
1

2011BEM72 
 
Verslag van de vergadering van de statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 
 5 september 2011 
 
Aanwezig: 
G.A. de Kruif (voorzitter), R.C. Robbertsen (CvdK), drs. R.W. Krol (gedeputeerde), R. van 
Lunteren (gedeputeerde), mw. A.M.A. Pennarts-Pouw (gedeputeerde), drs. R.E. de Vries 
(gedeputeerde), dr. F.H. Barneveld Binkhuysen (VVD), mw. A.C. Boelhouwer (GroenLinks), 
drs. J.G. Boerkamp (D66), mr. J.M. Buiting (CDA), R.G.J. Dercksen (PVV), mw.drs. R.K. 
Dik-Faber (ChristenUnie), mw. P. Doornenbal-van der Vlist (CDA), drs. J.G. van Hal 
Scheffer (PVV), mw. W.M.M. Hoek (50PLUS), ir. H. IJssennagger (PVV), drs. C. de Kruijf 
(PvdA), ir.ing. Y.S. Lutfula (SP), mw. M.W.J. Maasdam-Hoevers (CDA), drs. B. Nugteren 
(GroenLinks), ir. J.P.M. Peters (D66), ing. H.N. Scherer (PVV), mw. Y. Smit (VVD), J.H. 
Verbeij-Ouwerkerk (PvdA), mw.drs. J.C.M. Versteeg (D66), mw.drs. A.J. Vlam (VVD), W. 
van Wikselaar (SGP) 
 
Van ambtelijke zijde aanwezig: 
dr. R.J. Poort (adjunctgriffier), mw. W. Voorneman-Rikkers (verslag)  
 
Afwezig:  
W. van der Steeg (PvdD)  
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
Met betrekking tot de vaststelling van de agenda memoreert mevrouw Versteeg dat per e-mail 
het voorstel is gedaan om een aantal agendapunten rechtstreeks door te geleiden naar PS. D66 
staat op zich neutraal tegenover dat voorstel. Wel geeft zij mee dat de fracties voorheen 
spreektijd in PS voor de totale vergadering hadden en nu per onderdeel. Op grond van de 
omvang van de agenda van de komende PS-vergadering kan D66 zich de keuze van de 
voorzitter voorstellen, maar indien dit regulier wordt voor kleine onderwerpen moet er wel 
voor worden gewaakt dat de PS-vergadering daardoor enorm uitdijt.  
De voorzitter neemt de opmerking van D66 mee. 
Spreker stelt vervolgens vast dat de agenda conform wordt vastgesteld.  
 
2. Mededelingen en Ingekomen stukken 
Mededelingen 
- Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Van der Steeg. 
- De voorzitter deelt mede dat bij agendapunt 11, Protocol geheimhouding, namens de 

PVV het woord zal worden gevoerd door de heer Scherer. 
- De voorzitter deelt mede dat per mail ter kennisneming de Statenbrief Programma 

Randstad Urgent is nagezonden.  
- In vervolg op hetgeen al door D66 naar voren is gebracht bij agendapunt 1, deelt de 

voorzitter mede, dat per mail is voorgesteld om een viertal geagendeerde onderwerpen 
zonder bespreking in de commissie door te geleiden naar PS van 19 september a.s. Het 
gaat om de agendapunten 6, 7, 8 en 12. Spreker stelt vast, dat de commissie instemt 
met dit voorstel.  

- Gedeputeerde De Vries deelt met betrekking tot de het gebeuren rond Diginotar mede, 
dat in IPO-verband al de nodige stappen worden gezet. Er is een memorandum 
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opgesteld waarin een overzicht wordt gegeven van wat er precies is gebeurd en wat dit 
voor de provincies betekent ten aanzien van o.a. hun websites, ketenprocessen en 
interne bedrijfsprocessen. Spreker zal dit memorandum ter kennisneming aan de 
commissie toezenden.   

 Vanuit het Rijk is bericht ontvangen, dat alle overheidswebsites operationeel blijven 
en de certificaten van Diginotar zo snel mogelijk worden vervangen. In verband met I-
move is de provincie Utrecht al deels overgestapt op certificaten van Getronics. 
Binnen de provinciale organisatie is o.a. bij ruimtelijke plannen, de kabel- en 
leidingenwetgeving en een aantal E-formulieren wel sprake van certificaten van 
Diginotar. Spreker zegt toe schriftelijk nader te zullen toelichten waar de pijnpunten 
voor de Utrechtse provinciale organisatie zitten en hoe een en ander zo snel mogelijk 
zal worden opgelost. Vooruitlopende hierop deelt hij mede te hebben begrepen, dat de 
certificaten van Diginotar binnen een week vervangen moeten kunnen zijn door 
certificaten van Getronics.   

 
Ingekomen stukken 
Brief GS, mevrouw Pennarts, over het Intrekkingsbesluit RSW-samenvoeging (inclusief twee 
brieven vanuit het ministerie van BZK 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
Brief Randstedelijke Rekenkamer inzake groslijst onderzoeksonderwerpen Randstedelijke 
Rekenkamer 
Mevrouw Hoenderdos, Randstedelijke Rekenkamer, memoreert dat de voorliggende brief met 
mogelijke onderwerpen voor 2012 en verdere jaren is toegezonden om de leden van de 
Programmaraad te faciliteren. In de jaarlijkse bijeenkomst van de Programmaraad in 
november zullen de onderwerpen voor het komend jaar worden vastgesteld. In tegenstelling 
tot voorgaande jaren heeft de Rekenkamer de onderwerpen voor het zomerreces verzameld, 
zodat de provincies kennis kunnen nemen van elkaars onderwerpen. Het is niet de bedoeling 
hierover inhoudelijk te spreken, maar dat de Staten voor november richting de leden van de 
Programmaraad aangeven naar welke onderwerpen hun voorkeur uitgaat.   
 
Mevrouw Versteeg spreekt haar waardering uit voor de gekozen werkwijze, hetgeen een grote 
verbetering wordt geacht ten opzichte van voorgaande jaren.   
 
Mevrouw Vlam, lid en voorzitter van de Programmaraad, roept alle fracties op de groslijst te 
bekijken en de leden van de Programmaraad input te leveren voor de vergadering van de 
Programmaraad in november,   
 
De heer Dercksen merkt op dat de PVV het onderwerp ‘het nieuwe provinciehuis’ heeft 
ingebracht. In de tabel haalbaarheid/wenselijkheid van het onderzoek staan bij dit onderwerp 
thans vraagtekens in de vier kolommen. De PVV heeft deze vraagtekens niet en informeert of 
behoefte is aan een nadere toelichting.   
Mevrouw Hoenderdos licht toe dat een onderzoek naar het nieuwe provinciehuis 
verschillende invalshoeken kan hebben. Op grond hiervan was het lastig dit onderwerp van 
een score te voorzien.  
De heer Dercksen geeft aan dat het de PVV met name gaat om het proces; hoe PS zijn 
geïnformeerd, wat PS (pro)actief hebben gedaan om deskundig geïnformeerd te worden en 
hoe de besluitvormning uiteindelijk tot stand is gekomen.  
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Onder verwijzing naar de oproep van mevrouw Vlam, sluit de voorzitter de behandeling van 
dit onderwerp af.   
 
Brief Randstedelijke Rekenkamer inzake Onderzoeksopzet ‘Doeltreffendheid subsidies’  
De voorzitter geeft het woord aan de heer Van Oostveen, Randstedelijke Rekenkamer, voor 
een korte toelichting.  
 
