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1. Opening 
De voorzitter opent de eerste vergadering van de commissie BEM in de nieuwe Statenperiode 
en heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Ingekomen stukken 
Brief van Provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht aan Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties betreft middenbestuur in de Randstad
Mevrouw Versteeg memoreert het PS-voorstel van 13 december jl., waarbij de inbreng van de 
provincie Utrecht in het kader van de Randstaddiscussie in principe zou zijn dat de inhoud 
leidend is, de structuur volgend en dat de opschaling aantoonbare meerwaarde zou moeten 
hebben. D66 kon zich geheel vinden in deze insteek. D66 heeft begrepen dat er vanwege 
diverse ontwikkelingen plotseling haast was geboden om actie te ondernemen. Omdat het 
vanwege de verkiezingen niet in een andere context kon, zijn de fractievoorzitters 
bijeengeroepen en zijn de fracties vervolgens door hun voorzitter op de hoogte gesteld van de 
brief aan de Minister waarin staat dat de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht de 
krachten bundelen en op een aantal punten de samenwerking willen onderzoeken als een 
mogelijke voorstap naar opschaling.  
Het is D66 nog niet duidelijk waarom is afgeweken van het principe dat de inhoud leidend is 
en de structuur volgend. Zuid-Holland is hierbij niet betrokken. D66 heeft het gevoel dat 
sprake is van een structuurvoorzet, terwijl de discussie over de inhoud nog niet is gevoerd.  
Zuid-Holland heeft naar aanleiding van de brief van Noord-Holland, Flevoland en Utrecht 
ook een brief gestuurd aan de Minister, waarin zij aangeeft hetzelfde te willen als voornoemde 
drie provincies. Er wordt in de brief een aantal aanvullende onderwerpen genoemd op basis 
waarvan D66 van mening is dat Zuid-Holland ook in het vooronderzoek van de provincies 
Noord-Holland, Flevoland en Utrecht zou moeten worden betrokken voordat naar de structuur 
wordt gekeken. Geïnformeerd wordt naar de visie van GS in deze.  
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De heer De Kruijf memoreert dat in de voorliggende brief staat dat op korte termijn verdere 
stappen moeten worden gezet om  te komen tot minder bestuurlijke drukte en bundeling van 
krachten. Er staat tevens dat op basis van kerntaken op korte termijn vorm gegeven zal 
moeten worden aan verdergaande samenwerking op een aantal terreinen, waarbij de PvdA 
met name de subsidieverlening opviel. 
Bij de PvdA ontstaat het beeld dat sprake is van een exercitie van de drie colleges van GS, 
waarbij de Staten de ontwikkelingen op afstand volgen; dat baart de PvdA zorgen en wordt 
niet verstandig geacht. De PvdA pleit ervoor de voorliggende brief op korte termijn te 
agenderen voor de statenvergadering, dan wel een ander moment om de inhoud van de brief 
in breder verband te kunnen bespreken.   
 
De heer Van Wikselaar deelt mede dat de SGP zich aansluit bij ht betoog van D66. De SGP 
vestigt in het kader van het vooronderzoek tevens de aandacht op Gelderland m.n. Food 
Valley.  
 
De heer Van Hal Scheffer deelt mede dat de PVV zich afvraagt waar en wanneer de 
beslismomenten plaatsvinden. 
 
De heer Buiting informeert of er sinds het uitgaan van de brief nog nieuws te melden is, ook 
met betrekking tot het overleg met de Minister.   
 
Mevrouw Smit deelt mede dat de VVD zich aansluit bij voorgaande sprekers. De VVD kan 
zich op zich vinden in de inhoud van de voorliggende brief. 
 
Mevrouw Haak resumeert dat de commissie zich o.a. afvraagt of met de keuze voor de 
Noordvleugel niet al sprake is van een structuurdiscussie, terwijl in december in de Staten is 
afgesproken dat vanuit de inhoud zou worden geredeneerd. Spreekster memoreert dat in 
december is geconstateerd dat ook de Zuidvleugel aan het ‘voorsorteren’ is met het feit dat 
Den Haag en Rotterdam bij de Minister ruimte hebben gevraagd voor een onderzoek naar 
mogelijkheden om hun positie te versterken op het moment dat de WGR+ wordt opgeheven.  
Daarbij komt dat Minister Donner duidelijk heeft laten merken, dat hij in het kader van de 
structuur niet in termen van de hele Randstad denkt. 
Het onderzoek dat de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht voorstaan wordt 
volledig, conform de afspraak in de Staten in december, vanuit de inhoud uitgevoerd. Gedacht 
wordt aan een extern onderzoek, waarbij vooral wordt bekeken om welke problematieken het 
gaat.  
Op basis van de economische verbanden denken GS in het kader van het inhoudelijk 
onderzoek in eerste instantie aan de Noordvleugel. Het onderzoek zal echter een antwoord 
moeten bieden op de vragen waarvoor een oplossing moet komen. Als uit het onderzoek blijkt 
dat de Noordvleugel hiervoor niet de oplossing kan bieden en in deze breder dan wel minder 
breed moet worden gekeken, dan is dat het gegeven van waaruit de besprekingen zullen 
worden gevoerd en volgende stappen zullen worden gezet. Spreekster kan zich voorstellen dat 
dit bv. het geval zal zijn als het gaat om mobiliteit.  
Er worden in het kader van het inhoudelijk onderzoek geen zaken uitgesloten. Zo is bv. Food 
Valley voor GS ook een belangrijk gegeven.  
Overigens merkt spreekster op dat in de voorliggende brief wordt aangegeven dat pas tot een 
inhoudelijk onderzoek naar een schaal die bij de problemen past kan worden gekomen als 
daarvoor vanuit Den Haag de ruimte is verkregen. 
Op grond van het vorenstaande is op dit moment nog geen sprake van beslismomenten. Het 
resultaat van het onderzoek zal moeten leiden tot een voorstel van GS aan PS.  
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Voor wat betreft de op basis van de kerntaken gekozen onderwerpen waar vorm zal worden 
gegeven aan een verdergaande samenwerking, hebben GS een onderscheid gemaakt in quick 
wins. Deze zitten veelal in de uitvoerende sfeer. Voor de in brief genoemde terreinen zullen 
werkgroepen worden gevormd die gaan onderzoeken waaraan in dit kader kan worden 
gedacht. De uitkomsten van de werkgroepen zullen worden afgestemd in de Staten.  
Desgevraagd door mevrouw Versteeg antwoordt spreekster dat Zuid-Holland niet is 
geconsulteerd. Zuid-Holland is wel via een afschrift van de voorliggende brief op de hoogte 
gesteld, voordat de brief naar de Minister ging. Daaraan voorafgaande hebben met Zuid-
Holland ook gesprekken, zij het niet formeel, plaatsgevonden. Zuid-Holland was derhalve 
volledig op de hoogte van de beweging die de provincies Noord-Holland, Flevoland en 
Utrecht aan het maken waren.  
 
