatie van haar rapport 

heeft aangegeven haar taak daarmee als beëindigd te beschouwen. In deze zijn er twee 
mogelijkheden: alsnog een beroep doen op de Visitatiecommissie dan wel het bureau 
uitnodigen dat de organisatie op zich heeft genomen; in het laatste geval kunnen alleen 
informatieve vragen worden gesteld.   

 De voorzitter merkt op dat de vraag is of 11 februari a.s. haalbaar is, omdat de 
commissie in deze afhankelijk is van de bereidwilligheid en (agenda)vrijheid van de 
leden van de Visitatiecommissie dan wel het desbetreffende bureau. Op voorstel van 
spreker wordt afgesproken dat de mogelijkheden worden nagegaan en de commissie 
hierover nader wordt geïnformeerd.  

- De voorzitter deelt mede dat op de desks een afschrift ligt van een overzicht van in het 
verleden aangedragen onderwerpen voor de Randstedelijke Rekenkamer. 
Geïnformeerd wordt welke onderwerpen moeten worden gehandhaafd dan wel kunnen 
vervallen.  

 Mevrouw Dik pleit in het kader van de incidentele subsidieregelingen voor een 
onderzoek naar het subsidiebeleid van de provincie in het algemeen. In het rapport van 
de Visitatiecommissie Bestuurskrachtmeting wordt een aantal kritische opmerkingen 
geplaatst over het subsidiebeleid van de provincies op grond waarvan het bij uitstek 
een onderwerp is dat door de Randstedelijke Rekenkamer zou kunnen worden 
onderzocht. In de visie van de ChristenUnie zou de vraagstelling kunnen zijn of de 
provincie met het subsidiebeleid de maatschappelijke doelstellingen realiseert die 
worden voorgestaan.   

 Mevrouw Smit deelt mede dat de Treasury volgens de VVD goed is geborgd binnen 
de organisatie en als zodanig van de lijst kan worden geschrapt. Ook het onderwerp 
Europees aanbestedingsbeleid kan wat de VVD betreft vervallen. 
De VVD is voorstander van een onderzoek ten aanzien van de incidentele 
subsidieregelingen. Zij zou daarbij graag de structurele subsidies betrekken; daarover 
zal echter overleg moeten worden gevoerd in de Programmaraad.  

 De heer Nugteren pleit ervoor de onderwerpen Treasury en Europees 
aanbestedingsbeleid te handhaven. Wellicht dat andere provincies wel voor een 
onderzoek ter zake pleiten en de provincie Utrecht daarin kan meeliften.  

 De heer Buiting is daarvan geen voorstander, omdat dit in het kader van de keuze ten 
koste kan gaan van onderwerpen waarnaar de provincie Utrecht wel onderzoek gedaan 
zou willen hebben. Het CDA steunt in deze het voorstel van de VVD.  

 De heer Nugteren informeert wat wordt bedoeld met diepere verbanden. 
 De heer Buiting licht toe dat tot nu toe in de rapporten van de Randstedelijke 

Rekenkamer veelal ad hoc en oppervlakkig wordt gekeken naar zaken die ten 
grondslag liggen aan bepaalde ontwikkelingen. Juist als het gaat om het financieel-
economisch beleid en de toekomst van de provincies is het van belang dat ook wordt 
gekeken naar de invloed van economische ontwikkelingen op bv sociale 
ontwikkelingen in de samenleving. 

 Desgevraagd door de heer Nugteren antwoordt spreker dat het vorenstaande de 
Randstedelijke Rekenkamer duidelijk is.  

 De voorzitter stelt vast dat de commissie instemt met het voorstel van de VVD de 
onderwerpen Treasury en Europees aanbestedingsbeleid te laten vallen.  

- De voorzitter memoreert dat op donderdag 28 januari (19.30 uur) de mogelijkheid 
bestaat het Fortisgebouw te bezoeken.  

- De voorzitter deelt mede dat agendapunt 13, Middenbestuur, komt te vervallen.  
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De heer Robbertsen memoreert ter toelichting dat in het Seniorenconvent is 
afgesproken dat de commissie BEM zich in december zou buigen over de door GS 
geschreven notitie, hetgeen is gebeurd. Vervolgens zou dit onderwerp plenair in de 
Statenvergadering op 25 januari a.s. worden besproken. Inmiddels zijn twee zaken 
veranderd. Ten eerste krijgt de notitie van het IPO naar verwachting pas hedenavond 
in concept verder vorm. Dat betekent dat deze notitie niet op tijd beschikbaar is voor 
een discussie in de Staten op 25 januari a.s. Ten tweede zijn de Statenleden gevraagd 
op 27 januari a.s. opiniërend aanwezig te zijn bij een brainstormsessie van het IPO 
over het Middenbestuur. Het is de bedoeling dat het IPO-standpunt vervolgens in een 
gezamenlijke GS-vergadering op 9 februari a.s. wordt vastgesteld; de Statenleden zijn 
uitgenodigd om op 15 februari a.s. met last en ruggespraak hun mening te geven over 
het dan voorliggende stuk. Op grond van het vorenstaande lijkt het GS zinvol de 
Statendiscussie over dit onderwerp te voeren tussen 9 en 15 februari a.s. In het 
fractievoorzitterconvent is overeengekomen, dat deze discussie zal plaatsvinden in een 
extra PS-vergadering op donderdag 11 februari a.s. om 20.00 uur.  
De voorzitter voegt hieraan toe, dat in een extra vergadering van de commissie BEM 
op 25 januari a.s. zal worden gesproken over de Utrechtse visie op het Middenbestuur 
als inbreng op het te formuleren IPO-standpunt. 

 
5. Rondvraag 
Mevrouw Pennarts vestigt de aandacht op de Samenwerking Utrecht West (SUW) ter 
versterking van de bestuurskracht in dat deel van Utrecht. Afgelopen weekend is bekend 
geworden dat zowel Woerden als Oudewater uit die samenwerking zijn gestapt, waarmee het 
voortbestaan van de SUW onder druk staat en feitelijk wordt beëindigd. Geïnformeerd wordt 
welke organisatievorm ten behoeve van regionale samenwerking daarvoor terugkomt. Voorts 
is de vraag welke rol de provincie daarin speelt. 
Mevrouw Haak licht toe dat de SUW een organisatie van de gemeenten zelf betreft. De 
provincie heeft aangegeven altijd bereid te zijn daarover desgewenst met de regio in overleg 
te treden. De opheffing van het samenwerkingsverband is derhalve ook een 
verantwoordelijkheid van de daarin participerende gemeenten. Op grond van de overweging 
dat in de samenwerking veel tijd en geld wordt gestoken en daar naar het oordeel van de 
gemeenten te weinig uitkomt, is tot opheffing besloten. De provincie is in gesprek over de 
mogelijkheid of over bepaalde elementen, w.o. het Groene Hart, in een andere vorm overleg 
zou kunnen worden gevoerd.   
Mevrouw Pennarts informeert aan welke vorm wordt gedacht. GroenLinks begrijpt dat het 
een eigen verantwoordelijkheid van de desbetreffende gemeenten is, maar voor de 
samenwerking en de bestuurskracht is de opheffing van de SUW geen gunstige ontwikkeling. 
Spreekster heeft begrepen dat met name sprake was van een samenwerking op basis van 
vrijwilligheid. Het blijkt dat gemeenten op grond daarvan eenvoudig kunnen uitstappen. 
GroenLinks kan zich voorstellen dat een iets minder vrijblijvende samenwerkingsvorm dan 
wel wat duidelijker vastgestelde contouren of wellicht een voortrekkersrol van de provincie 
kan bijdragen tot een succesvollere variant in de toekomst. Zij informeert of daarover wat 
meer omlijnde ideeën zijn.  
Mevrouw Haak antwoordt dat de voorstellen vanuit de regio moeten komen. De provincie 
heeft wel vanaf het begin aangegeven dat zij daarin desgewenst een rol wil spelen.   
 