De heer Van Oostveen licht toe dat de Randstedelijke Rekenkamer voornemens is vanaf 
augustus onderzoek te doen naar de doeltreffendheid van de provinciale subsidies. De 
afgelopen jaren is meermalen aan de Rekenkamer verzocht een onderzoek te doen naar 
subsidies of subsidie-gerelateerde onderwerpen. De Randstedelijke Rekenkamer acht dit 
onderwerp thans actueel, omdat subsidies ter discussie staan. Binnen de provincies wordt de 
Kerntakendiscussie gevoerd. De uitkomst van deze discussie kan ertoe leiden dat bepaalde 
beleidsthema’s of taken worden afgestoten, waarmee onderliggende subsidies mogelijk ook 
verdwijnen. Voorts is het mogelijk dat subsidies verdwijnen als gevolg van de bezuinigingen 
bij de provincies. Om een keuze te maken welke subsidies moeten worden gehandhaafd, 
kunnen worden gekort of afgestoten, is inzicht in de doeltreffendheid van de subsidies nodig. 
Het onderzoek zal worden gesplitst in een algemeen- en een provincie specifiek deel. 
Het algemene deel gaat in op in hoeverre de provincie zelf inzicht heeft in de doeltreffendheid 
van de subsidies. Dat wordt nagegaan door evaluaties van de provincie na te lopen; deze 
worden gecontroleerd op de kwaliteit. Het resultaat van dit onderzoek zal aan het eind van dit 
jaar worden gepubliceerd. 
Het provincie-specifieke deel richt zich op één subsidie per provincie. Voor Utrecht is 
gekozen voor de subsidieregeling Tijdsordening, een regeling om bedrijven te stimuleren hun 
medewerkers buiten de spits of helemaal niet te laten reizen. De provincie heeft daarvoor voor 
de jaren 2011 en 2012 € 2,85 mln beschikbaar gesteld. De Randstedelijke Rekenkamer heeft 
voor deze regeling gekozen omdat het een relatief groot bedrag betreft, het een concrete 
regeling met meetbare doelen en prestaties is en de regeling ook nog doorloopt in 2012. Naast 
de informatie, waarover de provincie beschikt, wil de Rekenkamer zich ook specifiek richten 
op de doelgroep i.c. de subsidie-ontvangers door middel van gesprekken/interviews. Het 
onderzoek gaat derhalve verder dan de onderzoeken die de Rekenkamer normaal uitvoert. Het 
resultaat van dit onderzoek zal in het eerste kwartaal van 2012 worden gepubliceerd.  
Het onderzoek naar het algemene deel kan voor alle vier provincies tegelijk worden 
uitgevoerd. Ten aanzien van het provincie specifieke deel is dit afhankelijk van de gekozen 
subsidie. Elke subsidie vraagt een ander soort onderzoekswijze, hetgeen ertoe kan leiden dat 
het ene onderzoek iets sneller is afgerond dan het andere.  
 
Mevrouw Vlam merkt op dat dit onderwerp als ingekomen stuk is geagendeerd. De VVD 
heeft nog geen gelegenheid gehad dit binnen de fractie te bespreken. Zij maakt in deze 
derhalve het voorbehoud dat er wellicht nog nadere opmerkingen komen na het fractie-
overleg waarbij de toelichting van de heer Van Oostveen zal worden betrokken.  
Vooruitlopende hierop wordt in algemene zin gepleit voor een zo smart mogelijk 
geformuleerde doelstelling van het onderzoek.  
Ten aanzien van het provincie-specifieke onderzoek is gekozen voor een regeling die tot eind 
2012 loopt; de regeling wordt eind 2011 gemeten. Eerdere ervaring met rapporten leert dat de 
resultaten niet meetbaar zullen zijn, omdat de regeling tot eind 2012 loopt. Dat is een punt dat 
zowel in de onderzoeksopzet als in de onderzoeksfase zelf naar voren zal moeten komen.  
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Mevrouw Versteeg deelt mede dat D66 de aanleiding voor het onderzoek deels kan 
onderschrijven. Het is goed inzicht te krijgen in de prestaties van subsidies. Voor D66 staat dit 
los van de Kerntakendiscussie. 
Met betrekking tot het provincie-specifieke deel vraagt D66 zich af waarom slechts één 
subsidie is geselecteerd. Geïnformeerd wordt of hieraan een financiële reden ten grondslag 
ligt en of dit wel kan leiden tot een algemene conclusie over de prestaties, de output en de 
outcome van subsidies. In kwalitatieve zin stelt D66 vast dat gekozen is voor een regeling met 
concrete, meetbare doelen. D66 vraagt zich af of het niet wenselijk is inzicht te krijgen in het 
resultaat van regelingen die minder smart zijn geformuleerd.   
 
De heer Nugteren sluit zich aan bij de vraag waarom de periode van het onderzoek niet zo is 
genomen dat de subsidieregeling is afgelopen en het effect ook goed kan worden gemeten.  
 
Gedeputeerde Van Lunteren heeft begrepen dat een van de te onderzoeken projecten een 
VERDER project is. Geïnformeerd wordt in hoeverre er rekening is gehouden met het feit, dat 
daarin verschillende overheden samenwerken en het provinciale deel daardoor niet duidelijk 
is aan te geven.   
 
De heer Van Oostveen deelt mede dat de opmerking over het smart formuleren van de 
doelstelling van het onderzoek zal worden meegenomen.  
Met betrekking tot de tussentijdse evaluatie memoreert spreker dat de Rekenkamer vaak bij 
een onderzoek naar een afgerond beleidsveld/thema te horen krijgt dat met het resultaat niets 
meer kan worden gedaan omdat het er niet meer toe doet. Bij de nu gekozen regeling kan na 
een jaar worden nagegaan of de provincie op koers ligt om de doelstelling te behalen; het 
biedt PS de mogelijkheid om eventueel nog te sturen. Dat is de afgeweging om tot deze keuze 
te komen.  
 
De heer Buiting is van mening dat of een totale integrale evaluatie dient plaats te vinden, 
waarvan de uitkomst weliswaar geen effect meer heeft op deze regeling maar lering kan 
worden getrokken voor toekomstige regelingen, dan wel het onderzoek veel sneller  moet 
plaatsvinden waardoor de uitkomst nog invloed kan hebben op het komend jaar. Met 
presentatie van het onderzoek in het eerste kwartaal van 2012 is het gevaar dat weinig met de 
uitkomst wordt gedaan; enerzijds omdat geconstateerd wordt dat er nog niet veel over te 
zeggen valt en anderzijds omdat de regeling in tijd al zover is gevorderd dat er niks meer kan.  
 
Mevrouw Hoenderdos licht toe dat het onderzoek juist in tweeën is geknipt om een oordeel te 
kunnen presenteren over de algemene lijn ter zake van de subsidies (presentatie eind van het 
jaar). Met betrekking tot het provincie-specifieke deel is gekozen voor een relatief kleine, 
concrete en daarmee snel te onderzoeken regeling. Het is lastig de doeltreffendheid van een 
subsidie te onderzoeken indien de regeling aan de voorkant al niet smart is. Uit alle subsidies 
is juist gezocht naar een regeling die nog doorloopt en waarop eventueel nog kan worden 
bijgestuurd naar aanleiding van het resultaat van het onderzoek. Daarnaast is gezocht naar een 
subsidie die zo concreet is, dat goed kan worden onderzocht of het resultaat heeft.   
De heer Van Oostveen voegt hieraan toe dat het in principe niet de bedoeling is algemene 
conclusies te publiceren ter zake van het onderzoek naar de specifiek provinciale regeling. 
Het is wel mogelijk dat de bevindingen van de Rekenkamer over voornoemde subsidie van 
belang is voor andere subsidieregelingen.   
Ten aanzien van de regeling Tijdsordening heeft de Rekenkamer begrepen dat de provincie 
deze moet uitvoeren. Op grond daarvan kan deze subsidieregeling worden beoordeeld voor de 
provincie Utrecht.  
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Gedeputeerde Van Lunteren zet uiteen dat met alle projecten in VERDER is ingestemd door 
de afzonderlijke volksvertegenwoordigingen waarmee wordt samengewerkt. In die zin is de 
gekozen subsidieregeling niet afgebakend en kunnen PS niet eenzijdig besluiten tot bijsturing 
op basis van het resultaat van het onderzoek. Zijn advies zou zijn een specifiek des provincie 
zijnde subsidie te onderzoeken, zodat PS iets kunnen met de eventuele aanbevelingen.   
Mevrouw Versteeg kan zich voorstellen dat PS bij een dergelijk smart-geformuleerde 
doelstelling zelf op basis van de indicatoren in de jaarstukken kan concluderen of de subsidie 
heeft gewerkt zoals werd beoogd.   
 
De heer  Van Oostveen zet uiteen dat een evaluatie in de optiek van de Rekenkamer duidelijk 
iets anders is dan een verantwoording in de P&C-cyclus. In de P&C-cyclus wordt 
verantwoord of een indicator al dan niet is gehaald. Hierbij vindt veelal geen analyse plaats 
naar de oorzaak van het niet behalen van de indicator. Bij een evaluatie wil de Rekenkamer 
bekijken of de redenering klopt dat een bepaalde activiteit, bv een subsidie, bijdraagt aan een 
bepaalde prestatie en of de prestatie ook uiteindelijk heeft geleid tot een bepaald effect in de 
maatschappij. Dat gaat verder dan de verantwoording in de P&C-cyclus.  
 