Memorandum werkbezoeken en presentaties
De voorzitter informeert of de commissie nog voorkeuren en/of toevoegingen heeft.  
De heer Van Wikselaar vestigt de aandacht op Food Valley en pleit voor een werkbezoek naar 
die regio. Voor hem is echter de vraag of dit in BEM- of MME-verband (infrastructuur) moet 
worden georganiseerd.  
De voorzitter neemt deze suggestie mee. Voor wat betreft de organisatie zal worden bekeken 
welke commissie het beste het voortouw zal kunnen nemen in deze.   
Spreker deelt mede dat de commissie in de volgende vergadering een concreet voorstel 
tegemoet kan zien met betrekking tot de planning van werkbezoeken en presentaties.   
 
3. Verslag Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 24 januari 2011  
Het verslag wordt conform vastgesteld.   
 
4. Mededelingen  
- Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Barneveld Binkhuysen, Nugteren, 

E. de Vries en R. de Vries.  
- De voorzitter memoreert dat de commissie per mail ter kennisneming de Statenbrief 

‘Update Financieel perspectief 2011 – 2015’ heeft ontvangen. 
- De voorzitter memoreert dat de commissie voorts per mail ter kennisneming de brief 

van het Ministerie van BZK aan de Tweede Kamer over de herverdeling van het 
Provinciefonds heeft ontvangen. Hij geeft gedeputeerde Raven het woord voor een 
korte toelichting.    
Mevrouw Raven memoreert, dat de discussie over de herverdeling van het 
Provinciefonds al lange tijd speelt en hopelijk met deze brief is afgerond. Het 
Provinciefonds is één van de inkomstenbronnen van de provincie en is gebaseerd op 
allerlei parameters (w.o. oppervlakte, aantal wegen, landelijk gebied). Het was al lange 
tijd de bedoeling, dat het Provinciefonds zou worden herijkt. In het kader van de 
opdracht aan het IPO om te komen tot een herverdeling van het Provinciefonds heeft 
het Rijk direct aangegeven dat daarop € 300 mln korting moet plaatsvinden. Het IPO 
kwam niet uit de herverdeling. Het belangrijkste knelpunt was hoe moest worden 
omgegaan met het eigen vermogen van de provincies. In het afgelopen jaar zijn in 
verschillende provincies aandelen energie verkocht, hetgeen heeft geleid tot een groot 
vermogen bij provincies. Op grond van het vorenstaande heeft de Fondsbeheerder 
besloten dat het Ministerie zelf met een voorstel zou komen, hetgeen het voorliggende 
voorstel is geworden.  
In de brief staat dat onderscheid wordt gemaakt tussen beheer- en ontwikkeltaken, 
maar dat ook het eigen vermogen van de provincies meetelt. In dat kader is uitgegaan 
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van een fictief rendement, waarvan 35% wordt meegenomen. Er is gekozen voor een 
fictief rendement om te voorkomen dat provincies gaan potverteren. 
Voor Utrecht is het laatste staatje van belang. Uit de herverdeling van het 
Provinciefonds blijkt dat Utrecht structureel € 7 mln moet bezuinigen. In de 
Meerjarenraming was uitgegaan van € 20 mln, zodat het in die zin meevalt.   
Mevrouw Raven deelt mede dat het herverdelingsmodel Provinciefonds een van de 
voorwaarden was om te komen tot een Bestuursakkoord. Nu het herverdeelmodel er 
ligt, vindt intensief overleg plaats tussen het Rijk, het IPO, de VNG en de 
Waterschappen over een Bestuursakkoord op hoofdlijnen. Er zijn nogal wat 
knelpunten, zodat niet duidelijk is wanneer het Bestuursakkoord feitelijk tot stand zal 
komen. Een andere belangrijke voorwaarde is dat zowel de nieuwe colleges van GS 
als de nieuwe Staten akkoord moeten gaan met de inhoud van het Bestuursakkoord, 
voordat het Bestuursakkoord wordt vastgesteld. Op die voorwaarde wordt toegezien.  
 

5. Rondvraag 
De heer Lutfula informeert of de kosten met betrekking tot het nieuwe provinciehuis al 
bekend zijn. Indien dit nog niet het geval is, is de vraag wanneer een overzicht ter zake 
daarvan tegemoet kan worden gezien.  
De heer Binnekamp antwoordt dat de totale kosten nog niet bekend zijn. Onder verwijzing 
naar de Termijnagenda deelt spreker mede dat de Staten het totaaloverzicht van de kosten 
medio 2011 tegemoet kunnen zien.   
 
Mevrouw Versteeg verzoekt onder verwijzing naar de PS –vergadering van 27 september jl. 
om een nieuw Statenvoorstel vaste vergaderdag PS.  
De voorzitter zegt toe dit in het Presidium aan de orde te zullen stellen.  
 
6. Termijnagenda 
De voorzitter deelt mede dat ter vergadering een actuele versie is uitgereikt (versie 4 april 
2011). Voorts heeft de commissie een toelichtende memo ontvangen.  
De heer Dercksen memoreert, dat in het najaar 2010 de aannemerselectie met betrekking tot 
het nieuwe provinciehuis heeft plaatsgevonden. Geïnformeerd wordt naar de aanneemsom.  
De heer Binnekamp antwoordt, dat het mogelijk is hierover sec informatie te verstrekken. Hij 
is daarvan echter geen voorstander. Los van de aanneemsom moeten nog kosten worden 
gemaakt in het kader van o.a. de inrichting. De aanneemsom zal in het totale financiële 
plaatje, dat medio 2011 tegemoet kan worden gezien, worden meegenomen.  
Desgevraagd door de heer Dercksen licht spreker toe dat in het najaar 2010 een 
totaaloverzicht is verstrekt van de raming van de kosten die gemoeid zijn met de verbouwing 
van het nieuwe provinciehuis. Hij zegt een afschrift daarvan toe.   
 
