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2011BEM 37 
Verslag van de vergadering van de statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 
16 mei 2011 
 
Aanwezig:
E.R.M. Balemans (VVD, voorzitter),  R. van Lunteren (gedeputeerde), mw. A.M.A. Pennarts-
Pouw (gedeputeerde), drs. R.E. de Vries (gedeputeerde), dr. F.H. Barneveld Binkhuysen 
(VVD), drs. J.G. Boerkamp (D66), mw.drs. U.P. Blom (PvdA), 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 (PPV), drs. C. de Kruijf (PvdA), ir.ing. Y.S. Lutfula (SP), drs. B. Nugteren 
(GroenLinks), mw. Y. Smit (VVD), W. van der Steeg (PvdD), 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 (adjunct griffier), mw. W. Voorneman-Rikkers (verslag)  
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Ingekomen stukken 
2.01 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: aanbieding kabinetstandpunt 
inzake controversiële wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindeling
Mevrouw Dik memoreert, dat hierover recent is gesproken door een delegatie van de Tweede 
Kamer. Gevraagd is om een spoeddebat om wat duidelijker zicht te krijgen op de 
argumentatie, die ten grondslag heeft gelegen aan de keuze voor de herindeling RSW. Het 
spoeddebat vindt plaats op 24 mei a.s. In de voorliggende brief van Minister Donner aan de 
Tweede Kamer mist de ChristenUnie de argumenten waarom twee van de drie gemeenten en 
twee provincies hebben besloten tot de herindeling RSW. De brief rept over onvoldoende 
draagvlak. Indien vier van de vijf partijen vóór stemmen is daarvan echter geen sprake. 
Bovendien wordt er gesproken over een nieuw afwegingsmoment voor Scherpenzeel en 
Woudenberg. Dit wekt de indruk alsof er een variant B zou bestaan, dat er niet is. 
De ChristenUnie pleit ervoor dat de provincie Utrecht voor het spoeddebat op 24 mei a.s. 
nogmaals schriftelijk kenbaar maakt op grond van welke argumenten besloten is tot de 
herindeling van RSW.  
De ChristenUnie staat voorts op het standpunt, dat de Minister met dit inhoudelijke voorstel 
zijn bevoegdheden te buiten gaat. De Minister moet toetsen of de provincies hun werk goed 
hebben gedaan, hetgeen het geval is.  
De PvdA en D66 geven aan zich aan te sluiten bij het betoog van de ChristenUnie.  
Mevrouw Pennarts deelt mede, dat GS het gevoelen van de ChristenUnie delen. In de 
voorliggende brief wordt van een andere afweging (unanimiteit in plaats van meerderheid) 
uitgegaan, hetgeen een bijzondere koerswijziging betreft.  
GS zullen mede namens de provincie Gelderland voor 24 mei a.s. een schriftelijk signaal 
afgeven richting de Kamercommissie waarin, onder verwijzing naar de al eerder 
uitgewisselde argumenten, wordt onderstreept dat de herindeling RSW nog steeds wordt 
gezien als een goed besluit. Desgevraagd door de voorzitter zegt spreekster toe een afschrift 
van voornoemde brief aan de commissie BEM te zullen doen toekomen.  
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2.02 Memo dhr. R. Poort: planning presentaties commissie BEM 2011
De voorzitter informeert of de commissie kan instemmen met de voorgestelde planning. 
De heer De Kruijf vraagt aandacht voor het feit, dat drie presentaties samenvallen met het 
fractievoorzitteroverleg.   
De voorzitter zegt toe, dat daarnaar nog nader zal worden gekeken. Spreker constateert 
vervolgens dat de commissie, met in achtneming van voornoemde toezegging, instemt met de 
voorgestelde planning.  
 
3. Verslag Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 4 april 2011 
Het verslag wordt conform vastgesteld.   
 
4. Mededelingen  
- De voorzitter memoreert, dat het Bestuursakkoord aan de agenda (punt 8) is 

toegevoegd. 
- De voorzitter deelt mede, dat de commissie BEM op 23 mei a.s. (11.30 – 12.30 uur) 

informeel zal worden bijgepraat over de stand van zaken IPO.  
- De voorzitter deelt mede dat aan het eind van deze vergadering een presentatie zal 

plaatsvinden over de Jaarcyclus.  
 

5. Rondvraag 
De heer Dercksen verzoekt naar aanleiding van de beantwoording op de vragen van de PVV 
ter zake van de internetsites om agendering van dit onderwerp, hetgeen door de voorzitter
wordt toegezegd.   
 