De heer Molenaar merkt in aanvulling op de toelichting van mevrouw Hoenderdos en de heer 
Van Oostveen op dat de keuze voor de subsidie Tijdsordening is gemaakt op basis van het 
criterium dat de provincie een autonome rol dient te vervullen ter zake van de te onderzoeken 
subsidie. De Rekenkamer is zich ervan bewust dat in het kader van VERDER meerdere 
partijen een rol spelen, maar ten aanzien van de subsidie Tijdsordening speelt de provincie 
daarin een belangrijke rol. De Rekenkamer hoopt in de eerste plaats vast te stellen dat de 
doelen van de subsidieregeling, het beïnvloeden van het woon-werkverkeer, worden bereikt 
en de regeling als zodanig betekenisvol is geweest; in de tweede plaats is van belang wat 
daarin het aandeel van de provincie i.c. de overige partners in VERDER is geweest.  
 
Gedeputeerde Van Lunteren zet uiteen dat vorenstaande toelichting precies de reden is op 
grond waarvan hij adviseert niet voor deze subsidieregeling te kiezen. De provincie is slechts 
de bestuurlijke trekker. VERDER omvat allerlei projecten met verschillende opdrachtgevers. 
De provincie voert deze regeling namens die opdrachtgevers uit. Voorgestaan wordt, dat de 
Staten wat met de eventuele aanbevelingen van de Rekenkamer kunnen. Hij benadrukt 
nogmaals dat dit bij de gekozen te onderzoeken subsidieregeling niet het geval is. Hij betreurt, 
dat zijn standpunt kennelijk niet wordt gedeeld.  
 
Mevrouw Vlam geeft de Rekenkamer in overweging zich nogmaals te buigen over de keuze 
van de te onderzoeken subsidie van de provincie Utrecht. Voor de controlerende taak van PS 
is het van belang dat sprake is van een subsidie die duidelijk bij de provincie thuishoort.  
 
Mevrouw Hoenderdos zegt toe dat nogmaals goed zal worden gekeken naar de rol van de 
provincie ter zake van de gekozen subsidieregeling.  
 
De voorzitter sluit hierna de discussie over dit onderwerp af. Hij bedankt mevrouw 
Hoenderdos en de heren Van Oostveen en Molenaar voor hun komst en toelichting.  
 
Brief de heer De Kruijf namens de PvdA-fractie inzake verzoek zorgvuldige begroting 2012 
De heer De Kruijf licht, onder verwijzing naar de bij de agenda gevoegde brief toe, dat de 
bezuinigingsvoorstellen als onderdeel van de begrotingsdiscussie 2012 ingrijpend zijn. De 
PvdA acht het gewenst dat PS zich in de vorm van direct contact met betrokken organisaties 
op de hoogte stellen van de effecten van die voorstellen. De PvdA pleit ervoor dit 



6

gestructureerd op te pakken en legt op grond hiervan het voorstel voor dit vanuit de 
commissie te organiseren. Indien hiertoe wordt besloten zou het in voorbereiding zijnde 
antwoord van GS op de vragen, die de PvdA heeft gesteld in het kader van art. 47, als basis 
voor de hoorzitting(en) kunnen dienen.   
 
De voorzitter memoreert voor de duidelijkheid, dat art. 47-vragen niet in de commissie BEM 
aan de orde komen. Verzocht wordt aan te geven of al dan niet wordt ingestemd met het 
voorstel van de PvdA.   
 
De heer Dercksen deelt mede dat de PVV in het kader van de bezuinigingsvoorstellen 
vertrouwen heeft in de onderbouwing van GS. Op grond hiervan is de PVV geen voorstander 
van de voorgestelde hoorzitting(en).  
 
De heer Van Wikselaar deelt mede dat de SGP zich aansluit bij het betoog van de PVV. Het is 
de rol van GS om uitvoering te geven aan de gestelde doelen.  
 
De heer Nugteren memoreert dat de brief van de PvdA van voor het zomerreces dateert. Hij 
heeft er moeite mee dat de brief zo lang onbeantwoord is gebleven. Zeker op brieven met een 
dergelijke vraag als de voorliggende dient snel te worden gereageerd. Aan de voorzitter wordt 
verzocht er bij de cvdK op aan te dringen hierop in toekomstige gevallen toe te zien.  
Met betrekking tot de inhoud, staat GroenLinks op het standpunt dat positief moet worden 
gereageerd op een verzoek van een substantieel deel van de Staten. GroenLinks stelt voor de 
hoorzitting(en) te laten organiseren door het Presidium en hecht eraan hierbij te pleiten voor:  

a. wat breder uit te nodigen dan alleen diegenen die in het subsidielijstje staan.  
b. een bredere vraagstelling dan ‘Voelt u zich getroffen?’ Het is ook van belang welke 

veerkracht er zit in de sectoren die worden geraakt’;  
c. een onafhankelijk voorzitter met gevoel voor politiek.   

 
Mevrouw Doornenbal deelt mede dat het CDA geen voorstander is van het voorstel van de 
PvdA, maar het organiseren van de hoorzitting(en) niet in de weg zal staan. Indien hiertoe 
wordt besloten, sluit het CDA zich aan bij het voorstel van GroenLinks met betrekking tot een 
onafhankelijk voorzitter. Voorts staat het CDA wel op het standpunt dat het 
verwachtingsmanagement duidelijk moet zijn. Het kan niet zo zijn dat diegenen die een 
zienswijze hebben ingediend, dan wel uitgenodigd worden voor de eventuele hoorzitting het 
idee hebben dat de bezuinigingsvoorstellen naar aanleiding van hun betoog wijzigen. Door de 
Coalitie zijn in deze duidelijke keuzes gemaakt en het CDA verwacht dat daaraan uitvoering 
wordt gegeven. Het CDA zou met name willen vernemen of er onvoorziene consequenties 
zijn als gevolg van de bezuinigingsvoorstellen.    
 
Mevrouw Dik zet uiteen dat de ChristenUnie zich enerzijds kan vinden in het pleidooi van de 
PvdA; anderzijds wordt onderschreven dat het verwachtingmanagement duidelijk moet zijn, 
omdat in principe de door de Coalitie gemaakte keuze wordt uitgevoerd. Indien er geen ruimte 
is om tot andere keuzes te komen, is de vraag of een dergelijke hoorzitting moet worden 
georganiseerd.  
 
De heer Barneveld Binkhuysen deelt mede dat de VVD geen voorstander is van een 
hoorzitting, maar zich ervan bewust is dat gehoor moet worden gegeven aan een dergelijke 
oproep van de PvdA. De VVD sluit zich aan bij het betoog van het CDA ten aanzien van het 
Coalitieakkoord en het verwachtingmanagement. Voorts sluit de VVD zich aan bij het 
pleidooi van GroenLinks over de regie van de hoorzitting.  
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Mevrouw Hoek merkt op dat het bedrag dat moet worden bezuinigd bekend is. 50PLUS is 
van mening dat daarin – ondanks het Coalitieakkoord – keuzes gemaakt moeten kunnen 
worden. In dat kader zou 50PLUS willen meegeven dat sterke schouders meer kunnen dragen 
dan zwakkere schouders. Op grond van het vorenstaande sluit 50PLUS zich aan bij het 
voorstel van de PvdA. 50PLUS verwacht dat met name diegenen die hard door de 
bezuinigingen worden getroffen zullen ingaan op de uitnodiging voor een hoorzitting.   
 
De heer Lutfala merkt op dat bij de keuze van het korten op subsidies niet is gekeken naar de 
effecten voor de individuele organisaties. In die zin steunt de SP het voorstel van de PvdA.  
De vraag is echter wat het doel van de hoorzitting is. Indien bepaalde keuzes niet kunnen 
worden teruggedraaid, en de Staten derhalve niets kunnen betekenen voor de insprekers, is de 
SP geen voorstander van de hoorzitting.   
 
De heer Barneveld Binkhuysen hecht eraan te benadrukken dat de keuzes in principe zijn 
gemaakt en dat deze niet worden teruggedraaid. De VVD deelt de mening van het CDA dat de 
Staten zich moeten focussen op zaken die mogelijkerwijs over het hoofd zijn gezien.  
De heer Van Wikselaar voegt hieraan toe dat GS verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. 
Alle organisaties hebben de bezuinigingsvoorstellen van GS schriftelijk ontvangen en kunnen 
daarop een zienswijze indienen. GS maken op basis daarvan een afweging en koppelen dit 
terug naar de Staten. Op grond hiervan staat de SGP op het standpunt dat de hoorzitting in 
principe geen meerwaarde heeft.  
 
Mevrouw Versteeg deelt mede dat D66 er geen voorstander van is een hoorzitting te 
organiseren waarin sprake is van een herhaling van zetten. Indien toch tot het organiseren van 
een hoorzitting wordt besloten, sluit D66 zich aan bij het betoog van GroenLinks een en ander 
van verschillende kanten te belichten.   
 
Desgevraagd door de heer Dercksen, antwoordt de heer Barneveld Binkhuysen dat de VVD 
niet verwacht dat er in de hoorzitting zaken naar voren zullen komen die mogelijkerwijs over 
het hoofd zijn gezien; dit kan echter niet worden uitgesloten.   
 