7. Onderzoek Randstedelijke Rekenkamer Versnellingsagenda 
De voorzitter heet de heren Molenaar en Van Oostveen van de Randstedelijke Rekenkamer 
welkom en geeft hen in eerste instantie het woord voor een korte toelichting.  
 
De heer Molenaar, directielid bij de Randstedelijke Rekenkamer en tevens portefeuillehouder 
voor de provincies Utrecht en Zuid-Holland, zet uiteen dat de heer Van Oostveen 
projectleider is van het onderzoek Versnellingsagenda waarvan thans de opzet ter bespreking 
voorligt.  
Spreker licht toe dat de Randstedelijke Rekenkamer is ingesteld door Provinciale Staten van 
de vier Randstadprovincies (Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland). In de 
Provinciewet is geregeld dat de Rekenkamer onafhankelijk onderzoek doet en daarnaast niet 
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alleen een eigen agenda heeft maar ook op verzoek van Provinciale Staten onderwerpen kan 
kiezen. Voorts is er een Programmaraad, met een vertegenwoordiging uit de vier Staten, die 
de Rekenkamer daarbij adviseert; met de Programmaraad bespreekt de Rekenkamer ook haar 
Onderzoeksprogramma.  
Met betrekking tot de opzet van het onderzoek Versnellingsagenda licht spreker toe dat er in 
aanloop naar de statenverkiezingen geen gelegenheid is geweest om de onderzoeksopzet in 
een vroeg stadium met de commissie te bespreken. Op grond hiervan is via de Griffie contact 
gezocht met een aantal statenleden om tot een breed gedragen onderzoeksopzet te kunnen 
komen. Uit die consultatieronde zijn vier reacties gekomen. Deze zijn verwerkt in de 
onderzoeksopzet, die ter bespreking wordt aangeboden.  
Normaal gesproken kunnen vragen en opmerkingen nog serieus worden meegenomen in de 
uitvoering van het onderzoek. Dat is thans niet het geval, omdat het onderzoek zich inmiddels 
in een vergevorderd stadium bevindt. De Rekenkamer hoopt het rapport in juni aan de 
commissie ter bespreking te kunnen aanbieden. Dit is een bewuste keuze geweest. Het 
onderwerp heeft de Rekenkamer medio juli 2010 bereikt. In augustus 2010 is teruggekoppeld, 
dat de Rekenkamer dit onderwerp in haar Begroting zou opnemen en het onderzoek begin 
2011 zou uitvoeren.   
 
De heer Lutfula deelt mede dat de SP het een goede zaak acht dat dit onderzoek wordt 
uitgevoerd. Met betrekking tot de vijf onderzoeksvragen wordt geïnformeerd of deze uit de 
gesprekken met de 15 Statenleden zijn gekomen. Voorts is de vraag of de vragen afzonderlijk 
of in samenhang met elkaar moeten worden gezien.  
Geïnformeerd wordt of het haalbaar is dat het onderzoeksrapport in juni aan de commissie 
wordt aangeboden. 
Tot slot mist de SP de kosten van het onderzoek.  
 
De heer Van der Steeg deelt mede dat de PvdD het een goed initiatief acht van de commissie 
MME om het eigen beleid tegen het licht te houden. De PvdD ziet de resultaten van dit 
onderzoek met belangstelling tegemoet. Wel wordt betreurd dat dit onderzoek zich toespitst 
op de Versnellingsagenda als zodanig. Het hoofddoel van de Versnellingsagenda was de 
economische crisis te bestrijden. De PvdD betreurt op grond hiervan dat de doelmatigheid niet 
inzichtelijk wordt gemaakt. Onderschreven wordt dat dit niet eenvoudig is, maar de PvdD 
pleit ervoor dat hiertoe toch een poging wordt ondernomen.  
 
Mevrouw Versteeg deelt mede dat D66 het een goede zaak acht dat er een onderzoek wordt 
uitgevoerd om te kijken of de Versnellingsagenda nut heeft gehad en of de doelstelling, nl. het 
versterken van het Utrechtse bedrijfsleven en het Utrechtse leef- en vestigingsklimaat, door 
projecten versneld uit te voeren is behaald.   
De doelstelling van de Randstedelijke Rekenkamer is het onderzoeken van rechtmatigheid, 
doelmatigheid en doeltreffendheid.  
D66 kan zich voorstellen dat de macro-economische effecten worden uitgesloten omdat dit 
lastiger is te onderzoeken, evenals de effecten bij individuele bedrijven. 
Geïnformeerd wordt of in de afbakening van het onderzoek (blz. 7) sprake is van een 
evenwicht in doelmatigheid en doeltreffendheid oftewel output en outcome.   
 
De heer De Kruijf deelt mede dat de PvdA positief is over de voorliggende opzet en de 
uitkomst van het onderzoek met belangstelling tegemoet ziet. De PvdA acht het goed dat de 
provincie regelmatig nagaat of hetgeen waartoe is besloten het effect heeft dat werd beoogd. 
Het verheugt de PvdA dat het onderzoek binnen de afgesproken planning wordt afgerond en 
de resultaten in juni tegemoet kunnen worden gezien. 
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Mevrouw Pennarts deelt mede dat GroenLinks zich aansluit bij het betoog van de PvdA. Het 
verheugt GroenLinks dat niet alleen wordt gekeken of het geld goed is besteed, maar ook of 
de doelstelling is gehaald. Het resultaat van het onderzoek wordt met belangstelling 
afgewacht. 
 
Mevrouw Dik deelt mede, dat de wijze waarop het proces is gelopen de ChristenUnie 
betreurt. Zij acht het teleurstellend dat van de 15 benaderde Statenleden slechts 4 hebben 
gereageerd en dat het onderzoek zich al in een vergevorderd stadium bevindt terwijl nu de 
onderzoeksopzet ter bespreking voorligt.  
De ChristenUnie kan zich in grote lijnen vinden in de onderzoeksopzet. De ChristenUnie had 
zicht willen hebben op het uiteindelijke doel van de Versnellingsagenda, het versterken van 
het Utrechtse bedrijfsleven en het Utrechtse leef- en vestigingsklimaat, maar heeft er begrip 
voor dat het lastig is om dit na te gaan.  
Het verheugt de ChristenUnie dat er nog gesprekken worden gevoerd met vertegenwoordigers 
uit het bedrijfsleven, omdat zij juist van hen hoopt terug te krijgen of de Versnellingsagenda   
daadwerkelijk het doel heeft bereikt op het punt van de regionale economie. 
 