De heer Dercksen deelt mede dat de PVV voorts verzoekt het functioneren van de heer Maas 
te agenderen.    
Mevrouw Versteeg deelt mede dat D66 agendering van dit onderwerp niet steunt, omdat de 
Staten hierover niet gaan.  
De VVD, het CDA, GroenLinks, de PvdA, de ChristenUnie, 50Plus en de PvdD sluiten zich 
aan bij het standpunt van D66. 
Desgevraagd door de heer Dercksen antwoordt de heer Lutfala hierop terug te komen nadat 
hij zijn fractie heeft geconsulteerd.    
Los van het feit of agendering van dit onderwerp al dan niet zal worden ondersteund door de 
SP kan mevrouw Doornenbal zich voorstellen, dat de voorzitter de principiële uitspraak doet  
dat de Staten niet over dergelijke zaken gaat.   
De voorzitter bevestigt, dat de Staten hier niet over gaan. Het functioneren van een 
medewerker valt onder de directe verantwoordelijkheid van GS. Op grond van het 
vorenstaande zal dit onderwerp derhalve niet worden geagendeerd. 
 
6. Termijnagenda 
De voorzitter deelt mede dat ter vergadering een actuele versie is uitgereikt (versie 6 mei 
2011).  
De heer De Kruijf verzoekt om concretere data van afdoening. De voorzitter zegt toe dat dit 
zal worden opgepakt.  
De heer Dercksen memoreert dat in de vorige vergadering is verzocht om een overzicht van 
de kosten van het nieuwe provinciehuis. Tot op heden is dat niet ontvangen.   
Voorts wordt geïnformeerd naar de stand van zaken met betrekking tot Paushuize.  
De heer Van Lunteren deelt mede dat voornoemd overzicht van de kosten van het nieuwe 
provinciehuis al in de vorige Statenperiode is verstrekt en derhalve opnieuw door de griffie 
kan worden verspreid.   
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Met betrekking tot Paushuize is toegezegd dat nadere informatie over de exploitatie van 
Paushuize zou worden verstrekt zodra er een contractpartner is. Spreker heeft begrepen dat 
zich meerdere potentiële gegadigden hebben gemeld. Portefeuillehouder Krol hoopt hierover 
binnen afzienbare tijd duidelijkheid te kunnen verstrekken.   
 
7. Statenvoorstel Jaarrekening 2010 
De heer Buiting, wnd. voorzitter van de Subcommissie voor de Jaarrekening, licht het advies 
van de Subcommissie kort toe. Het advies van de Subcommissie voor de Jaarrekening is bij 
de stukken gevoegd. Kortheidshalve zij verwezen naar de inhoud.  
 
Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat de nadere toelichting van de wnd. voorzitter van de 
Subcommissie voor de Jaarrekening geen aanleiding geeft tot vragen, stelt hij de Jaarrekening 
2010 inhoudelijk aan de orde. 
 
De heer Van Wikselaar memoreert dat de Jaarrekening een verantwoording is van hetgeen is 
vastgelegd in de cyclus van Begroting, Voorjaarsnota en Najaarsnota.  
In het gesprek met de accountant is naar voren gekomen dat de Begroting op dit moment 
structurele lasten en baten bevat, maar dat tevens veel geld uit voorzieningen m.n. reserves 
komt. Door de accountant is het signaal afgegeven, dat die werkwijze tot uiterlijk 2016 kan 
worden gehandhaafd. Daarna zullen financiële middelen dan wel de nodige 
beleidswijzigingen moeten worden ingezet. De SGP acht het gewenst dat GS hierop 
vroegtijdig inspelen en pleit voor een plan van aanpak in deze.  
Met betrekking tot de indicatoren acht de SGP van belang, dat deze aansluiten op de vraag 
wat de provincie wil bereiken.  
Met betrekking tot de transparantie wijst spreker vervolgens op de primitieve begroting. In het 
kader van tussentijdse Begrotingswijzigingen zijn steeds extra financiële middelen 
toegevoegd, terwijl de Jaarrekening thans een overschot laat zien. De SGP is geen voorstander 
van een dergelijke beleidslijn en pleit derhalve in toekomstige gevallen voor een vergelijking 
met de primitieve begroting; dat is het uitgangspunt.   
Tot slot deelt spreker mede dat de SGP er vanuit gaat, dat de aanbevelingen/verbeterpunten 
van de accountant door GS worden meegenomen.   
 