De heer Lutfala deelt mede dat de SP het voorstel van de PvdA ondersteunt. Wellicht is een 
alternatief dat de organisaties hun betoog schriftelijk indienen en de commissie dan wel de 
subcommissie beoordeelt of dit al dan geen onderwerp in de hoorzitting moet worden.  
De heer Barneveld Binkhuysen wijst erop dat dit al is gebeurd in de vorm van het indienen 
van een zienswijze.   
 
De voorzitter concludeert dat een substantiële meerderheid van de commissie het organiseren 
van een eventuele hoorzitting niet tegenhoudt met in achtneming van de kanttekeningen dat er 
een goede regie moet zijn, een onafhankelijk voorzitter en een duidelijk 
verwachtingsmanagement. Hij stelt vast dat de commissie ermee instemt dat het vorenstaande 
als zodanig naar het Presidium wordt doorgesluisd, met het verzoek op korte termijn een 
hoorzitting te organiseren. Vooruitlopende daarop deelt spreker mede dat vanuit de griffie 26 
september a.s. (19.30 uur) als mogelijke datum wordt voorgesteld.  
 
3. Rondvraag 
Geen. 
 
4. Termijnagenda 
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De voorzitter deelt mede, dat ter vergadering een actuele versie is uitgereikt (versie 2 
september 2011).  
Gedeputeerde Krol vestigt de aandacht op de toezegging dat de Stichting Bloeyendael in de 
toekomst betrokken zal worden bij de visieontwikkeling van het gebied. Dit punt is 
achterhaald, omdat de provincie geen eigenaar meer is van dit gebied en zich op grond 
hiervan ook niet zal bezighouden met de visieontwikkeling.   
Een aantal andere punten met betrekking tot de huisvesting komt aan de orde bij agendapunt 
9, voortgangsrapportage Eureka.  
Met betrekking tot Paushuize memoreert spreker, dat de provincie op zoek is naar een 
exploitant. Op 14 december a.s. wordt Paushuize opgeleverd en moet ook de exploitant 
bekend zijn. De Staten kunnen hierover derhalve in december/januari worden geïnformeerd.  
 
De heer Van Hal Scheffer informeert wat hij zich moet voorstellen bij zorgeconomie in relatie 
tot Europa. 
De heer Buiting licht toe dat in het kader van een evaluatie binnen de Randstad is opgemerkt, 
dat het de desbetreffende Toetsingscommissie bevreemdde dat Utrecht een dergelijk groot 
aandeel in de zorg heeft, hetgeen niet tot uiting komt in de strategische nota’s. Dat zou door 
GS worden opgepakt.  
Mevrouw Versteeg onderschrijft het vorenstaande. Zij hecht eraan hierbij op te merken dat de 
provincie Utrecht enige tijd de term ‘zorgeconomie’ heeft gebruikt waar feitelijk vaccinologie 
werd bedoeld. Daarvoor is aandacht gevraagd.   
De voorzitter zegt toe dat de griffie een en ander zal uitzoeken en de commissie hierover 
schriftelijk informeert.  
 
5. Verslag Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 20 juni 2011  
De heer Dercksen deelt mede, dat de PVV met enige regelmaat in de verslagen PPV wordt 
genoemd; hij vraagt hiervoor aandacht.  
 
Met in achtneming van het vorenstaande wordt het verslag vastgesteld. 
 
6. Statenvoorstel Bezwaarschriften- en klachtencommissie en administratief beroep 
(herzieningsregeling) 
Gaat rechtstreeks door naar de PS-vergadering van 19 september a.s.  
De voorzitter informeert of dit een sterstuk kan zijn. 
Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de heer Boerkamp, bevestigt de heer 
Poort, dat er nog een kleine correctie komt op de tekst. Hij zegt toe de correctie per mail aan 
de commissie te zullen toezenden.   
De voorzitter concludeert dat het voorliggende voorstel vooralsnog een sterstuk kan zijn.  

7. Statenvoorstel grenswijziging Stichtse Vecht-Wijdemeren 
Gaat rechtstreeks door naar de PS-vergadering van 19 september a.s. 
De voorzitter stelt vast dat de commissie ermee instemt dat dit een sterstuk kan zijn.   

8. Statenvoorstel minder bureaucratie en minder regelgeving door digitale aanbieding 
van provincie publicaties 
De heer Peters deelt mede dat D66 het voorliggende voorstel steunt. Geconstateerd wordt dat 
PS nog veel in papiervorm ontvangen. Geïnformeerd wordt of er initiatieven zijn om ook 
daaraan iets te doen.  
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Mevrouw Doornenbal wijst erop dat de agenda is vastgesteld, waarmee is besloten dit 
onderwerp rechtstreeks te behandelen in de PS-vergadering.  
 
De voorzitter bevestigt dit. Op zijn voorstel wordt besloten dat vragen/opmerkingen in PS 
worden gesteld dan wel schriftelijk van te voren worden ingediend. Hij concludeert dat het 
voorliggende voorstel geen sterstuk kan zijn.    
 
9. Statenbrief voortgangsrapportage Eureka 
Gedeputeerde Krol heeft er voorafgaande aan de behandeling van de voortgangsrapportage 
behoefte aan te memoreren hoe de besluitvorming tot de aankoop van het nieuwe 
provinciehuis tot stand is gekomen en welke financiële afspraken daarbij zijn gemaakt. De 
aanloop hier naartoe is een lange weg geweest. Besluitvorming heeft plaatsgevonden op basis 
van het Statenvoorstel van september 2009. Van belang is dat er, voor wat betreft de 
huisvestingslasten voor is gekozen dezelfde systematiek te hanteren als op de huidige locatie. 
Over de huisvestingslasten, heeft politieke besluitvorming plaatsgevonden waarbij het bedrag 
ad € 5,6 mln is verlaagd naar € 5,4 mln. Dit is de financiële speelruimte waarmee GS 
vervolgens aan de slag zijn gegaan.  
Met de kennis van vandaag kan spreker meedelen dat GS ruim binnen de door de Staten 
gestelde randvoorwaarden kunnen blijven. Dit geldt eveneens voor de gestelde termijnen. Het 
gebouw kan op 23 december a.s. in plaats van 23 januari 2012 door de aannemer worden 
opgeleverd. Op 23 maart 2012 moet de hele organisatie het nieuwe provinciehuis kunnen 
betrekken. Strukton blijft nog een jaar het beheer doen. De definitieve eindafrekening kan 
derhalve ca. 1 jaar nadat de provinciale organisatie erin is getrokken tegemoet worden gezien. 
De provincie houdt de tijds- en met name financiële planning strak in de gaten en is alert op 
financiële tegenvallers als het gaat om de post meer- en minderwerk. Een dergelijk traject 
brengt altijd onduidelijkheden met zich mee. De Staten moeten GS daarop kritisch kunnen 
bevragen en zijn ten allen tijde welkom bij hem of de betrokken ambtelijke organisatie.  
Resumerend merkt spreker op dat het traject, voordat in meerderheid is besloten om te 
verhuizen naar het nieuwe pand, lang en ingewikkeld is geweest; alle politieke groeperingen 
hebben daarover goed nagedacht. Het besluit ligt nog wel eens lastig voor die fracties die 
destijds tegen waren dan wel nieuw zijn in de Staten. Feit is dat die besluitvorming de trein in 
beweging heeft gezet. GS trachten naar eer en geweten te handelen binnen de 
randvoorwaarden die de Staten in de vorige periode hebben meegegeven.  
 
De voorzitter licht ter verduidelijking toe dat de voortgangsrapportage als een ter 
kennisneming stuk is aangeboden. Omdat er vanuit is gegaan dat er vragen leven, heeft hij 
besloten het stuk ter oriënterende bespreking te agenderen. Hij memoreert dat daarbij is 
verzocht feitelijke- dan wel technische vragen vooraf schriftelijk te stellen. Er zijn geen 
vragen binnengekomen.   
 
De heer Lutfala mist in de Statenbrief de kosten van de inrichting van de Statenzaal en andere 
politieke ruimten. Geïnformeerd wordt of deze bekend zijn. 
Voorts informeert spreker of de ruimten voldoen aan de ARBO-normen.  
 