6. Termijnagenda, 2010BEM10 
De voorzitter deelt mede dat ter vergadering een actuele versie is uitgereikt (versie 14 januari 
2010). 
De heer Van Kranenburg merkt op, dat op de Termijnagenda een viertal onderwerpen met de 
datum 18 januari 2010 staat. Hij komt deze stukken echter niet op de agenda van  vandaag 
tegen.   



4

De heer Poort licht in deze het volgende toe. 
Heden is van de heer Bas Thomas vernomen dat het punt ‘De cvdK kijkt naar een vorm 
waarin de commissie nader op de hoogte kan worden gesteld over de stand van zaken 
veiligheid’ nog even blijft staan.   
Met betrekking tot het punt ’Inzicht in kosten die concurrent-steden Culturele Hoofdstad 
maken’ is heden een memo beschikbaar gekomen, dat op de desks ligt.   
Het punt ’Lijst ambtenaren vliegende brigade’ betreft een verzoek van mevrouw Doornenbal. 
Met haar heeft overleg plaatsgevonden en spreker heeft begrepen, dat zij daarmee voldoende 
is geïnformeerd.  
De heer Binnekamp bevestigt het vorenstaande. Richting mevrouw Doornenbal is toegelicht 
dat de provincie gemeenten al jaren desgewenst ondersteunt bij projecten op onderwerpen, 
waarover de provincie al over de nodige expertise beschikt. Met die toelichting is mevrouw 
Doornenbal tevreden. Spreker gaat er derhalve vanuit, dat de toezegging hiermee is 
afgehandeld.   
Met betrekking tot het punt ‘Informatie over medewerkerstevredenheidsonderzoek’ deelt de 
heer Binnekamp mede, dat ter zake in de volgende reguliere BEM-vergadering (maart) een 
stuk aan de commissie zal worden voorgelegd.  
 
De heer De Vries wijst erop dat bij de doorlopende toezeggingen nog de naam van de heer 
Ekkers staat genoemd. Hij gaat er vanuit dat Randstad Urgent onder de portefeuille van de 
heer Van Lunteren valt, hetgeen door de voorzitter wordt bevestigd. Toegezegd wordt dat de 
naam zal worden aangepast.  
 
7. Statenvoorstel aanvullende wijzigingen van de tarieventabel behorend bij de 
algemene belastingverordening provincie Utrecht 1997 m.i.v. 1 januari 2010, 
2010BEM04 
Mevrouw Fokker constateert, dat dit het herstel van een foutje betreft en dat voor het overige 
al conform was besloten. 
 
De voorzitter stelt vast dat de commissie zich kan vinden in het voorliggende voorstel en 
ermee instemt, dat dit een sterstuk wordt. 
 
12. Presentatie Risicomanagement 
De heer Dijkstra memoreert dat op 8 juni jl. bij de bespreking van de Jaarrekening aan 
gedeputeerde Raven de vraag is gesteld te komen met een plan van aanpak rondom 
risicomanagement. Dit is intern opgepakt. Nagedacht is over de vraag wat de beste manier 
zou zijn om de discussie in de Staten op dit thema inhoud te geven. Spreker zal aan de hand 
van een powerpointpresentatie ingaan op de ontwikkelingen, die op het gebied van 
risicomanagement gaande zijn; op deze wijze hoopt hij wat meer structuur te bieden in de 
discussie op dit onderwerp, zodat de organisatie de vragen van PS in deze gerichter kan 
beantwoorden.  
De handout van de presentatie is bij het verslag gevoegd. Kortheidshalve zij verwezen naar de 
inhoud.   
 
De heer Nugteren staat op het standpunt dat risicomanagement niet gelijk is aan het beheersen 
van alle mogelijke effecten die zich voordoen. Risicomanagement heeft in zijn visie sterk te 
maken met het financiële aspect. Hij heeft er moeite mee indien allerlei effecten, niet 
benoemd als zijnde mogelijk financiële risico’s, van tevoren worden uitgezocht en bekeken 
omdat daarin juist het politieke debat zit.  
De heer Dijkstra licht toe dat hij in zijn presentatie heeft proberen aan te geven dat de 
gangbare definities ter zake van risicomanagement op dit moment veel breder zijn dan alleen 
het financiële aspect. Het doel van de presentatie is om met betrekking tot de invulling van 
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risicomanagement meer zicht te krijgen op de onderwerpen. Indien door de Staten wordt 
aangeven dat dit met name vanuit het financiële perspectief moet gebeuren, omdat in dat 
kader sprake is van een aantal duidelijke doelstellingen en meer zichtbaar moet worden op 
welke wijze deze risico’s worden gemanaged, is dat ook een invulling. Dat biedt duidelijkheid 
over wat de ambtelijke organisatie zou moeten aanleveren, zodat het debat tussen PS en GS  
inhoud kan krijgen.  
De heer Nugteren licht toe dat hij om twee redenen tegenstander is van een verbreding in 
deze. In de eerste plaats omdat in dat geval veel zaken worden gedaan, waarvan het nut nog 
niet is bewezen, hetgeen wel het geval is als het gaat om het inschatten van risico’s. In de 
tweede plaats, omdat dit het terrein betreft van het bestuurlijk politiek debat dat in de Staten 
plaatsvindt.  
 
Mevrouw Smit onderschrijft het betoog van GroenLinks. Juist die zaken waar op dit moment 
veel financiële risico’s worden gelopen, zijn onderbelicht. Dat is een van de belangrijkste 
zaken waar de provincie thans voor staat. 
 
De heer Buiting zet uiteen dat het realiseren van beleidsdoelen financiële risico’s met zich 
meebrengt waarachter veelal een inhoudelijke oorzaak ligt. In die zin acht spreker een 
koppeling tussen de financiële risico’s en enkele daarachterliggende inhoudelijke elementen 
een goede combinatie. Indien echter wordt getracht teveel zaken tegelijk te beheersen en te 
monitoren is de kans dat het uit de hand loopt juist veel groter. Op grond van het vorenstaande 
kan spreker zich in grote lijnen vinden in het betoog van GroenLinks en de VVD.  
 