De heer Buiting deelt mede dat het CDA zich aansluit bij de opmerking dat het op zich goed 
is dat een dergelijk onderzoek plaatsvindt. Het resultaat zal het CDA te zijner tijd positief 
kritisch bekijken. 
Spreker hecht eraan de voorliggende opzet te plaatsen in het kader van eerdere evaluatieve 
momenten met de Randstedelijke Rekenkamer waarbij vaak is afgewogen wat de tijdigheid, 
de kernachtigheid, de specificiteit van de adviezen is. Bij het lezen van de voorliggende 
onderzoeksopzet bekruipt spreker het gevoel dat toch weer veel wordt bekeken en gevraagd.  
In de visie van het CDA zou de eerste vraag moeten zijn wat de ambitie is; dat is in dit geval  
versnelling. Vervolgens is de vraag waaraan dat wordt afgemeten, welke interventies zijn 
gedaan om te versnellen en tot slot de verificatie of die interventies ook hebben geholpen.  
Dat moet niet alleen worden afgemeten aan de resultaten van de projecten die zijn versneld 
maar ook aan de projecten die daarnaast hebben gelopen die niet zijn versneld, zodat sprake is 
van een meetpunt.   
In algemene zin geeft het CDA de Randstedelijke Rekenkamer voor toekomstige onderzoeken 
als suggestie de volgende onderzoeksvragen mee: wat is de ambitie, waaraan wordt dat 
afgemeten, welke interventies zijn gedaan en de verificatie of de interventies al dan niet 
hebben geholpen.  
 
De heer Dercksen deelt mede dat de PVV betreurt dat het onderzoek zich al in een 
vergevorderd stadium bevindt, omdat nog een aantal inhoudelijke vragen leeft.   
De PVV zou inzicht willen in wat de Versnellingsagenda macro-economisch betekent voor de 
provincie. De PVV heeft er begrip voor dat dit moeilijk is vast te stellen, maar wellicht had dit 
kunnen worden vergeleken met een maatregel waarbij de belasting was verlaagd met een 
vergelijkbaar bedrag.  
Het is inmiddels bekend dat van het budget voor Energiek Utrecht (€ 1,5 mln) € 4 ton is 
besteed aan promotie en overhead. Aan de Randstedelijke Rekenkamer wordt verzocht bij  
alle projecten aan te geven welke kosten in het provinciehuis zijn gemaakt en deze te leggen 
tegen de effectiviteit van de beoogde maatregelen. 
De PVV vraagt zich voorts af of  het project ‘Meer met Minder’ daadwerkelijk onderdeel 
heeft uigemaakt van de Versnellingsagenda. De PVV heeft het vermoeden dat in deze is 
aangehaakt op een landelijke actie.   
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Met betrekking tot de versnelling woningbouw wijst spreker erop dat de gemeente Leusden 
van de provincie € 3 ton heeft gekregen voor een woning-/winkelproject aan de 
Apollovlinder. Het geval was dat de grondprijs te hoog was, hetgeen door de provincie met 
het beschikbaar stellen van de € 3 ton is gecorrigeerd. In het onderzoeksrapport van de 
Randstedelijke Rekenkamer zal mogelijk komen te staan, dat het geld van de provincie zeer 
effectief is besteed. Hetzelfde resultaat zou echter zijn bereikt, indien de gemeente Leusden de 
grondprijs had aangepast aan de marktomstandigheden. Op grond van vorenstaand voorbeeld 
plaatst de PVV een kanttekening bij de waarde van het rapport van de Randstedelijke 
Rekenkamer.   
 
Mevrouw Smit memoreert dat het besluit over de Versnellingsagenda in 2009 is genomen. In 
maart 2010 is er in de commissie MME voor gepleit het effect van de Versnellingsagenda te 
meten. Op grond van het vorenstaande betreurt de VVD dan het onderzoek nu, in een nieuwe 
statenperiode, wordt uitgevoerd. De VVD vraagt zich af wat het onderzoek nog toevoegt 
behoudens dat daaruit lering kan worden getrokken. Dit kan ook op het moment dat de 
Jaarrekening wordt gepresenteerd. De VVD begrijpt echter dat de meerderheid van de 
commissie het onderzoek relevant vindt. 
De VVD beperkt zich tot de opmerking dat de eerste vraagstelling niet wordt onderschreven. 
De Versnellingsagenda betreft een afzonderlijke agenda dat geheel losstaat van het 
Uitvoeringsprogramma. Er is een aparte budget beschikbaar gesteld voor de 
Versnellingsagenda en over het Uitvoeringsprogramma wordt apart gerapporteerd.   
 