De heer Dercksen merkt op dat GS in de visie van de PVV hebben besloten over het 
voorliggende onderwerp en niet alleen gedeputeerde Binnekamp. 
Inhoudelijk acht de PVV de Statenbrief over een dergelijk groot project erg summier. De 
inhoud roep meer vragen op dan dat het beantwoordt. Ter illustratie wordt gewezen op de 
BTW. De PVV pleit voor een totaaloverzicht, waarin duidelijk staat waar de provincie aan toe 
is. Inmiddels is via de griffie de afspraak gemaakt dat de PVV nader met gedeputeerde Krol 
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spreekt over de € 5,4 mln huisvestingslasten. De PVV heeft hierover vragen gesteld; deze zijn 
tot nu toe nog niet beantwoord.   
Enige tijd geleden hebben de Staten bericht gekregen, dat de verhuur aan marktpartijen actief 
ter hand is genomen door DTZ Zadelhoff. Op de website van DTZ Zadelhoff wordt de 
verhuur echter nog niet als zodanig aangeboden.   
 
De heer De Kruijf deelt mede, dat de PvdA op dit moment kennisneemt van de voortgang van 
dit proces. Het verheugt de PvdA dat een en ander zich vooralsnog binnen de gestelde kaders 
lijkt te gaan afspelen. Wel hecht de PvdA eraan op te merken dat de kaders wel als 
onderlegger hebben dat voldoende inkomsten uit verhuur worden gegenereerd. Verzocht 
wordt om een nadere toelichting. Voorts informeert spreker of het mogelijk is dat 
gedeputeerde Krol kort verslag doet van zijn dossierstudie, zodat ook de Staten daarover 
kunnen beschikken, naast de thans voorliggende summiere rapportage.  
 
De heer Nugteren deelt mede, dat GroenLinks geen vragen heeft. Hij hecht eraan van de 
gelegenheid gebruik te maken te beamen dat het van belang is dat de verantwoordelijk 
portefeuillehouder er bovenop blijft zitten. Dit is een onderwerp waar gewaakt moet worden 
voor overschrijdingen. De persoonlijke aanpak van gedeputeerde Krol in deze verheugt 
GroenLinks.   
 
De heer Peters spreekt zijn waardering uit voor het voorliggende stuk. Hij memoreert dat D66 
destijds tegen heeft gestemd. Er is echter een democratisch besluit genomen. D66 kijkt 
derhalve thans positief naar een zo goed mogelijke uitvoering van dat besluit. D66 is van 
mening dat de verantwoordelijk portefeuillehouder er goed bovenop zit. Toch hecht D66 
eraan op te merken dat gewaakt moet worden voor teveel optimisme. D66 sluit zich aan bij de 
opmerking van GroenLlinks, dat dergelijke trajecten tegen kunnen vallen, met name de post  
meer – minder werk. D66 geeft mee ervoor te zorgen dat, alles dat in het kader van meer- 
minderwerk overeengekomen wordt, inclusief alle implicaties voor de timing van het hele 
project is.  
 
Mevrouw Dik deelt mede dat de ChristenUnie zich in grote lijnen aansluit bij het betoog van 
D66. Het verheugt de ChristenUnie, dat gedeputeerde Krol zich zo voortvarend over dit 
dossier heeft gebogen en positieve berichten heeft. De ChristenUnie pleit er echter voor niet te 
vroeg te juichen en goed de vinger aan de pols te houden.  
 
Mevrouw Smit deelt mede dat de voorliggende rapportage inzichtelijk is. Gedeputeerde Krol 
zit er bovenop. De VVD heeft daar alle vertrouwen in en heeft voor het overige geen vragen.  
 
Gedeputeerde Krol geeft aan dat hij sinds april verantwoordelijk is voor dit dossier en zich 
daarin heeft verdiept. Hij benadrukt dat hij optimistisch is met de kennis van vandaag. Hij kan 
op dit moment niet uitsluiten dat er zich de komende maanden nog een tegenvaller voordoet. 
Gelet op de financiële speelruimte, levert een ‘normale’ tegenvaller geen problemen op. 
Spreker kent de gevoeligheid van dit dossier. De stand van vandaag is derhalve voor hem 
geen enkele reden om er niet bovenop te blijven zitten.   
Spreker benadrukt dat sprake is van een Statenbeslissing. PS hebben GS opgedragen daarmee 
aan het werk te gaan.   
De kosten politieke ruimten zitten in het budget. Het ARBO-advies ten aanzien van ruimten 
en inrichting is meegenomen. 
Het is lastig uit te leggen dat de provincie Utrecht willens en wetens een te groot pand heeft 
gekocht. Dit is het gevolg van het feit dat gekozen is voor een bestaand pand. Een 
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maatschappelijk voordeel van deze keuze is, dat er geen nieuw kantoor behoeft te worden 
neergezet in een markt met vele vierkante meters kantoorleegstand. Er wordt derhalve 
kantoorruimte ontrokken. Daarbij komt dat de huidige locatie niet leeg komt te staan, omdat 
het is verkocht. Met betrekking tot de laagbouw op de huidige locatie wordt met de gemeente 
onderhandeld over studentenhuisvesting.  
De opbrengsten van verhuur van ruimten aan ABN/AMRO voor de periode van 10 jaar zijn 
meegenomen in de berekening van de huisvestinglasten. De overige ruimten, waarvan bekend 
was dat de provinciale organisatie deze niet nodig heeft en die nog is toegenomen door het 
besluit over de 0,7 flexfactor, zijn niet meegenomen. Dat houdt in dat ruimte, die in de 
komende maanden nog wordt verhuurd, een positief effect heeft op de huisvestingslasten. Het 
is echter niet zo dat geen verhuur direct een negatief effect heeft. Het is wel vervelend, omdat 
verhuur leidt tot verlaging van de huisvestingskosten. Er wordt derhalve hard aan getrokken.  
Spreker beschikt over informatie van DTZ Zadelhoff dat wordt verspreid in de markt van 
potentiële gegadigden. Desgewenst is deze informatie beschikbaar voor de Staten. Er is 
inmiddels een serieuze gegadigde in het pand rondgeleid, die in de komende week laat weten 
of het doorgaat. Daarnaast hebben nog vier organisaties serieuze belangstelling getoond en 
gesprekken gehad met DTZ Zadelhoff.  
 
De heer De Kruijf herhaalt zijn verzoek in eerste termijn of gedeputeerde Krol zijn 
bevindingen naar aanleiding van zijn dossierstudie wil delen met de Staten. Verzocht wordt 
om een handzaam pakket met relevante informatie.  
 
Mevrouw Hoek informeert hoe wordt omgegaan met meevallers en of er nog mogelijkheden 
worden gezien voor versobering. 50PLUS vraagt zich af of het budget voor gewijzigd gebruik 
voldoende is. Dat zou in de visie van 50PLUS wellicht een tegenvaller kunnen worden.  
 
De heer Lutfala informeert naar het exacte budget dat bestemd is voor de politieke ruimten.  

De heer Dercksen merkt op dat de PVV zich naar aanleiding van de toelichting dat het een 
Statenbesluit betreft en GS zijn opgedragen daarmee aan de gang te gaan, afvraagt of 
gedeputeerde Krol wel verantwoordelijk te houden valt voor het Coalitieakkoord.  
De PVV hecht ten aanzien van de verhuur weinig waarde aan lijstjes met namen van DTZ; de 
hoop op verhuur moeten niet te hoog worden ingeschat totdat er iets is ondertekend.   
Mevrouw Doornenbal hecht eraan op te merken, dat dit Statenvoorstel van andere verschilt. 
Er is destijds door de Staten een amendement ingediend, dat een geheel nieuw voorstel betrof.  
Dat verklaart de reactie van gedeputeerde Krol.   
Desgevraagd door de heer Derckse, licht spreekster toe dat uiteindelijk een meerderheid voor 
het geamendeerde voorstel heeft gekozen. Alle besluiten die door de Staten worden genomen 
zijn gebaseerd op een meerderheid. Gezien het hele traject dat is doorlopen, is het CDA er 
nog steeds van overtuigd dat ter zake van de huisvesting een goed besluit is genomen.  
 
De heer Peters pleit er, in lijn met zijn waarschuwing in eerste termijn en in reactie op de 
vraag van 50PLUS, voor geen veranderingen meer aan te brengen. In dit stadium kosten ook 
versoberingen geld.  
 