De heer Dijkstra constateert dat de commissie een duidelijke richting aangeeft langs welke 
lijn zij de discussie over het risicomanagement wil invullen. Dat werd met deze discussie 
beoogd. Tegelijkertijd wijst spreker er ter illustratie op dat bij de financiële crisis het 
risicomanagement bij de banken perfect op orde was. Achteraf is duidelijk dat alleen het 
financieel risico beheersen niet voldoende is. De prioriteit zou bij het beheersen van het 
financieel risico kunnen worden gelegd. Spreker heeft getracht in de presentatie duidelijk te 
maken dat het van belang is te realiseren dat er ook een aantal andere factoren is dat de 
aandacht eist. Er zijn meerdere instrumenten dan alleen het financiële instrument. Het zou 
goed zijn ook in dat kader te bekijken langs welke wijze de risico’s zouden kunnen worden 
ingevuld.  
De visie die heden door de commissie naar voren is gebracht, is helder. Op basis daarvan kan 
worden bekeken hoe een en ander nader kan worden ingevuld.   
 
De heer Van Kranenburg wijst erop dat er risico’s zijn die financieel kunnen worden vertaald. 
In dat kader sluit de ChristenUnie zich aan bij het betoog van GroenLinks. Er zijn echter ook 
risico’s die niet eenvoudig financieel kunnen worden vertaald maar bestuurlijk politiek wel 
relevant kunnen zijn, bv. risico’s die te maken hebben met het realiseren van beoogde 
maatschappelijke doelen. Ter illustratie wijst spreker op agendapunt 9, de deregulering ter 
zake van Natuur en Landschap. Daarbij gaat het feitelijk om het inschatten van het risico of de 
taak op het gebied van de VNL aan gemeenten kan worden overgelaten.   
De heer Nugteren onderschrijft voornoemd onderscheid. Dat is de reden dat GroenLinks geen 
voorstander is van verbreding in deze. Het risico waarop de ChristenUnie wijst aan de hand 
van het voorbeeld over de VNL moet politiek worden ingeschat; dat is de taak van PS.   
De heer Van Kranenburg onderschrijft het vorenstaande. Niettemin zou het in zijn visie van 
belang zijn in de gevallen dat het niet zozeer om het geld gaat, de risico’s voor de 
doelrealisatie te benoemen. Geld is een element, maar doelrealisatie is wat de ChristenUnie 
betreft een even belangrijk element. In dat kader vestigt spreker de aandacht op de presentatie 
waarin wordt aangegeven dat de vraag kan worden gesteld of de te bereiken doelen voldoende 
eenduidig zijn gedefinieerd. De vraag is of bij het nemen van een besluit duidelijk is wat het 
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te bereiken effect feitelijk is en welke risico’s daaraan, financieel dan wel anderszins, zijn 
verbonden. Wellicht zijn bij de vaststelling daarvan andere- dan alleen financiële 
deskundigheden nodig.   
Mevrouw Fokker wijst erop dat ter zake van de beoordeling of de doelen al dan  niet worden 
gerealiseerd een aantal andere instrumenten is afgesproken. In haar visie moet dat los worden 
gezien van het financiële risicomanagement.  
 
De heer Dijkstra bevestigt het betoog van de PvdA dat er meerdere instrumenten zijn 
afgesproken waarlangs de discussie kan worden gevoerd. Dat is een traject dat loopt en verder 
zal worden ingevuld. Spreker heeft in zijn presentatie proberen aan te geven dat dit ook kan 
worden geduid onder de noemer integraal risicomanagement. Indien alleen over financieel 
risicomanagement wordt gesproken, wordt er een aspect uitgehaald. Dat is een keuze. 
Hetgeen hedenavond naar voren is gebracht, biedt in zijn visie voldoende voeding om verder 
te gaan.  
Mevrouw Raven bevestigt het laatste, mits zij er vanuit mag gaan dat de fracties die zich thans 
niet specifiek hebben uitgesproken, zich kunnen vinden in hetgeen in deze naar voren is 
gebracht. Samenvattend merkt zij op dat er in algemene zin voor wordt gepleit het 
risicomanagement in principe te beperken tot de financiële risico’s. Daarbij is aan de hand van 
een voorbeeld de kanttekening geplaatst dat soms sprake kan zijn van andere- dan alleen 
financiële risico’s. Ten aanzien van het laatste wijst zij er overigens op dat ook die risico’s (bv 
tijd) financiële gevolgen kunnen hebben.  
 
De voorzitter stelt vast dat de commissie zich kan vinden in de naar vorengebrachte lijn. 
Nadat spreker heeft geconstateerd dat er geen vragen meer zijn, bedankt hij de heer Dijkstra 
voor zijn komst en inbreng. 
 
8. Statenbrief Huisvesting, plan van aanpak project Eureka, 2010BEM01 
Mevrouw Pennarts deelt mede dat GroenLinks moeite heeft met het feit dat de second 
opinion, het definitieve programma van eisen (PvE) en het voorlopig ontwerp ter kennisname 
aan de Staten worden toegezonden. Het nieuwe PvE wordt gebaseerd op het PvE van 2007 
(NOVA) dat destijds in PS is vastgesteld. Indien daarop wijzigingen zijn, dient dat in de visie 
van GroenLinks formeel ook in de Staten te worden vastgesteld. Voorts is het inbouwpakket 
niet besproken op het moment dat de Staten over het project Eureka besloten. Dit geldt zowel 
voor hetgeen onder het inbouwpakket moet worden verstaan als voor de prijs. Aangezien het 
inbouwpakket weer is gebaseerd op het nieuwe PvE lijkt het GroenLinks correct indien de 
Staten in een PS-vergadering de gelegenheid krijgen zowel over het PvE, het inbouwpakket 
als het voorlopig ontwerp te spreken.  
 
De heer Pollmann deelt mede dat de PvdA zich aansluit bij het betoog van GroenLinks. Hij  
spreekt overigens zijn waardering uit voor het voorliggende heldere stuk, waaruit blijkt dat 
een goede projectorganisatie is gebouwd om ervoor te zorgen dat de provincie op 1 januari 
2012 in het Fortisgebouw zal kunnen gaan werken. ‘Ter kennisname’ wekt de indruk, dat de 
officiële rol van PS is uitgespeeld. Er worden thans twee PvE’s samengevoegd. De vraag is 
waarom het eerste PvE wel in PS is behandeld en nu het voornemen bestaat dat niet te doen.  
De toezegging dat via een second opinion zal worden gekeken naar het inbouwpakket 
verheugt de PvdA. Het wordt echter wel gewenst geacht dat terug te koppelen in PS, omdat 
daaraan financiële consequenties zijn verbonden.  
Tot slot vestigt spreker de aandacht op blz. 2, met name de drie aandachtspunten onder 
‘context’. Aangegeven wordt dat deze projecten niet tot het project Eureka behoren, maar 
hierop wel in samenhang gestuurd en gerapporteerd zal worden. In de visie van de PvdA 
zitten ook hierin beslispunten voor PS.  
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Mevrouw Smit deelt mede, dat de VVD zich aansluit bij het betoog van de PvDA. Er moet in 
korte tijd veel gebeuren voordat tot de werkelijke verbouwing kan worden overgegaan. 
Conform voorgaande sprekers, verwacht de VVD niet alleen kwartaalrapportages maar ook 
bespreking van de second opinion, het definitieve PvE en het voorlopig ontwerp in PS. 
Daarnaast hecht de VVD eraan geheel in beeld te krijgen wat het Duurzaamheidpakket 
inhoudt.  
Onder de randvoorwaarden staat, dat de investeringen in duurzaamheid in 40 jaar moeten 
worden terugverdiend. De VVD wil eerst in beeld hebben wat de kosten van deze 
duurzaamheid zijn. Daarna kan worden geconcludeerd dat duurzaamheid nooit een levensduur 
zal hebben van 40 jaar, omdat het dan in principe over een gebouw gaat. Het betreft echter 
geen nieuwbouw; het gaat met name om het inbouwpakket. De VVD denkt hierbij eerder aan 
een levensduur van 10 – 20 jaar.  
Het oude programma Huisvesting wordt afgesloten. De VVD hecht aan de afrekening van dit 
oude programma, evenals de afrekening ter zake van Bloeyendael.  
De VVD is er geen voorstander van de gebiedsontwikkeling en de verkoop van het huidige 
provincieperceel weg te zetten in de lijnorganisatie. De VVD is van mening dat dit gekoppeld 
dient te worden aan het project Eureka, omdat de verkoopwaarde onderdeel is van de 
kapitaalslasten.    
 