De heer Molenaar zet uiteen dat de onderzoeksvragen in samenhang zijn geformuleerd. Door 
de Versnellingsagenda te positioneren als onderdeel van een totale periode, waaronder ook het 
Uitvoeringsprogramma, wil de Rekenkamer laten zien dat de besteding van de 
Versnellingsagenda (bij elkaar € 78 mln) wel degelijk een relatie vertoont met de uitputting 
van de Begroting en van het Uitvoeringsprogramma. Op het moment dat het niet zou lukken 
om de Versnellingsagenda te realiseren, maar bv. wel het Uitvoeringsprogramma dan is 
sprake van een bijzondere situatie in die zin dat de uitputting van het Uitvoeringsprogramma 
ook een bijdrage levert aan de economie. Een zware onderbesteding op het 
Uitvoeringsprogramma zet de ambitie van de Versnellingsagenda feitelijk weer onder druk. 
Op grond van het vorenstaande wordt gemeend dat, parallel aan de vragen over de 
Versnellingsagenda zelf, een klein deel van het onderzoek zich moet richten op het 
Uitvoeringsprogramma en op de uitputting van de Begroting. Dat zal up tot date gebeuren 
door de binnenkort te verschijnen jaarstukken nog in het onderzoek te betrekken. 
De Rekenkamer acht het aanbieden van het onderzoeksrapport in juni haalbaar. Spreker 
memoreert te hebben toegelicht waarom het onderzoek al vergevorderd is. 
De kosten vormen een afbakening van het onderzoek. Er kan in deze veel worden onderzocht. 
De kosten van een dergelijk onderzoek wegen echter niet op tegen de baten. Dat sluit ook aan 
bij de grote complexiteit om aan te tonen wat er met de economie en dit soort instrumenten 
mogelijk is. Vandaar dat gekozen is voor een vrij sterk afgebakende vraagstelling en de 
Rekenkamer zich in eerste instantie richt op wat werd beoogd met de Versnellingsagenda, 
welke concrete projecten zijn benoemd en wat daarvan de stand van zaken is. Pas als is 
vastgesteld of sprake is van een succesvol onderdeel van de Versnellingsagenda, kan worden 
beredeneerd wat mogelijk het macro- of micro-economisch effect op een bedrijfstak of op de 
Utrechtse economie in het algemeen is geweest. De Rekenkamer denkt dat volstaan kan 
worden met het in kaart brengen van de antwoorden op de geformuleerde vragen door relatief 
dicht bij de projecten van de Versnellingsagenda te blijven en zich niet te verliezen in 
ingewikkelde macro-economische studies. Bovendien heeft de Rekenkamer in het rapport dat 
in het voorjaar is aangeboden over het Economisch Beleid reeds duidelijk gemaakt, dat het 
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ingewikkeld is om de ambities van de provincie op economisch beleid goed aan te tonen. De 
Rekenkamer ziet geen mogelijkheden om dat op een redelijke termijn te doen. Dat is dan ook 
het dilemma waarvoor wordt gestaan, omdat het wel degelijk ook de ambitie van de 
Rekenkamer is om de rapporten aan de provincie te presenteren op het moment dat er nog wat 
mee kan worden gedaan. 
De economische crisis is de belangrijkste drijfveer geweest om de Versnellingsagenda op te 
tuigen. De Rekenkamer hoopt op korte termijn in staat te zijn in ieder geval een antwoord te 
geven op wat er met de projecten is gebeurd die onder de Versnellingsagenda zijn gebracht.  
Voor wat betreft de vraag over het evenwicht tussen doelmatigheid en doeltreffendheid hoopt 
spreker in zijn beantwoording te hebben aangegeven dat de Rekenkamer ook zoekt naar een 
balans tussen wat doelmatig is om in het kader van dit onderzoek te doen. De ambitie van de 
Rekenkamer is ook om de doeltreffendheid zo goed mogelijk in beeld te brengen, maar daar 
hangt wel een prijskaartje aan. In het kader van dit onderzoek is gekozen voor een beperkte 
vraagstelling en de provincie nog voor het zomerreces de uitkomsten aan te bieden, temeer 
omdat er ook al enige tijd is verstreken tussen het moment waarop de suggestie vanuit de 
Staten de Rekenkamer bereikte en het onderzoek feitelijk wordt uitgevoerd.  
Ook de Rekenkamer betreurt de wijze waarop het proces is verlopen. Desalniettemin is de 
Rekenkamer blij dat samen met de griffie een manier is gevonden om zoveel mogelijk 
Statenleden te benaderen; de Rekenkamer heeft wel degelijk haar voordeel kunnen doen met 
de ontvangen reacties.  
De Rekenkamer staat ook voor zicht te krijgen op het versterken van het bedrijfsleven. Er zal 
dan ook contact worden gelegd met diegenen die via de expertmeeting bij de tot stand koming 
van de Versnellingsagenda betrokken zijn geweest. Vooral die partijen zullen worden 
benaderd, die relevant zijn voor de projecten waarvan de Rekenkamer het idee heeft dat ze 
veel betekenis hebben gehad.  
Het CDA heeft in algemene zin een aantal opmerkingen gemaakt in relatie tot de 
onderzoeksopzet. De Rekenkamer neemt daar met belangstelling kennis van. De uitvoering 
van de projecten van de Versnellingsagenda wordt met name gespiegeld aan de 
oorspronkelijke ambities met die projecten zelf en niet zozeer in vergelijking met andere 
projecten die niet onder die Versnellingsagenda zijn gebracht. De Rekenkamer hoopt daarmee 
aan een deel van de opmerking van het CDA tegemoet te komen door de oorspronkelijke 
planning van een project te vergelijken met de bijgestelde planning in het kader van de 
Versnellingsagenda en op die manier te kunnen laten zien of er successen zijn bereikt. 
Daarnaast is het van belang om vast te stellen dat van de Versnellingsagenda een divers 
geheel aan projecten deel uitmaakte, dat zich uitstrekt over verschillende terreinen; niet alleen 
op het economische vlak, maar ook op het sociale- en op het vlak van restauratie van 
monumenten en onderhoud wegen. Ook dat maakt het lastig om andere projecten daarnaast te 
leggen.   
Een maatregel als belastingverlaging is iets dat wellicht door het CPB kan worden 
onderzocht. De bevoegdheden van de Rekenkamer beperken zich tot die van de provincie. Het 
ligt niet op de weg van de Rekenkamer om breed landelijk en gemeentelijk allerlei 
onderzoeken te doen en dat te vergelijken met wat er in de Versnellingsagenda is opgenomen. 
De projecten Energiek Utrecht en Meer met Minder maken onderdeel uit van de analyse, die 
de Rekenkamer doet. Zij worden meegenomen, omdat zij ook expliciet zijn opgenomen in de 
Versnellingsagenda. Dat is niet de keus van de Rekenkamer geweest. De Staten hebben deze 
projecten in 2009 vastgesteld om de economie een impuls mee te geven door te versnellen. 
Hetzelfde geldt voor de woningbouw. Overigens is al voor de Versnellingsagenda door de 
Staten aandacht besteed aan de stagnatie van de woningbouw. Die problematiek zit nog steeds 
in de Versnellingsagenda en in de knelpuntenpot die in de Versnellingsagenda is 
ondergebracht. Dat komt in het onderzoek aan bod.  
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De Rekenkamer heeft begrip voor de opmerking over de timing van het onderzoek. De 
Rekenkamer doet haar uiterste best om het rapport zo snel mogelijk op te leveren. Wel hecht 
spreker eraan hierbij op te merken dat de Rekenkamer dit onderzoek niet zelf heeft uitgekozen 
maar dit doet op het verzoek van de Staten. Op grond daarvan vindt de Rekenkamer het 
enigszins merkwaardig dat thans de toegevoegde waarde van het onderzoek ter discussie 
wordt gesteld. De Rekenkamer heeft het onderwerp destijds aanvaard en het ook via een 
notitie aan de commissie aangeboden. Op dat moment zijn daarover geen opmerkingen 
gemaakt.  
De kosten van het onderzoek zijn niet scherp berekend. De Rekenkamer heeft een 
Uitvoeringsprogramma voor haar Begroting. Daarin is een aantal projecten opgenomen, 
waaraan een indicatieve kostenraming is gekoppeld. Omdat dit een verzoekonderzoek betreft 
met een maatwerkkarakter, is dat als onderdeel van die Begroting niet precies becijferd in 
termen van een onderzoeksbegroting. De Rekenkamer tracht uiteraard wel binnen het tijdpad 
scherp te ramen hoe zij haar beschikbare tijd inzet. Het is niet zo dat de Staten voor dit 
onderzoek gaan betalen; dit wordt bekostigd uit de lopende Begroting van de Rekenkamer.  
Desgevraagd door de heer Lutfula antwoordt spreker dat de Rekenkamer niet rapporteerd over 
de kosten bij het opleveren van een onderzoeksrapport. De Rekenkamer brengt naast een 
Begroting een Jaarverslag uit, waarin verantwoording wordt afgelegd over de besteding van 
de budgetten. Daarin wordt precies uitgelegd hoe de bedachte Begroting zich verhoudt tot de 
realisatie.   
 