Gedeputeerde Krol bevestigt dat sprake is geweest van een intensief traject met de Staten met 
verschillende portefeuillehouders, waaruit uiteindelijk een Statenvoorstel is gekomen. Dat 
Statenvoorstel is de opdracht waarbinnen GS acteren; spreker is de verantwoordelijk 
portefeuillehouder. Er is pas sprake van een politiek spanningsveld, indien van de door de 
Staten geformuleerde opdracht wordt afgeweken. Diegenen die deel uitmaken van het College 
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tekenen voor het Coalitieakkoord. GS zijn in deze volledig verantwoordelijk voor de 
uitvoering, zoals GS ook verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van in vorige 
Statenperiodes aangenomen Statenbeslissingen.  
Meevallers worden nagestreefd. De systematiek is zo dat eventuele meevallers tot lagere 
huisvestingslasten leiden. Daarmee wordt ruimte gecreëerd in de Begroting.   
Spreker heeft in de afgelopen jaren mogen aanschouwen dat het ten aanzien van dit dossier 
soms heeft geschort aan samenwerking tussen Staten en GS. Het zijn spannende debatten 
geweest met veel onduidelijkheid; vaak waren de Staten en GS na een debat verder van elkaar 
dan dichter tot elkaar gekomen. Dit College streeft naar maximale openheid in deze. Alle 
informatie die bekend is wil spreker met de Staten delen. Een ieder is welkom hierover met 
hem van gedachten te wisselen. Hij is ook bereid het een en ander op papier te zetten. 
Een punt waarover in de visie van spreker nog eens nader met elkaar van gedachten zou 
moeten worden gewisseld, is de keuze om qua huisvestingslasten de vergelijking te maken 
tussen de bestaande- en de nieuwe situatie. Spreker vond dit een opvallend besluit en kan zich 
voorstellen dat deze keuze thans in een blanco situatie anders zou zijn. Het is hem bekend, dat 
die keuze nodig was om tot politieke besluitvorming te komen. De vraag is echter of dat in het 
perspectief van 20 – 30 jaar vooruit een verantwoorde keuze is. Het vorenstaande heeft 
overigens geen effect op de voorliggende voortgangsrapportage; die is volledig in lijn met het 
besluit van de Staten.  
Desgevraagd door de heer De Kruijf zal spreker trachten de Staten op basis van zijn 
dossierstudie een handzaam pakket relevante informatie toe te zenden. Voorts zegt spreker toe 
de exacte kosten met betrekking tot de politieker ruimten op schrift te zullen stellen. 
Met betrekking tot de kosten gewijzigd gebruik, licht spreker toe, dat in de Statenbrief staat 
dat deze kosten iets hoger zijn dan in december 2009 was bedacht, nl. € 20.000.    
 
De heer Dercksen merkt op dat de PVV het onbegrijpelijk vindt dat er ter zake van het nieuwe 
provinciehuis geen taxatierapport ligt van een beëdigd taxateur.  
Gedeputeerde Krol bevestigt dat er geen taxatierapport is. Er is wel een 
huurwaardeberekening en een technische staat opgenomen. Over die gegevens beschikken de 
Staten.  
 
De voorzitter sluit hierna de discussie over dit onderwerp af.  

10. Presentatie Control 
De heer Dijkstra, concerncontroller, gaat aan de hand van een powerpointpresentatie in op 
control. De handout van de presentatie is ter vergadering uitgereikt. Kortheidshalve zij 
verwezen naar de inhoud.  
 
De heer Barneveld Binkhuysen vestigt de aandacht op Riskmanagement. Hij informeert of 
met ‘inzicht in strategische risico’s’ wordt bedoeld dat PS inzicht willen in de financiële 
risico’s die bepaalde strategische keuzes met zich meebrengen.  
De heer Dijkstra licht ter illustratie toe dat PS voor het realiseren van een bepaald beleidsdoel 
een instrument kiezen bv. een subsidieregeling. Daarbij moet worden afgewogen of de 
subsidieregeling wel het juiste instrument is om dat doel te realiseren. Een subsidieregeling is 
bedoeld om gedrag te beïnvloeden. De vraag is op grond waarvan wordt gemeend dat het 
gedrag met de desbetreffende subsidieregeling wordt beïnvloed. Dat noemt spreker de risico’s 
op het strategische niveau. De reguliere financiële risico’s zijn over het algemeen wel 
inzichtelijk.   
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Mevrouw Boelhouwer informeert hoe groot het team Concerncontrol is. Uit de laatste sheet 
begrijpt spreekster dat de concerncontroller kan vaststellen dat op de verschillende niveaus 
sprake kan zijn van een verschillende mate van in control zijn. Geïnformeerd wordt of dit al 
inzichtelijk of nog in ontwikkeling is.   
De heer Dijkstra deelt mede dat het team, dat zich direct bezighoudt met Concerncontrol, uit 
vier medewerkers bestaat. Dat is mede gebaseerd op het uitgangspunt dat control ook in de 
tweede lijn (bij de afdelingsmanagers en de medewerkers) behoort te worden ingevuld. Dat 
wil niet zeggen dat dit overal even goed gebeurt. Daar heeft Concerncontrol zicht op en een 
opvatting over. Het domein waar Concerncontrol zich op richt is of de interne organisatie 
(directie en afdelingen) in control zijn en of GS de juiste stukken op de juiste momenten ter 
besluitvorming inbrengen in PS. Concerncontrol spreekt zich niet uit over de vraag of GS/PS 
in control zijn.  
 
Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen meer zijn, bedankt hij de heer 
Dijkstra voor zijn komst en toelichting.   
 
11. Statenvoorstel protocol geheimhouding 
De heer Scherer deelt mede dat de PVV een kanttekening plaatst bij het nut en de noodzaak 
van het voorliggende voorstel. Overigens staat de PVV op het standpunt dat dit voorstel niet 
door de Staten kan worden goedgekeurd. In de Provinciewet is een opdracht vervat aan PS om 
een Reglement van Orde op te stellen; ook GS hebben hun eigen Reglement van Orde. De 
PVV is van mening dat in het Reglement van Orde goed wordt vermeld hoe moet worden 
omgegaan met geheimhouding. Er wordt daarin zelfs verwezen naar de van toepassing zijnde  
wetsartikelen. In Provinciewet worden tevens de bevoegdheden van PS vastgelegd. Het 
instellen van een Protocol is geen bevoegdheid van PS. 
Het voorliggende voorgestelde Protocol omvat vier artikelen. De eerste drie artikelen, die met 
name over de geheimhouding gaan, zijn in de visie van de PVV goed geregeld in het 
Reglement van Orde. Het vierde artikel gaat over vertrouwelijkheid dat middels het Protocol 
als een politieke fatsoensnorm wordt opgelegd. De PVV is hiervan geen voorstander, omdat 
fatsoensnormen niet in objectieve, algemene regels kunnen worden gevangen.  
De ervaring is dat een verzoek om vertrouwelijkheid tot nu toe nooit een probleem is geweest; 
het wordt met elkaar afgesproken en het werkt als zodanig.   
Samenvattend deelt spreker mede dat de PVV er geen voorstander van is dit voorstel door te 
sturen naar de Staten.  
 
De heer De Kruijf geeft aan dat ook de PvdA zoekende is naar de wijze waarop met het 
voorliggende voorstel zou moeten worden omgegaan. In de inleiding wordt gesuggereerd, dat 
een en ander in het verleden nogal eens verkeerd is gegaan, waardoor het noodzakelijk is in 
deze stevigere afspraken te maken. De PvdA heeft die beleving niet en heeft ook het gevoel 
dat een en ander goed is geregeld in de huidige documenten. Verzocht wordt om een nadere 
toelichting ten aanzien van de noodzaak van de aanscherping.  
Aangegeven wordt dat een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen 
‘vertrouwelijkheid’ en ‘geheimhouding’. Geheimhouding heeft in tegenstelling tot 
vertrouwelijkheid een juridische status. In het stuk staat echter ook dat het verschil op grond 
van jurisprudentie is vervaagd en dat het met name van belang is dat tijdens bijeenkomsten 
helder met elkaar wordt afgesproken wat wenselijk is. Indien daaraan het predicaat 
geheimhouding wordt gekoppeld, heeft dat juridische status. 
In de visie van de PvdA is niet scherp geformuleerd wat de bedoeling is, waardoor niet 
duidelijk is wat met het voorliggende voorstel precies wordt beoogd. 
De PvdA stelt voor hier nogmaals naar te kijken alvorens het stuk naar de Staten gaat.  
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Mevrouw Doornenbal deelt mede dat het CDA er, op grond van ervaringen, wel behoefte aan 
heeft om scherp te krijgen wanneer al dan geen sprake is van geheimhouding. Hierbij zij wel 
opgemerkt dat Statenbreed altijd is verkondigd dat hiermee terughoudend zou moeten worden 
omgegaan en zoveel mogelijk in de openbaarheid moet worden besproken.  
Er zijn echter redenen om zaken in beslotenheid te bespreken, bv. als het om personen gaat.  
Het CDA vraagt zich echter af of het voorliggende stuk nu die gewenste duidelijkheid bevat.  
 
Mevrouw Boelhouwer deelt mede dat GroenLinks op het standpunt staat dat zoveel mogelijk 
in de openbaarheid dient te worden besproken. Dat zorgt voor een transparant openbaar 
bestuur. Indien zaken in het belang van de provincie of mensen toch vertrouwelijk moeten 
worden behandeld, dan acht GroenLinks het goed dat het is geregeld. 
 