De heer De Vries deelt mede dat D66 zich aansluit bij de laatste opmerking van de VVD en 
het betoog van GroenLinks.  
 
De heer Van Kranenburg deelt mede dat de ChristenUnie geïnteresseerd is in de elementen 
van duurzaamheid en ook in de vraag wat ‘terugverdienen’ precies wil zeggen. De vraag is of 
het alleen gaat om financieel terugverdienen of dat er nog andere doelstellingen zijn te 
realiseren op dit punt.  
Overigens verneemt de ChristenUnie graag het besluitvormingsproces zoals GS zich dat 
voorstellen.  
Er komt een werkgroep Statenzaal; hiervoor wordt het Presidium benaderd. Spreker heeft 
echter de indruk, dat deze werkgroep geen zware status heeft binnen het geheel van de 
projectorganisatie. De ChristenUnie pleit ervoor het onderwerp fractieruimten en statenzaal 
eruit te lichten en de besluitvorming daarover expliciet te laten plaatsvinden in de Staten. In 
welke vorm dat zou moeten gebeuren laat spreker over aan GS.  
 
De heer Buiting deelt mede, dat in de visie het CDA een gedegen plan voorligt. Het CDA 
sluit zich aan bij de opmerkingen over de aandachtspunten op blz. 2 onder ‘context’, omdat 
daarin een groot deel van de financiële risico’s zitten.   
 
De heer Duquesnoy deelt mede dat de SP zich aansluit bij het betoog van GroenLinks en de 
VVD ten aanzien van de aandachtspunten op blz. 2 en het Duurzaamheidpakket. Ten aanzien 
van het laatste punt vraagt de SP zich tevens af hoe het Duurzaamheidpakket eruit zal zien op 
het moment dat blijkt dat het voorgestane pakket te duur is.  
 
De heer Binnekamp memoreert dat de Staten, na een langdurig proces waarover uitvoerig is 
gesproken, hebben besloten het Fortisgebouw aan te kopen tegen een door PS vastgestelde 
koopprijs; PS hebben tevens de jaarlasten vastgesteld op € 5,4 miljoen. Het 
duurzaamheidaspect is daarin meegenomen. Tevens hebben PS een globaal PvE vastgesteld 
w.o. de verlaging van de flexfactor van 0,8 naar 0,7.  
In de presentatie over de aankoop van het Fortisgebouw is ter zake van de duurzaamheid de 
norm van 180 genoemd. Indien de provincie hoger wil, is dit nagenoeg niet te realiseren 
zonder een aanzienlijke meerprijs. Dat is echter niet mogelijk, omdat GS zijn gehouden aan 
de door PS vastgestelde € 5,4 miljoen. Indien wordt voorgestaan meer in het 
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Duurzaamheidprogramma op te nemen, zal dat moeten worden verdiend uit de afschrijvingen. 
De door PS vastgestelde norm van 180 zal verder in het PvE worden vastgesteld. 
PS hebben overigens in het kader van het PvE bepaald dat het een flexibel werkcomplex 
wordt met o.m. open ruimten, een ontmoetingsruimte en een Bestuurscentrum. In de 
werkgroep politieke ruimten (v.h. werkgroep Statenzaal genaamd) zullen PS zelf nadenken 
over hoe de politieke ruimten worden ingevuld. Kennelijk is in het fractievoorzitterconvent 
bepaald dat het Presidium in de werkgroep politieke ruimten zal participeren. De bedoeling is 
dat het PvE ter zake de invulling van de politieke ruimten in die werkgroep wordt vastgesteld. 
Dat besluit gaat vervolgens de lijn in via de projectleider en de opdrachtgever; uiteindelijk 
komt het totaal bij elkaar in de Stuurgroep, waarvan spreker voorzitter is.  
De heer De Vries merkt, als lid van de werkgroep politieke ruimten, op dat vorenstaande 
toelichting ter zake van de besluitvorming over het PvE inzake de invulling van de politieke 
ruimten niet als zodanig is overgekomen. Hij heeft altijd begrepen dat de werkgroep het 
voorbereidende werk zou doen en de Staten daarover vervolgens een uitspraak zouden doen in 
besluitvormende zin. In zijn visie kan die besluitvorming ook niet worden gedelegeerd aan het 
Presidium.  
De heer Binnekamp licht toe dat de werkgroep een ieder die zij wil daarbij kan betrekken; dat 
kunnen derhalve ook de Staten zijn.  
De heer Nugteren merkt op, dat het niet om ‘betrekken’ gaat maar om ‘besluiten’. 
De heer Binnekamp zet uiteen dat het voorliggende voorstel niet behelst dat de Staten het 
gehele PvE ter finale besluitvorming krijgt voorgelegd. Het gaat ook om ruimten die voor de 
organisatie zijn bedoeld. Als het om de invulling van de ambtelijke ruimten gaat wordt de 
Ondernemingsraad daarbij betrokken.  
De heer Nugteren memoreert, dat de Staten het PvE NOVA ook hebben vastgesteld. Het 
vaststellen van het PvE is ook een bevoegdheid van de Staten, omdat het budgettaire 
consequenties heeft.  
De heer Binnekamp merkt op dat er, indien de Staten ervoor kiezen de finale besluitvorming 
in PS te laten plaatsvinden, een ander dan het voorliggende voorstel zal moeten komen. 
Spreker benadrukt in deze nogmaals dat de Staten een en ander al op hoofdlijnen hebben 
vastgesteld en het thans gaat om de nadere uitwerking van de details, waartoe werkgroepen in 
het leven worden geroepen.   
Desgevraagd door de heer Pollmann antwoordt spreker dat het verschil tussen de behandeling 
van het PvE destijds en nu is, dat PS al duidelijke hoofd- en richtlijnen hebben meegegeven 
aan GS. Het gaat nu om een verbouwingspakket in plaats van nieuwbouw. De ruimten zijn 
bekend, hetgeen de aanpak vergemakkelijkt. 
 