Mevrouw Smit onderschrijft dat de commissie MME om dit onderzoek heeft gevraagd. Zij 
heeft haar teleurstelling uitgesproken over het feit dat een en ander thans pas na 2 jaar wordt 
gemeten.   
Spreekster deelt mede dat de VVD haar kanttekening met betrekking tot de eerste 
onderzoeksvraag handhaaft.  
 
De heer Dercksen memoreert te hebben gevraagd naar de kosten van de projecten an sich. De 
vraag is of die kosten gespecificeerd in het eindrapport terug zullen worden gevonden.  
Voorts hecht spreker eraan nader terug te komen op het voorbeeld van de woningen in 
Leusden. De provincie heeft het instrument subsidie ingezet om dit project tot stand te 
brengen. Een ander instrument, dat de gemeente Leusden had kunnen inzetten, is het verlagen 
van de grondprijs. De vraag is hoe dit tegen elkaar wordt afgewogen.  
 
De heer Molenaar antwoordt dat de kosten van de projecten in het rapport worden 
meegenomen. Het is lastig de interne kosten van de provincie bij die projecten in beeld te 
brengen. De Rekenkamer is voor een deel afhankelijk van de informatie die de provincie de 
Rekenkamer daarover geeft. Dat betekent dat de ambtelijke organisatie binnen de provincie  
inzichtelijk moet hebben welke uren er zijn besteed aan alles dat met de projecten te maken 
heeft. Het kan worden nagevraagd maar spreker houdt een slag om de arm of het de 
Rekenkamer gaat lukken die informatie boven tafel te krijgen.   
De heer Dercksen merkt op dit wel belangrijk te vinden omdat daarmee de effectiviteit van 
het geld wordt gemeten. Bij bv. Energiek Utrecht is 40% aan ‘in house’ kosten besteed. De 
PVV kan zich voorstellen dat dit geld wellicht effectiever had kunnen worden besteed. Op 
grond hiervan acht de PVV het wel van belang dat ook die kosten worden benoemd. 
De heer Molenaar onderschrijft het belang van de vraag, maar herhaalt dat de Rekenkamer 
voor in deze afhankelijk is van de informatie die zij van de provincie krijgt.    
De heer Dercksen merkt op dat, in het geval dit niet lukt, de PVV een ander instrument zal 
inzetten om deze informatie boven tafel te krijgen.   
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De voorzitter geeft aan dat die mogelijkheid altijd bestaat hetzij via het indienen van 
schriftelijke vragen, hetzij via het aanvragen van een interpellatiedebat bij de Begroting en de 
Jaarcijfers. 
De heer Buiting merkt uit de ervaring in de afgelopen jaren op dat het een kwestie is van het 
toespitsen van een vraagstelling. Het is veelal zo dat, op het moment dat de vraagstelling 
breedvoeriger is, niet meer wordt ingezoomd op datgene dat men wilde meten. Ter zake van 
de vraag over Leusden gaat het met name om wat de toegevoegde waarde is van de impuls die 
de provincie heeft gegeven.  
De heer Van Oostveen geeft aan dat dit een specifiek voorbeeld betreft van één project van de 
Versnellingsagenda. Die verdiepingsslag wordt niet gemaakt. Er wordt gekeken naar wat is 
afgesproken in het kader van de Versnellingsagenda, wat de beoogde resultaten waren en wat 
daarvan terecht is gekomen.   
De voorzitter concludeert dat de vraag van de PVV niet door de Rekenkamer kan worden 
beantwoord, zodat de PVV desgewenst gebruik zal moeten maken van andere instrumenten 
die de Staten ter beschikking staan om de informatie te verkrijgen. 
 
Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen meer zijn rondt hij de discussie over 
dit onderwerp af. Spreker gaat er vanuit dat alle opmerkingen, die het onderzoeksrapport van 
de Randstedelijke Rekenkamer kunnen verrijken, worden meegenomen en worden verwerkt 
in het eindresultaat.  
Spreker bedankt de heren Molenaar en Van Oostveen tot slot voor hun komst en toelichting.  
 
8. Statenbrief stand van zaken Utrecht 2040 – driehorzontenschema en mogelijk vervolg 
De voorzitter deelt mede dat in het stuk suggesties staan over de mogelijke voortzetting van 
het programma Utrecht 2040. Voorgesteld wordt dit onderwerp te betrekken bij de 
behandeling van het nieuwe Collegeakkoord. Aldus wordt besloten.  
 
9. Statenbrief evaluatie werkgroep Europa 
De voorzitter deelt mede dat een evaluatie is uitgevoerd. Voorgesteld wordt om de Werkgroep 
Europa te continueren.  
 