De heer Boerkamp deelt mede dat D66 zich aansluit bij het betoog van het CDA en 
GroenLinks. D66 onderschrijft dat het instrument van besloten vergaderingen zo min 
mogelijk moet worden ingezet. D66 kan zich echter voorstellen dat de noodzaak zich 
voordoet en het gewenst is daarover afspraken te maken binnen de Staten. In het Protocol 
staat een aantal keren de term terughoudendheid. D66 vindt dat te vrijblijvend. Een ieder kan 
zijn eigen beeld hebben bij deze term. Indien wordt voorgestaan iets in die uitzonderlijke 
gevallen te regelen, pleit D66 ervoor vast te leggen welke situaties het betreft.   
Op blz. 4 valt D66 de positie van de fractiemedewerkers op. Statenleden hebben de eed of de 
gelofte afgelegd, waarmee zij gebonden zijn aan vertrouwelijkheid. Een fractiemedewerker 
heeft over het algemeen de eed of de gelofte niet afgelegd.   
 
Mevrouw Dik merkt op dat de ChristenUnie de mening deelt dat zo min mogelijk in 
beslotenheid moet worden vergaderd. De volksvertegenwoordigers moeten zoveel mogelijk in 
het openbaar verantwoording kunnen afleggen over de standpunten die worden ingenomen. 
Spreekster is verrast door de opmerkingen van de PVV. Zij herkent deze en zal zeker in de 
reeds bestaande reglementen nagaan in hoeverre daarin al afspraken zijn gemaakt over 
geheimhouding en in hoeverre het Protocol daarop in aanvulling is. 
Het valt de ChristenUnie op dat vertrouwelijkheid en geheimhouding enigszins door elkaar  
lopen. In haar visie is vertrouwelijke informatie, informatie waarmee terughoudend wordt 
omgegaan. De vraag is dan echter wat terughoudend is. Die duidelijkheid wordt gemist.  
Bij geheimhouding mag over de informatie niet met andere worden gecommuniceerd.  
De ChristenUnie sluit zich aan bij de opmerking van de PVV dat een fatsoensnorm niet kan 
worden vastgelegd.  
Wat de ChristenUnie betreft wordt in het vervolg niet meer over vertrouwelijkheid gesproken, 
maar alleen over openbaar en geheimhouding. Ook de Provinciewet kent alleen het begrip 
geheimhouding. Indien met elkaar wordt overeengekomen in beslotenheid te vergaderen dan 
zijn de stukken geheim. 
 
De heer Van Wikselaar deelt mede dat de SGP zich aansluit bij het betoog van de PVV.  

De heer Barneveld Binkhuysen deelt mede het stuk niet op zijn juridische merites te kunnen 
beoordelen. Wat de VVD zorgen baart is dat de Hoge Raad al stelt dat het verschil tussen 
geheimhouding en vertrouwelijkheid vaag is. De vraag is derhalve waar de grens wordt 
gelegd. 
De noodzaak van het stuk is de VVD wel helder. Hij memoreert dat in het verleden discussies 
hebben plaatsgevonden over de vraag wanneer iets vertrouwelijk dan wel geheim is en hoe 
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daarmee moet worden omgegaan. Dat staat duidelijk in het voorliggende stuk beschreven. 
Geïnformeerd wordt hoe dit bij andere overheidsorganen i.c. provincies is geregeld.  
Mevrouw Hoek deelt mede dat 50PLUS voorstander is van een Protocol dat als leidraad kan 
dienen voor hoe moet worden om gegaan met vertrouwelijkheid en geheimhouding. In feite 
wordt alles openbaar besproken, tenzij… Het ‘tenzij’ kan met elkaar worden ingevuld op 
basis van het Protocol.   
 
De heer Lutfala deelt mede dat de SP zich aansluit bij het betoog van de ChristenUnie.   

De heer Scherer merkt op dat niet is ingegaan op het argument dat PS geen protocollen 
kunnen instellen, omdat dit niet tot hun bevoegdheden behoort. Het nader specificeren hoe 
zou moeten worden omgegaan met vertrouwelijkheid kan alleen via aanpassing van het 
Reglement van Orde. In de Wet wordt de mogelijkheid geboden om geheimhouding op te 
leggen en toegelicht hoe dat in zijn werk gaat. Daarvoor is geen Protocol nodig.  
 
De heer Graafhuis licht ter verduidelijking toe dat alleen het voorblad van het voorstel door 
hem is geschreven. Er zit een, meer principieel, verhaal achter. Het Protocol is vastgesteld 
door GS en omvat, zoals door de PVV wordt aangegeven, alles dat al wettelijk is geregeld ten 
aanzien geheimhouding in zowel de Provinciewet als de nadere uitwerking daarvan, het 
Reglement van Orde. 
Het viel de griffie op dat GS in hun Protocol ook voorschrijven hoe met bepaalde zaken zou 
moeten worden omgegaan in Commissie- en Statenvergaderingen. Omdat GS duidelijkheid 
hierover gewenst acht, en op grond daarvan het door hen vastgestelde Protocol niet willen 
intrekken, heeft de griffie aangegeven dat het Protocol in dat geval ook dient te worden 
vastgesteld in PS.  
Spreker bevestigt dat er in het verleden nog wel eens een misverstand is ontstaan over de 
hantering van de begrippen vertrouwelijkheid en geheimhouding. Overeengekomen zou 
kunnen worden het voorstel van de ChristenUnie te volgen en voortaan alleen te spreken van 
openbaar of geheim. Geheimhouding wordt opgelegd. De Staten, dan wel het gremium waar 
het aan de orde is, bepalen dat de geheimhouding geldt tot het moment dat het wordt 
opgeheven. 
Spreker memoreert dat nog wel eens besloten vergaderingen zijn uitgeschreven; formeel mag 
dat niet. De vergadering komt bijeen en besluit of al dan niet in beslotenheid wordt vergaderd. 
Met betrekking tot de opmerking dat de Staten niet bevoegd zijn om een Protocol vast te 
stellen, merkt spreker op dat de Staten alles mogen tenzij de wet zich daartegen verzet.  Indien 
de Staten besluiten het Protocol vast te stellen, wordt gelegaliseerd wat al bestaat. Een en 
ander zou ook in het Reglement van Orde kunnen worden opgenomen. 
De keuze is aan de Staten.   
 
Mevrouw Doornenbal merkt op, dat het in feite om een werkafspraak gaat. Het CDA 
onderschrijft echter de mening van de PVV, dat hetgeen met elkaar wordt afgesproken, 
juridisch moet kloppen. Het CDA heeft wel behoefte aan duidelijke werkafspraken. Het wordt 
wenselijk geacht dat de mogelijkheid bestaat in voorkomende gevallen besloten 
vergaderingen uit te schrijven. De vraag of in dit kader nu voor een Protocol dan wel een 
aanpassing van het Reglement van Orde moet worden gekozen, kan het CDA nog niet 
beantwoorden. 
Gelet op hetgeen door de PVV naar voren is gebracht, stelt het CDA voor dit onderwerp terug 
te laten komen nadat een ieder zich hierover nader heeft kunnen buigen.  
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De heer De Kruijf deelt mede dat de PvdA zich aansluit bij de opvatting dat zoveel mogelijk 
in het openbaar dient te worden vergaderd. De PvdA heeft er geen moeite mee dit soort 
afspraken op schrift met elkaar vast te stellen, mits sprake is van heldere afspraken. Gezien 
het onduidelijke verschil tussen vertrouwelijkheid en geheimhouding, sluit de PvdA zich in 
deze aan bij het voorstel van de ChristenUnie. Indien het voorliggende stuk daarop wordt 
aangepast, kan de PvdA met de inhoud leven.   
 
De heer Scherer deelt mede dat de PVV zich aansluit bij het voorstel van het CDA.  

De heer Barneveld Binkhuysen deelt mede dat ook de VVD voorstander is van het voorstel 
van het CDA.  
 
De heer Van Wikselaar deelt mede dat de SGP zich aansluit bij het voorstel van het CDA. De 
vraag is echter in welk gremium dit onderwerp het beste opnieuw kan worden besproken.  
De voorzitter kan zich voorstellen, dat dit in het Presidium gebeurt.  
De heer Van Wikselaar kan zich daarin vinden.  

De heer Lutfala deelt mede dat de SP zich aansluit bij het voorstel van het CDA. Hetzelfde 
geldt voor 50PLUS, aldus mevrouw Hoek.  