De heer Buiting kan zich voorstellen, dat het PvE ter zake van de politieke ruimten in de 
Staten wordt besproken. Spreker sluit zich aan bij het standpunt van gedeputeerde Binnekamp 
als het gaat om de nadere invulling van het gehele PvE op detailniveau. De Staten hebben een 
aantal duidelijke voorwaarden gesteld. Spreker is er voorstander van het definitief PvE ter 
zake van de inbouw, waarbij sprake is van een grote mate van detailniveau, ter kennisneming 
te ontvangen. Indien blijkt dat daarin grote afwijkingen zitten ten opzichte van de door PS 
meegegeven richtlijnen kan alsnog worden besloten het in de Staten te behandelen.  
 
De heer Van Kranenburg deelt mede dat de ChristenUnie geen behoefte heeft aan opnieuw 
besluitvorming in PS over het inbouwpakket als zodanig. De ChristenUnie wil geïnformeerd 
worden over het Duurzaamheidpakket en over de wijze waarop GS het verdere 
besluitvormingsproces zien.  
 
Mevrouw Pennarts hecht eraan te benadrukken dat het PvE de uitgangspunten bevat waaraan 
het inbouwpakket wordt opgehangen. De Staten hebben tot nu toe min of meer gedwongen 
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gekeken naar de zaken op hoofdlijnen, omdat op het moment van besluitvorming niet over de 
inhoud en de prijs van het inbouwpakket kon worden gesproken. 
In het voorliggende stuk staat dat het inbouwpakket wordt gebaseerd op een nieuw PvE. In 
die zin lijkt het GroenLinks logisch dat de Staten daarover op hoofdlijnen willen spreken. 
Formeel gezien is dit ook correct, omdat het nieuwe PvE voortkomt uit het in 2007 wèl door 
PS vastgestelde PvE.   
 
De voorzitter resumeert, dat het nieuwe PvE is opgesteld op basis van het PvE 2007 en de 
vertaling daarvan in het globale PvE 2009. Spreker beluistert, dat de commissie zich daarin op 
hoofdlijnen kan vinden en met name willen spreken over de nadere uitwerking van de 
politieke ruimten en het Duurzaamheidaspect.  
 
Mevrouw Pennarts merkt op dat het PvE ter zake van het inbouwpakket meer behelst dan 
voornoemde twee aspecten. GroenLinks staat op het standpunt, dat de Staten het PvE in zijn 
geheel op hoofdlijnen moeten kunnen bekijken.  
 
De heer Duquesnoy wijst erop dat in het voorliggende stuk staat dat gestart wordt met het 
herijken van het bestaande PvE; het wordt derhalve niet hetzelfde. Op grond hiervan is de SP 
er voorstander van het PvE vast te stellen in PS.  
 
De heer Binnekamp licht toe er een tweetal PvE’s ligt (2007 en 2009). Bedoeld wordt dat die 
moeten worden herijkt, op grond van het feit dat thans een bestaand- in plaats van een nieuw 
gebouw zal worden betrokken. Er moet een inbouwpakket worden opgesteld. Daarvoor is een 
globale raming opgesteld, ter zake waarvan door PS terecht om een second opinion is 
gevraagd. Er kan alleen tot een goede raming worden gekomen indien sprake is van juiste 
aannames in het PvE. De second opinion zal uiteraard aan de Staten worden voorgelegd.  
Conform het voorliggende voorstel is het de bedoeling de Staten per kwartaal te informeren 
over alle aspecten w.o. de gebiedsontwikkeling, de verkoop van het huidige provincieperceel 
en de huur/verhuur/exploitatie van Bloeyendael. 
Spreker begrijpt dat de meerderheid van de commissie ervoor pleit het gehele PvE ter 
besluitvorming aan de Staten voor te leggen. Indien daartoe wordt besloten, zal spreker het 
voorliggende PvA intrekken en met een nieuw voorstel ter zake komen. Het heeft niet zijn 
voorkeur, maar hij heeft hiertegen ook geen bezwaar. 
 
De heer Buiting deelt mede dat het CDA geen behoefte heeft aan besluitvorming over een 
geheel PvE op detailniveau. Spreker kan zich voorstellen dat uit de bestaande PvE (2007 en 
2009) een herijkingdocument wordt opgesteld, dat ter besluitvorming aan de Staten wordt 
voorgelegd. Hij stelt hiertoe voor op blz. 3 van het voorliggende stuk onder Bestuurlijke 
aansturing een vierde gedachtestreepje toe te voegen: 

- een herijkingdocument op basis van de bestaande PvE ter vaststelling. 
 
GroenLinks en de PvdA geven aan zich in dit voorstel te kunnen vinden.   
 
De heer Van Kranenburg deelt mede, dat de ChristenUnie het voorstel van het CDA niet 
steunt. PS hebben GS duidelijke kaders meegegeven; het is de verantwoordelijkheid van GS 
een en ander nader uit te werken binnen de door PS vastgestelde kaders. Spreker heeft slechts 
behoefte aan invloed van de Staten op de invulling van de politieke ruimten en aan nadere 
informatie ten aanzien van de maatregelen in het kader van duurzaamheid.  
 
Mevrouw Smit deelt mede dat de VVD zich kan vinden in het voorstel van het CDA met de 
toevoeging dat de VVD de duurzaamheid helder in beeld wil hebben.  
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De heer De Vries deelt mede dat D66 zich kan vinden in het voorstel van het CDA. Daarnaast 
memoreert spreker de vraag van de VVD met betrekking tot de wijze waarop met de huidige 
locatie wordt omgegaan.  
 
De voorzitter stelt vast dat de commissie zich,  met in achtneming van de door het CDA 
geformuleerde toevoeging en het besprokene ter zake van de second opinion op het 
inbouwpakket en het duurzaamheidaspect, kan vinden in het voorliggende voorstel. 
 
De heer Binnekamp deelt vervolgens mede dat de Staten nadrukkelijk zullen worden 
betrokken bij de verkoop van het huidige provincieperceel en de huur, verhuur en exploitatie 
van Bloeyendael I en II. Spreker memoreert dat een termijn van 2 – 6 jaar is genomen om te 
bezien hoe de verkoop kan worden gerealiseerd. Deze termijn heeft o.a. te maken met het feit 
dat de markt op dit moment niet zo goed is. Een en ander is ook als zodanig in de 
kapitaalslasten meegenomen. 
Conform mededeling in de Staten zal echter zo snel mogelijk een start worden gemaakt met 
deze projecten.  
Duidelijk is dat elke ontwikkeling in deze betrekking heeft op de budgetten. In die zin zullen 
de Staten daarvan nauwgezet op de hoogte worden gehouden. Spreker meent dat GS 
krachtens de Wet gemandateerd zijn te besluiten over de verkoop van het huidige 
provincieperceel. Hij zal echter uitzoeken hoe dit juridisch exact zit.    
Spreker voelt er niet voor deze projecten onderdeel te laten uitmaken van het project Eureka.  
Desgevraagd door de heer De Vries antwoordt spreker dat sprake is van twee afzonderlijke 
trajecten. In zijn visie kan daarover in samenhang worden gerapporteerd.  
Mevrouw Smit deelt mede dat de VVD haar voorstel handhaaft om het een geïntegreerd 
onderdeel te laten uitmaken van het  project Eureka, waarbij D66 zich aansluit.  
 