De heer Lutfula leest in de evaluatie dat  getracht is om op 15 november 2010 een Europa-
bijeenkomst voor raads- en collegeleden van de Utrechtse gemeenten te organiseren, maar dat 
is besloten deze wegens tegenvallende belangstelling niet door te laten gaan. Voorts leest 
spreker dat GS het niet nodig vinden om ieder keer bij de vergadering aanwezig te zijn. De 
vraag is wat de doelstelling was van de Werkgroep Europa en hoe gemeten/gezien kan 
worden dat de doelstelling is gehaald.  
Spreker informeert voorts naar het effect van de Werkgroep Europa op het Europees beleid en 
of dit niet een landelijke aangelegenheid is.  
Geïnformeerd wordt naar de kosten van de Werkroep Europa. 
Voor de SP is dit belangrijke informatie om te kunnen beoordelen of de Werkgroep Europa 
moet worden gecontinueerd.  
 
Mevrouw Versteeg deelt mede dat D66 voorstander is van voortzetting van de Werkgroep 
Europa, omdat zij aangesloten wil blijven op de werkgroepen van de overige 
Randstadprovincies. 
D66 vraagt in verband met de groenboeken extra aandacht voor het betrekken van Statenleden 
bij specifieke dossiers. Gepleit wordt voor expertise van commissieleden in de werkgroep 
Europa.  
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Mevrouw Dik deelt mede dat de ChristenUnie voorstander van continering van de Werkgroep 
Europa. Als lid van deze Werkgroep heeft zij kunnen constateren, dat Europa in de afgelopen 
periode echt op de agenda is gekomen. Dat is niet verbazingwekkend omdat 80% van alle 
richtlijnen die vanuit Europa naar Nederland komen op decentraal niveau worden uitgevoerd. 
Voor de provincies is het derhalve een belangrijk onderwerp. 
In de afgelopen periode is Europa meer ‘tussen de oren komen te zitten’ van zowel de 
organisatie als de Staten. De ChristenUnie staat op het standpunt dat de Werkgroep Europa 
daaraan een bescheiden steentje heeft bijgedragen.  
Als suggestie geeft de ChristenUnie mee om te komen tot een brede vertegenwoordiging 
vanuit alle vier Statencommissies, zodat de breedte van Provinciale Staten goed wordt gedekt.  
 
De heer Van Wikselaar deelt mede dat de SGP op basis van de voorliggende evaluatie geen 
beeld krijgt van het concrete doel en wat is bereikt. De SGP is derhalve nog zoekende naar 
argumenten om de Werkgroep Europa voort te zetten. Indien deze argumenten niet worden 
gevonden, is de SGP geen voorstander van voortzetting van de Werkgroep.  
 
De heer Van Hal Scheffer memoreert dat de dag bemoedigend is begonnen met een nieuw 
Coalitieakkoord, waarbij de coalitiepartners hebben aangegeven te zullen teruggaan naar de 
kerntaken. In dat kader ligt Europa op de rand. De PVV stelt zich voor dat de gedeputeerde 
straks de werkgroep is en dat hij dit alleen aan kan; zo niet, dan hecht de PVV aan een 
onderbouwing waarom er meer zou moeten gebeuren. 
 
Mevrouw Smit merkt op dat Europa wellicht geen kerntaak betreft, maar dat de VVD het wel 
van belang vindt aangesloten te blijven bij Europa zeker als het gaat om subsidiestromen en 
regelgeving. De VVD is voorstander van het handhaven van de Werkgroep Europa.  
 
De heer Buiting deelt mede dat ook het CDA voorstander is van handhaving van de 
Werkgroep Europa. In de evaluatie leest spreker dat er aandacht is voor de 
aanwezigheidsdiscipline in de werkgroep. D66 en de ChristenUnie pleiten voor een brede 
samenstelling vanuit de Statencommissies. Spreker kan zich voorstellen dat gekozen wordt 
voor een aantal gemotiveerde kerngroepleden en dat op dossiers mensen uit diverse 
statencommissies worden betrokken opdat de Werkgroep Europa doelmatig en slagvaardig 
blijft.  
 
De heer De Kruijf deelt mede dat de PvdA voorstander is van continuering van de Werkgroep 
Europa, zij het met gemengde gevoelens. Concreet bereikte resultaten leest de PvdA niet uit 
de evaluatie. Anderzijds acht de PvdA het onderwerp Europa van groot belang. 
De PvdA is van mening dat de Werkgroep Europa de kans moet krijgen zich verder te 
ontwikkelen, waarbij aandacht wordt gevraagd voor de aanbevelingen.   
 
De heer Van der Steeg deelt mede dat de PvdD moeilijk uit het voorliggende stuk niet kan 
opmaken of de Werkgroep Europa grote meerwaarde heeft gehad. Aan de andere kant neigt 
de PvdD naar continuering van de Werkgroep. 
 
Mevrouw Hoek deelt mede dat 50PLUS voorstander is van voortzetting van de Werkgroep. 
De Werkgroep is pas twee jaar bezig. Dat is voor een dergelijke onderwerp te kort om al 
resultaten te kunnen aantonen. Als de Werkgroep niet wordt voortgezet, zal ook niets meer 
kunnen worden gezegd dan wel bijgestuurd  op het moment dat er op Europees niveau iets 
gebeurt. Voorts sluit 50PLUS zich aan bij het betoog van de VVD over de subsidies en 
regelgeving.  
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Mevrouw Pennarts deelt mede dat ook GroenLinks de relevantie ziet van de Werkgroep 
Europa. 
Als voorzitter van de Werkgroep Europa memoreert spreekster, dat de Werkgroep pas 2 jaar 
bestaat. Het is relevant om op Europa aangehaakt te zijn als het gaat om o.a. samenwerking, 
subsidies. In dat kader is kennis ook relevant.  
In de Staten werd vastgesteld dat zij onvoldoende aangehaakt waren op wat Europa voor de 
provincie kan betekenen en dat het in de diverse commissies niet goed aan de orde komt. De 
portefeuillehouder Europa achtte het relevant om onderwerpen even voor een reactie bij de 
Staten te kunnen voorleggen om zijn visie te kunnen toetsen. Dat gaat beter in een gremium 
als een werkgroep dan wanneer dat in algemene zin in een Commissie moet worden 
besproken. Maar ook het overleg met de ambtelijke organisatie was relevant. Er werd 
gesondeerd hoe de Werkgroep tegenover bepaalde onderwerpen stond. Er heeft tevens 
overleg plaatsgevonden met andere provincies, die met elkaar zijn verenigd in 
Randstadverband en die als zodanig gezamenlijk optrekken richting Brussel. Het was goed 
om het met elkaar eens te zijn over de onderwerpen en speerpunten die in het kader van 
Europa een rol spelen. Er heeft o.a. een terugkoppeling plaatsgevonden over de 
belangenbehartiging in Brussel, het Huis van de Provincies.   
De kosten van de Werkgroep Europa zijn beperkt gebleven tot enkele lunches en een reis naar 
Brussel. Er is voornamelijk informatie verzameld, dat doorgezet is naar de eigen fracties. 
Daar lag feitelijk ook direct de zwakte van de Werkgroep. Het was wel van belang dat de 
leden die zitting hadden in de diverse commissies de resultaten ook mee terugnamen. De 
leden van de Werkgroep hebben een aantal punten in de commissies aan de orde gesteld en ter 
bespreking voorgesteld.  
Het is goed gelukt Europa te relateren aan de kerntaken. Er is gesproken over het witboek 
Transport, subsidies voor Natuur, Economie. Dat zijn taken die de komende vier jaar extra 
veel aandacht krijgen. De Werkgroep Europa is daarop goed aangehaakt gebleven. 
In de visie van spreekster is dat de reden om de Werkgroep Europa te continueren. Europa zal 
steeds relevanter worden voor de provincie.   
 