Mevrouw Dik deelt mede dat de ChristenUnie het voorstel om nader op dit onderwerp terug te 
komen in deze commissie, dan wel het Presidium, steunt.  
In aanvulling op haar betoog in eerste termijn, merkt spreekster op dat duidelijkheid wordt 
bevorderd indien alleen wordt gesproken over openbaar of geheimhouding. De ChristenUnie 
zou het echter betreuren indien dit de drempel voor informeel overleg tussen GS en PS zou 
verhogen. Er zijn nu verschillende overlegmomenten zonder formele status, waarin allerlei 
zaken met elkaar worden besproken. Dat type vergaderingen komt ook terug in het 
voorliggende stuk. De ChristenUnie hecht er wel aan dat dergelijke vergaderingen mogelijk 
blijven.  
 
De heer Boerkamp deelt mede dat D66 zich aansluit bij het voorstel van het CDA.   

Mevrouw Boelhouwer deelt mede dat GroenLinks zich aansluit bij het betoog van de 
ChristenUnie. Wellicht is een suggestie om de term ‘protocol’ te vervangen in ‘bijlage’ bij het 
Reglement van Orde.  
 
De voorzitter concludeert dat het voorliggende voorstel vooralsnog niet wordt doorgestuurd 
naar PS en aan het Presidium wordt verzocht om, met inachtneming van het besprokene, te 
komen tot een beter voorstel.  
 
12. Statenvoorstel reglement voor de Subcommissie voor de Jaarrekening 
Gaat rechtstreeks door naar de PS-vergadering van 19 september a.s. 
De voorzitter stelt vast dat de commissie ermee instemt dat dit een sterstuk kan zijn.   

13. Statenvoorstel communicatieplan Provinciale Staten 2011 - 2015 
Mevrouw Dik spreekt haar waardering uit voor het voorliggende stuk. Het is goed dat er een 
communicatieplan voor PS is. Hierbij zij wel opgemerkt dat dit communicatieplan altijd in 
aanvulling is op de communicatielijnen van de afzonderlijke politieke partijen. Dit betekent 
dat hetgeen namens PS wordt gecommuniceerd politiek neutraal dient te zijn.   
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De ChristenUnie mist de koppeling van de verschillende communicatiemiddelen naar de 
verschillende doelgroepen. Hiervoor wordt aandacht gevraagd.   
Tot slot pleit de ChristenUnie ervoor het gebruik van de nieuwe communicatiemiddelen, zoals 
social media, voortvarend op te pakken.  
Mevrouw Hoek deelt mede dat 50PLUS zich aansluit bij de waarderende woorden voor het 
voorliggende, duidelijke, stuk.   
50PLUS mist bij de nieuwe middelen (punt 5.2 op blz. 4) op welke wijze de live uitzendingen 
van commissie- en statenvergaderingen zullen worden gerealiseerd. Geïnformeerd wordt of 
hierbij wordt gedacht aan RTV Utrecht dan wel een internetkanaal.   
 
De heer Lutfala leest dat wordt voorgestaan dat de Staten zich op de digitale 
communicatiemiddelen gaan concentreren. De SP vraagt aandacht voor de vraag of de 
website daarvoor geschikt is qua capaciteit, database, e.d. 
 
Mevrouw Verbeij deelt mede dat de PvdA zich kan vinden in de doelstelling om een actief en 
gericht communicatiebeleid te gaan voeren en op die manier de provincie wat meer te 
profileren.    
Wat de PvdA betreft staat de communicatie met de inwoners centraal en zou dat in het 
beleidsstuk tot uitdrukking mogen komen, in de zin van een opsomming met wie er allemaal 
contacten worden onderhouden. 
Tijdens de verkiezingen was er een informatieve en actuele website in de lucht. Indien nu de 
homepage van de provincie wordt bekeken, moet er ver worden doorgeklikt om bv. aan de 
weet te komen welke partijen er deelnemen aan PS en wie daarin zitten. De PvdA pleit in 
deze voor dezelfde doelmatigheid en effectiviteit als in de verkiezingstijd.  
Een ander aandachtspunt zijn de verschillende politieke standpunten. Indien er feitelijke 
weerslagen kunnen worden gegeven van de verschillende politieke standpunten, dienen deze 
te worden opgenomen in zowel de nieuwsbrief als in de andere stukken.  
De PvdA staat positief tegenover het inzetten van de nieuwe communicatiemiddelen, zoals 
social media en scholenprojecten. De PvdA pleit ervoor dit voortvarend ter hand te nemen.  
De PvdA pleit tot slot, ter bevordering van de voortvarendheid, voor een tussentijdse 
evaluatie, zodat in 2015 kan worden vastgesteld dat een goed, nieuw, actief 
communicatiebeleid is uitgevoerd.  
 
Mevrouw Doornenbal memoreert dat sprake is van voortzetting van bestaand beleid, hetgeen 
met het voorliggende stuk nog een keer goed op schrift is gesteld. Het CDA ziet hierin een 
kapstok van de middelen die de Staten tot hun beschikking hebben. 
Het verheugt het CDA binnen de griffie een medewerker te hebben die zich hierop focust, 
daartoe de kennis in huis heeft en ervoor zorgt dat een en ander goed tot stand komt. 
De inhoud van het voorliggende stuk is in nauw overleg met de Klankbordgroep 
Communicatie opgesteld.  
Op grond van het vorenstaande, kan het CDA zich vinden in het voorliggende voorstel. 
Mochten er zich nieuwe middelen voordoen, die zouden kunnen worden ingezet, dan biedt het 
voorliggende stuk de ruimte deze alsnog toe te voegen.  
 
Mevrouw Boelhouwer deelt mede dat GroenLinks zich aansluit bij de waarderende woorden. 
Het is een kort en concreet communicatieplan. In het stuk wordt aangegeven dat de plv. 
voorzitter van PS eerst verantwoordelijke is voor de communicatie rondom de Staten; hij is op 
dat punt bevoegd om beslissingen te nemen. Geïnformeerd wordt of in deze een voorbeeld 
kan worden genoemd.    
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Mevrouw Versteeg deelt mede, dat D66 zich aansluit bij het betoog van het CDA. Met 
betrekking tot live-uitzendingen van Commissie- en Statenvergaderingen vraagt D66 zich af 
of dit via RTV Utrecht niet heel kostbaar is, of niet beter kan worden gekeken naar een kanaal 
via de website en camera’s die er standaard hangen. Dat is echter een punt van uitwerking, 
waarover de Staten ongetwijfeld nader wordt ingelicht.  
D66 is het niet eens met de opmerking van de PvdA dat op de website van de provincie ver 
moet worden doorgeklikt. Op het scherm kan via één klik bij de politiek/Provinciale Staten 
worden gekomen.  
 
Mevrouw Smit spreekt haar waardering uit voor het voorliggende plan en deelt mede dat de 
VVD zich kan vinden in het voorstel.  
 
Mevrouw Payens merkt op dat het, in het geval het standpunt van de Staten ten aanzien van 
een onderwerp onduidelijk dan wel verdeeld is, niet aan de griffie is om te bepalen wat al dan 
niet namens de Staten wordt gecommuniceerd. Voor dergelijke gevallen is het van belang dat  
iemand bevoegd is om daarover te besluiten. Indien de plv. voorzitter van PS daarover zelf 
geen beslissing wil nemen, kan hij dit terugleggen bij het fractievoorzitterconvent.   
 
De heer Poort stelt vast, dat een aantal opmerkingen is gemaakt. Spreker kan zich voorstellen 
dat wordt besloten het Communicatieplan op hoofdlijnen vast te stellen en aan de 
Klankbordgroep Communicatie wordt gevraagd de thans naar voren gebrachte opmerkingen 
op te pakken. De nadere uitwerking van het gebruik van eventuele nieuwe 
communicatiemiddelen, zoals het live uitzenden van Commissie- en Statenvergaderingen, 
wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de Staten.   
 
De voorzitter stelt vast dat de commissie zich in de voorgestelde werkwijze kan vinden en 
ermee instemt dat dit een sterstuk wordt.  
 
TER KENNISNEMING 
 
14. Statenbrief stand van zaken vermindering /afbouw subsidies 
 
15. Statenbrief evaluatie campagne Kies Jouw Utrecht 
Mevrouw Dik stelt voor dit stuk aan de orde te stellen in de Klankbordgroep Communicatie.  
De heer Dercksen deelt mede, dat de PVV pleit voor agendering van dit onderwerp voor de 
volgende vergadering. Desgevraagd stemt spreker ermee in dit onderwerp eerst te bespreken 
in de Klankbordgroep Communicatie. Indien er aanleiding is daarover breder van gedachten 
te wisselen, zal alsnog verzocht worden om agendering.  
 
16. Statenbrief Nota begrotingspositie 
 
17. Statenbrief Programma Randstad Urgent 
 
18. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering, onder dankzegging van 
ieders komst en inbreng. 
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