De heer Buiting onderschrijft dat sprake is van twee totaal verschillende trajecten. Hij acht het 
echter wel van belang de Staten daarover in volgende integrale rapportages wat uitvoeriger te 
rapporteren, omdat het een van de grote risicovolle onderdelen betreft.  
De heer Van Kranenburg wijst erop dat GS verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Hij gaat 
er vanuit dat GS PS daarover zo nodig informeren. Voor het overige krijgen de Staten een en 
ander duidelijk voorgelegd bij de Voorjaarsnota en Begroting.   
De heer Pollmann deelt mede dat de PvdA zich aansluit bij het betoog van het CDA. Indien 
de financiën op een goede manier en onderscheiden terugkomen in de Voorjaarsnota, 
Begroting en Jaarrekening heeft de PvdA daar vrede mee, mits wel sprake is van een 
herkenbare rapportage.  
 
De voorzitter resumeert dat voldoende steun wordt gevonden in de formulering op blz. 2 dat 
de projecten niet behoren tot het project Eureka, maar dat deze projecten wel in samenhang 
zullen worden gerapporteerd.  
Mevrouw Pennarts kan zich voorstellen dat project Euraka niet gaat over de 
gebiedsontwikkeling, de verkoop en de huur/verhuur en exploitatie van Bloeyendael. Zij 
onderschrijft dat het in onderlinge samenhang kan worden gerapporteerd. GroenLinks steunt 
in deze echter wel het betoog van de PvdA, dat sprake moet zijn van een herkenbare 
rapportage.  
 
De heer Binnenkamp zegt een transparante rapportage toe.  
 
Met inachtneming van het besprokene en de toezeggingen sluit de voorzitter de discussie over 
dit onderwerp af.  
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9. Advies verordening natuur en landschap, 2010BEM03 en Statenbrief reactie Ad hoc 
commissie vermindering regelgeving en bureaucratie, 2010BEM07 
De heer De Vries spreekt zijn waardering uit voor het advies van de heer De Gier. Het biedt 
een gedegen juridisch inzicht in de afwegingen die kunnen worden gemaakt ten aanzien van 
de deregulering van de VNL. D66 kan zich voorts vinden in het advies van de Ad hoc 
commissie vermindering regelgeving en bureaucratie.  
Wel hecht spreker eraan mee te geven hoe D66 op grond van het advies van de heer De Gier 
tegen de VNL aankijkt. Wat D66 betreft kan de VNL op grond van de twee volgende redenen 
worden opgenomen in dan wel worden vervangen door de provinciale ruimtelijke 
verordening. In de eerste plaats omdat het Restauratieplan De Vecht, waarvoor die VNL in 
eerste instantie was bedoeld, voor een belangrijk deel is gerealiseerd. De herbestemming van 
o.a. de woonschepen heeft zijn beslag gekregen. De vraag is derhalve of een dergelijk zwaar 
instrument als de VNL moet worden gehandhaafd. In de tweede plaats biedt de provinciale 
ruimtelijke verordening voldoende mogelijkheden om ook de bepaling vanuit de VNL af te 
dekken. Daarnaast speelt ook nog de Wabo.   
Het rapport van de Visitatiecommissie over de bestuurskrachtmeting geeft aan dat de 
provincie bereid moet zijn meer zaken richting gemeenten te decentraliseren op het gebied 
van ruimtelijke ordening. D66 is daarvan een voorstander. In de visie van D66 zou bv. een 
punt als de woonschepen goed via bestemmingsplannen dan wel een gemeentelijke 
landschapsverordening te regelen zijn.  
 
Mevrouw Fokker deelt mede dat de PvdA zich kan vinden in het advies van de Ad hoc 
commissie vermindering regelgeving en bureaucratie.  
Aangegeven wordt dat ook de commissie RGW hierbij moet worden betrokken. De PvdA 
pleit ervoor dit pas te doen na de inventarisatie.  
 
Mevrouw Dik sluit zich aan bij de waarderende woorden ten aanzien van het advies van de 
heer De Gier. Juist met het dereguleren en het afstoten van verantwoordelijkheden richting 
gemeenten wordt voorgesteld de inventarisatie te maken van onderwerpen die dan niet meer 
in de provinciale ruimtelijke- dan wel een andere verordening aan de orde zullen komen. Dat 
wordt de bevoegdheid van de gemeenten. De vraag is hoe dat precies gaat uitwerken en met 
name of de gemeenten zitten te wachten om dit soort beleid op te pakken. De ChristenUnie 
heeft hierover zorgen omdat eerder is geconstateerd dat bij gemeenten zeer veel 
deskundigheid aanwezig is en de wil om het op te pakken, maar dat het veelal aan menskracht 
ontbreekt. Bovendien blijft de ChristenUnie van mening dat, op het moment dat regels bij de 
provincie worden weggehaald en worden overgeheveld naar gemeentelijk niveau, de 
burger/bedrijf geconfronteerd blijft worden met regelgeving. Indien regelgeving niet meer op 
provinciaal- maar op gemeentelijk niveau plaatsvindt, kunnen daarin verschillen ontstaan. De 
vraag is hoe wenselijk dat is.   
 
De heer Duquesnoy deelt mede dat de SP zich kan vinden in het voorstel van de Ad hoc 
commissie vermindering regelgeving en bureaucratie. Er wordt echter instemming gevraagd 
aan PS, terwijl sprake is van een Statenbrief.  
De voorzitter licht toe dat het een Statenbrief betreft en dit onderwerp derhalve niet in PS aan 
de orde komt.  
 
Mevrouw Haak merkt op dat dit onderwerp feitelijk in twee Statencommissies speelt. In BEM 
wordt de deregulering en het proces besproken; inhoudelijk vindt de discussie over de VNL 
plaats in RGW.  
In algemene zin beluistert spreekster een positieve reactie op het rapport van de heer De Gier 
en de voorstellen die daarin worden gedaan. De inventarisatie is vooral bedoeld om de 
werkelijkheidszin te onderzoeken en zal derhalve bij de gemeenten plaatsvinden. Spreekster 
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steunt de suggestie van de ChristenUnie daarin mee te nemen of gemeenten voldoende 
capaciteit hebben om dit op te pakken. Voorts steunt spreekster de suggestie van de PvdA 
RGW hierbij te betrekken na de inventarisatie.  
De heer De Vries memoreert dat in RGW destijds is afgesproken het advies af te wachten en 
dat mee te nemen in het kader van de herziening. Zijn opmerkingen waren thans met name 
gericht op de vraag hoe dat proces nu verder gaat. Hij kan zich vinden in het voorstel van de 
PvdA.  
 
Mevrouw Fokker deelt mede dat de PvdA het voorstel van de ChristenUnie niet steunt in die 
vorm. De PvdA is van mening dat niet zozeer moet worden geïnventariseerd of de 
deskundigheid en de capaciteit maar of de bereidheid bij gemeenten aanwezig is.  
 
De heer Buiting pleit ervoor de vraagstelling wel conform het voorstel van de ChristenUnie in 
de inventarisatie mee te nemen, omdat de provincie vervolgens op basis daarvan eenvoudig de 
knoop naar de ene- dan wel de andere kant kan doorhakken.   
 