De heer Lutfula deelt mede dat zijn vragen blijven bestaan. In de visie van de SP is het niet de 
taak van de Staten, maar van de ambtelijke organisatie, om informatie over Europa te 
verzamelen. Ten aanzien van de lobby is sprake van landelijk beleid. Het doel van de 
Werkgroep Europa is derhalve voor de SP niet helder. Uit de evaluatie kan ook niet worden 
opgemaakt of de doelen zijn gehaald. Op grond van het vorenstaande is de SP geen 
voorstander van continering van de Werkgroep Europa. 
 
De heer Van Wikselaar deelt mede dat de SGP het standpunt, in eerste termijn verwoord, 
handhaaft.   
 
De voorzitter concludeert dat een deel van de commissie voorstander is van voortzetting van 
de Werkgroep Europa, een deel niet en een deel nog steeds dezelfde vragen heeft.  
Hij deelt mede dat de fracties een brief zullen ontvangen, waarin zij worden uitgenodigd al 
dan niet iemand af te vaardigen in de Werkgroep Europa. Dit zal in het 
fractievoorzitterconvent aan de orde komen en vervolgens in de PS-vergadering van 18 april 
a.s. in het kader van de benoeming van mensen in verschillende gremia.  
Spreker deelt tot slot mede dat de griffie desgewenst altijd nog kan worden benaderd met 
vragen/opmerkingen in deze.  
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Mevrouw Pennarts deelt mede dat ook de leden van de Werkgroep Europa desgewenst 
kunnen worden benaderd met vragen/opmerkingen. Het valt haar op dat diegenen met twijfels 
over de voortzetting van de Werkgroep juist die fracties betreffen, die in de afgelopen periode 
niet aangesloten zijn geweest bij de Werkgroep.    
10. Statenvoorstel verlenging overeenkomst met accountant Ernst & Young 
De voorzitter deelt mede dat op grond van de nieuwe werkwijze wordt voorgesteld dit 
onderwerp, zonder discussie, te behandelen in de PS-vergadering van 18 april a.s.  
Aldus wordt besloten.  
 
TER KENNISNEMING 
 
De voorzitter licht toe dat, conform de nieuwe werkwijze, de politieke besluitvorming en het 
debat plaatsvindt in de plenaire PS-vergadering, omdat dit het volksvertegenwoordigde deel 
betreft.  
Indien wordt voorgestaan een Statenbrief ter kennisname te bespreken dient dit te worden 
aangegeven en wordt deze de volgende keer geagendeerd of er kunnen hierover vragen 
worden gesteld.  
 
11. Statenbrief Reactie op financieel toezicht: vorm en bevindingen 2011 
Desgevraagd stelt de voorzitter de PPV in de gelegenheid hierover een tweetal korte vragen te 
stellen.  
De heer IJssennagger zet uiteen dat in de brief wordt ingegaan op de controle van het Rijk op 
de provincie, waarbij wordt nagegaan of er evenwicht is tussen structurele inkomsten en 
-uitgaven. Het zou goed zijn indien dezelfde maatstaven worden toegepast bij de controle op 
de gemeenten. Voor zover de PVV bekend is wordt dit niet gedaan. 
Voorts wordt geconstateerd dat de provincie ‘zondigt’ doordat de Meerjarenraming pas in het 
laatste jaar sluitend is. De ervaring is dat het eerste jaar altijd opschuift. In principe zou het 
vanaf het jaar daarna sluitend moeten zijn. De PVV kan zich voorstellen dat dit ook in het 
kader van de controles op de gemeenten wordt meegenomen.  
Mevrouw Raven licht toe dat het hier om duurzaam financieel evenwicht gaat. Zij hecht eraan 
op te merken dat de provincie juist gecomplimenteerd is vanwege het feit dat zij een van de 
weinige provincies is die voor vier jaar een sluitende Meerjarenraming heeft. 
De provincie let nadrukkelijk op het financieel toezicht op lokale overheden. Om voor de 
repressieve toezichtvorm in aanmerking te komen, dienen in principe jaren sluitend te zijn. 
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft echter aangegeven dat duurzaam financieel 
evenwicht op zich van belang is, maar dat het gezien de economische situatie op dit moment 
voor het preventief toezicht niet noodzakelijk is dat alle jaren sluitend zijn. Het Begrotingsjaar 
waar het om gaat moet sluitend zijn, maar er mag een jaar niet sluitend zijn.  
 
12. Statenbrief Grenscorrectie Stichtse Vecht – Wijdemeren 
De grenscorrectie verheugt mevrouw Hoek. Zij spreekt voor de desbetreffende bewoners, die 
nu bijna nooit hun post ontvangen, de hoop uit dat een en ander spoedig rond zal zijn.  
 
13. Statenbrief Voortgang P4 Europa 
 
14. Statenbrief Start samenwerkingsverband Regio Food Valley 
De voorzitter deelt mede dat deze brief wordt geagendeerd voor de vergadering van de 
Commissie MME op 9 mei a.s.  
 
15. Statenbrief Update financieel perspectief 2011 - 2015 
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De voorzitter memoreert dat dit onderwerp zal worden betrokken bij het Collegeakkoord.  
 
16. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering, onder dankzegging van 
ieders komst en inbreng. 
 