De voorzitter stelt vast dat de commissie, met in achtneming van het besprokene, instemt met 
het voorstel ten aanzien van de werkwijze.  
 
10. Statenbrief discussiestuk samenwerkingskader, 2010BEM06 
Mevrouw Fokker memoreert dat de Samenwerkingsagenda is geëvalueerd. Dat is de basis 
geweest voor het voorliggende stuk. De PvdA kan zich vinden in het werkmodel, dat nog 
verder zal worden uitgewerkt. Binnen de open huishouding van de provincie kan dit een heel 
goed kader vormen voor hetgeen al dan niet aan activiteiten wordt gedaan. De verduidelijking 
van de rollen biedt kader voor de open huishouding, omdat in vrijwel alle gevallen sprake is 
van een goed toetsingscriterium.  
 
Mevrouw Smit zet uiteen dat het voorliggende kader inzicht geeft in de rollen en de 
verantwoordelijkheden van provincie en partners. Het is op de toekomst gericht. De VVD ziet 
de samenwerking met name daar waar de provincie haar provinciale instrumenten op in kan 
zetten; gebiedsontwikkeling is daarvan een goed voorbeeld.  
De gezamenlijke aanpak zal zich vooral moeten richten op het provinciaal belang. De 
provincie moet ook duidelijk zijn in doel en het resultaat die zij voor ogen heeft.  
In de visie van de VVD komt het qua aanpak vooral neer op de inhoud en samenwerking, 
zoals die in het kader van de grote projecten is afgesproken. Daarvan is dit in feite een 
onderdeel in de zin van hoe in de toekomst zal worden samengewerkt. Daarvoor wordt dit een 
goed kader geacht.  
In verband met de risico’s pleit de VVD ervoor Hart voor de Heuvelrug toe te voegen als 
evaluatieproject.   
De heer De Vries spreekt zijn waardering uit voor het voorliggende discussiestuk, waarin 
goed is nagedacht over de wijze waarop de samenwerking zou kunnen worden ingekaderd. 
Uit het rapport van de Visitatiecommissie over de bestuurskrachtmeting blijkt dat vanuit de 
gemeenten kritiek was ten aanzien van de Samenwerkingsagenda, in de zin dat het aan 
duidelijkheid ontbrak. D66 verwacht dat die helderheid met dit kader over en weer kan 
worden geschapen.  
D66 hoopt dat dit een hernieuwde start is om de samenwerking met de partners goed vorm te 
geven.  
 
De heer Van Kranenburg merkt op dat het voorliggende stuk een systematische opzet bevat, 
die de diverse rollen duidelijk maakt. Naast de aan het begin van deze vergadering 
gememoreerde opheffing van de SUW, herinnert spreker zich ook de opheffing van VIP. 
Samenwerkingsverbanden die goede vooruitzichten leken te bieden, maar waarbij op een 
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bepaald moment de gemeentelijke autonomie toch boven het belang van het 
samenwerkingsverband is gegaan.  
Spreker vestigt de aandacht op hoofdstuk 4.3, intergemeentelijke samenwerking (blz. 11). In 
het derde tekstblok staat hoe de provincie de intergemeentelijke samenwerking voorstaat. De 
ChristenUnie is van mening dat de provincie zich daarover niet zo expliciet dient uit te 
spreken. Wellicht is het gewenst dit gehele tekstblok te vervangen door:”De provincie juicht 
intergemeentelijke samenwerking toe”. De condities waaronder dient aan de gemeenten te 
worden overgelaten.  
 
De heer Buiting spreekt zijn waardering uit voor de inhoud van het voorliggende stuk. Er is al 
veel gezegd. Spreker vestigt de aandacht op de netwerkoverheid (blz. 6). Volgens het CDA is 
dat een belangrijke toegevoegde waarde die de provincie kan hebben vanuit haar visie naar de 
toekomst. Het CDA acht het van belang dat dit ook een gedragen visie van de gemeenten in 
de provincie Utrecht wordt, zodat de gemeenten bereid zijn hun lange termijnvisies af  te 
stemmen op de termijnvisie van de provincie. Spreker vraagt hiervoor meer aandacht.  
 
De heer Duquesnoy spreekt zijn waardering uit voor het voorliggende stuk. Een kader voor 
samenwerking geeft duidelijkheid richting partners.  
Met betrekking tot het tekstlok op blz. 11 inzake de intergemeentelijke samenwerking is de 
SP van mening dat niet volstaan kan worden met één zin, omdat de provincie daaraan 
meewerkt. Er dient helderheid te worden gegeven op welk moment de provincie daaraan al 
dan niet meewerkt.  
De heer Van Kranenburg merkt op dat de provincie in ondersteunende zin wellicht betrokken 
is bij intergemeentelijke samenwerking, maar de provincie is in deze per definitie geen partij. 
De heer Duquesnoy zet uiteen dat ook wordt gewezen op deelname van de provincie aan 
overleggen die niet voldoen. In die zin lijkt het spreker van belang dat wordt aangegeven 
wanneer daaraan al dan niet wordt voldaan.  
 
De heer Nugteren deelt mede dat GroenLinks de inhoud van het voorliggende stuk een goede 
basis acht om verder te gaan. In de visie van GroenLinks behoeft het stuk echter nog enige 
doorleving. Sommige zaken zijn nog heel formalistisch benaderd. Het is goed dat er 
voorwaarden worden geformuleerd. 
Spreker memoreert de discussie over de Samenwerkingsagenda. Er waren drie problemen: 

- de politieke rol van PS; 
- de provinciale meerwaarde in activiteiten;   
- de organisatorische vorm.  

Wat betreft het laatste punt kan GroenLinks zich vinden in de inhoud van het voorliggende 
stuk ter zake.  
De eerste twee aandachtspunten vindt GroenLinks nog te weinig terug. Wat er staat over de 
rol van PS is vrij standaard. Juist bij dergelijke grotere benaderingen is het van belang vast te 
stellen dat PS daarbij in een vroegtijdig stadium worden betrokken.   
Ten aanzien van de provinciale meerwaarde wordt in het stuk te weinig verwoord dat de 
provincie zich verbindt aan allerlei zaken, deels omdat het moet, maar deels ook omdat de 
provincie een meerwaarde kan leveren. Die meerwaarde kan weliswaar heel verschillend zijn, 
maar is toch een criterium dat aan de orde zou moeten komen. GroenLinks kan zich vinden in 
de opmerking van de VVD in deze de werkwijze bij grote projecten te volgen. 
 
Het verheugt mevrouw Haak dat de commissie van mening is dat met de inhoud van het 
voorliggende stuk een goede weg wordt ingeslagen. De naar voren gebrachte punten zullen 
worden meegenomen. Voor wat betreft de rol van PS is wellicht nog wat meer input nodig.  
De heer Nugteren merkt op dat in het stuk staat dat PS de beleidskaders vaststelt. De vraag is 
met name hoe dat in die processen wordt gedaan. Een enkele keer valt het woord startnotitie, 
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hetgeen al een vooruitgang is. Als het om grote zaken gaat, is het van essentieel belang dat PS 
daarbij in een vroegtijdig stadium worden betrokken d.w.z. op het moment dat nog kan 
worden nagedacht over de mogelijke varianten waarlangs de samenwerking wordt 
ontwikkeld.  
Mevrouw Haak neemt dit mee. In de startnotitie moet staan wie op welk moment wat doet en 
wat de randvoorwaarden zijn. Zowel de rol van PS als de provinciale meerwaarde kan nader 
worden uitgewerkt in het voorliggende stuk.  
 
De heer Buiting zou het toejuichen indien vanuit Statenleden soms een wat actievere 
oriëntatie uitgaat en het niet alleen blijft bij het vermelden in een startnotitie.  
De heer Nugteren sluit zich hierbij aan.  
 
Mevrouw Haak steunt de opmerking van het CDA over de netwerkoverheid, hetgeen zal 
worden meegenomen.  
Zij is het eens met de reactie van de SP op de opmerking van de ChristenUnie ter zake van het 
tekstblok onder 4.3. Het gaat er uiteindelijk om welke rol de provincie daarin wil spelen. Tot 
nu toe hing de provincie er in een samenwerkingsverband enigszins bij; onduidelijk was met 
welke rol de provincie daar zat. Dat moet worden verduidelijkt. Wellicht is de tekst wat te 
dirigistisch geformuleerd. Spreekster zegt toe dat daarnaar nader zal worden gekeken.  
Met betrekking tot de doorleving licht spreekster toe, dat het voorliggende stuk thans binnen 
de verschillende sectoren is uitgezet met het verzoek te bekijken of er vanuit hun ervaring nog 
belangrijke accenten zijn die zouden moeten worden meegenomen. Hetzelfde zal worden 
gedaan door middel van enkele voorbeeldprojecten. Het lijkt spreekster een goede suggestie 
het Hart voor de Heuvelrug mee te nemen vanwege de complexiteit van het proces en alle 
verschillende participanten. Het moet echter wel een toegevoegde waarde hebben, hetgeen zal 
worden afgewogen.  
Als een en ander goed is doordacht, zal met de buitenwereld in gesprek worden gegaan om te 
bezien of ook daar de meerwaarde wordt ervaren indien de samenwerking conform het 
voorgestelde model wordt aangegaan. Het resultaat zal naar de Staten worden teruggekoppeld. 
Spreekster gaat er vanuit dat op grond van de praktische invulling naar aanleiding van de 
raadpleging ook sprake zal zijn van meer ‘doorleving’.  
Spreekster hoopt dat het model voor de volgende verkiezingen zal zijn afgerond, zodat dit kan 
worden meegegeven voor de nieuwe Collegeperiode.  
 
Mevrouw Pennarts vestigt de aandacht op blz. 20 waar wordt gesignaleerd dat de SUW niet 
optimaal functioneert en hoe dit beter zou kunnen in de vorm van een Groene Hart-variant 
met een aantal doelstellingen. Zij memoreert haar vraag over de SUW bij de rondvraag. In 
antwoord daarop gaf gedeputeerde Haak aan, dat de vraag uit de gemeenten zelf moet komen. 
GroenLinks zou het betreuren indien die vraag niet komt, omdat de ‘blauwdruk’ in het 
voorliggende stuk heel werkbaar en zinvol wordt geacht. Spreekster informeert of het niet 
mogelijk is de vraag bij de desbetreffende gemeenten omhoog te halen.  
Mevrouw Haak licht toe dat de vraag om eventueel tot een dergelijke invulling te komen juist 
vanuit de SUW is gekomen.  
De provincie spreekt met de gemeenten over hun bestuurskracht, waarbij ook altijd wordt 
gewezen op het regionale belang. In Utrecht West betreft dit met name de Groene Hart 
opgave. In die zin heeft de provincie een stimulerende rol. Een samenwerking kan echter pas 
goed tot stand komen indien het gevoel met betrekking tot de doelstellingen wordt gedeeld. 
Spreekster heeft de indruk dat de gemeenten binnen de SUW bij elkaar zaten, omdat zij zich 
daaraan ooit hadden verbonden. Het gevoel van meerwaarde door de samenwerking ontbrak. 
Pas op het moment dat alle partijen ervan overtuigd zijn dat door de samenwerking 
meerwaarde te behalen is, ziet spreekster belang bij het aanleveren van vragen om die 
meerwaarde er ook uit te halen.   
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Desgevraagd door mevrouw Pennarts antwoordt spreekster dat het niet alleen schort aan een 
formeel verzoek, maar ook aan een onderzoek in welke vorm dit moet en of geen sprake is 
van een dubbeling met andere overleggen die in deze reeds lopen.   
 
Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat dit onderwerp voldoende is besproken, sluit hij de 
discussie hierover af.  
 
11. Statenbrief Vervolg werkzaamheden Ad hoc commissie vermindering regelgeving en 
bureaucratie, 2010BEM08 
De heer Buiting informeert namens de Ad hoc commissie vermindering regelgeving en 
bureaucratie of de commissie zich kan vinden in de voorgestelde wijze van afronding van de 
werkzaamheden en of kan worden gezorgd voor vervulling van de vacatures.  
 
De heer De Vries deelt mede dat D66 zich kan vinden in het voorliggende voorstel. Met 
betrekking tot de vervulling van de vacatures doet D66 een beroep op de fracties die de 
vacatures hebben veroorzaakt.   
 
Mevrouw Dik deelt mede dat de ChristenUnie bereid is de door haar ontstane vacature in de 
Ad hoc commissie weer in te vullen. Zij komt hier op nader terug na de fractievergadering, 
die deze week plaatsvindt.   
 
Mevrouw Fokker deelt mede dat zij de vacature, ontstaan door het vertrek van de heer Bos,  
zal invullen.  
 
De voorzitter constateert dat de commissie zich kan vinden in het voorliggende voorstel en 
dat de vacatures worden ingevuld.  
 
13. Middenbestuur 
Is vervallen.  
 
TER KENNISNEMING 
 
14. Statenbrief Notitie onderzoeksplan 2010 naar de doelmatigheid en doeltreffendheid 
van het gevoerde bestuur, 2010BEM02 
De heer De Vries memoreert op 14 januari jl. via de mail een aantal schriftelijke vragen te 
hebben ingediend. Hij had hierop een antwoord verwacht. Nu hij moet constateren dat dit niet 
het geval is, verzoekt hij om schriftelijke beantwoording op basis waarvan D66 eventueel zal 
verzoeken om agendering. Wel hecht spreker eraan te vernemen waarom zijn, tijdig 
ingediende, vragen niet zijn beantwoord.  
De voorzitter antwoordt, dat in het overleg tussen voorzitter en adjunctgriffier geen antwoord 
ter tafel heeft gelegen.  
De heer De Vries memoreert de afgesproken werkwijze ten aanzien van het tijdig indienen 
van technische vragen. Hij pleit ervoor richting GS aan te geven, dat hieraan dan ook gevolg 
moet worden gegeven.  
De voorzitter onderschrijft het betoog van D66 en zegt dit toe.  
 
15. Statenbrief De Provinciale Prout! Penning , 2010BEM05 
 
16. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging van ieders 
komst en inbreng.  