Mevrouw Dik spreekt namens de ChristenUnie haar waardering uit voor de inzichtelijke en 
goed leesbare Jaarrekening en voor het advies van de Subcommissie voor de Jaarrekening, 
waarbij de ChristenUnie zich aansluit.  
Gesignaleerd wordt dat de Jaarrekening nogal op detailniveau wordt besproken in de 
functionele commissies. De ChristenUnie kan zich voorstellen dat meer wordt geconcentreerd 
op hoofdlijnen. Dit is mogelijk indien de Jaarrekening nadrukkelijker wordt gekoppeld aan de 
jaarcyclus (Voorjaarsnota, Begroting, Najaarsnota). In de visie van de ChristenUnie zal het 
steeds in de Jaarrekening teruggrijpen naar hetgeen met elkaar is afgesproken het debat in de 
commissies bevorderen. 
Spreekster memoreert tot slot dat de ChristenUnie in de commissie RGW naar voren heeft 
gebracht er voorstander van te zijn de indicatoren met name te koppelen aan die onderwerpen, 
waarin provinciale middelen zitten.    
 
De heer Dercksen deelt mede dat de PVV zich aansluit bij het betoog van de SGP. 
 
De heer Boerkamp deelt mede, dat D66 zich aansluit bij het advies van de Subcommissie voor 
de Jaarrekening.  
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D66 constateert dat de positieve- en negatieve zaken in de cijfers tot uiting komen; dit in 
tegenstelling tot de tekst. In het kader van de transparantie pleit D66 ervoor de onderwerpen, 
die niet zijn gelukt, ook tot uiting te laten komen in de tekst.   
Ten aanzien van de knelpunten in de Bedrijfsvoering wordt voorgesteld om € 2,5 mln 
beschikbaar te stellen. De afgelopen drie jaar is daar echter al € 7,5 mln ingestoken. De vraag 
is derhalve wat de aard van de knelpunten nu nog is.   
 
De heer Van der Steeg spreekt namens de PvdD zijn waardering uit voor het advies van de 
Subcommissie voor de Jaarrekening, waarin de PvdD zich geheel kan vinden. 
 
Mevrouw Hoek plaatst namens 50PLUS de volgende vragen. 
Blz. 16, Vrede van Utrecht. Geïnformeerd wordt welk bedrag concreet is bijgedragen aan 
Utrecht Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Voorts wordt geïnformeerd hoe de 
voorgenomen bezuinigingen op het gebied van Cultuur zich verhouden ten opzichte van de 
wens Utrecht Culturele Hoofdstad van Europa. De vraag is of op het over te hevelen budget 
wordt bezuinigd of dat er in deze niets wordt ontwikkeld.  
 
De heer Lutfula spreekt namens de SP zijn waardering uit voor de Jaarrekening, dat er 
cijfermatig goed uitziet. Wel wordt geconstateerd dat een groot deel van de begrote middelen 
niet is ingezet, hetgeen bij de SP de vraag oproept hoe reëel de Begroting is.  
De SP kan zich vinden in de lijst met aanbevelingen. In de reactie wordt echter aangegeven 
dat sommige aanbevelingen worden verwezen naar de loop van 2011 en andere worden 
bezien. Geïnformeerd wordt naar de status van de aanbevelingen en hoe GS de aanbevelingen 
gaan aanpakken/uitvoeren.  
 
De heer Nugteren deelt mede dat de meeste vragen al zijn gesteld. GroenLinks sluit zich in 
het bijzonder aan bij de vraag ter zake van de Bedrijfsvoeringreserve.  
 
De heer De Kruijf deelt mede dat de PvdA zich aansluit bij de waarderende woorden voor de 
Jaarrekening. De PvdA gaat er vanuit, dat de aanbevelingen van de accountant worden 
meegenomen.  
Spreker memoreert vervolgens de toezegging in de Termijnagenda, dat in de Jaarrekening 
2010 uitgebreid aandacht zal worden besteed aan het Grondbeleid. De PvdA heeft niet de 
indruk, dat dit is gebeurd; geïnformeerd wordt naar de reden. 
De PvdA kan zich in grote lijnen vinden in de besteding van het jaarresultaat met uitzondering 
van die onderdelen, die de Bedrijfsvoering (personeelskosten) betreffen. In het 
Coalitieakkoord wordt gesproken van een flinke reductie op het apparaat; daarmee is een start 
gemaakt. Op grond hiervan acht de PvdA het niet logisch, dat het financiële overschot 
automatisch wordt toegevoegd aan de Bedrijfsvoeringreserve. De PvdA kan zich voorstellen 
dat in deze vooralsnog wordt uitgegaan van de bestaande budgetten en daaraan pas middelen 
worden toegevoegd, indien dat noodzakelijk is.   
 
Mevrouw Smit spreekt namens de VVD waardering uit voor de verbetering in de leesbaarheid 
en de inzichtelijkheid. De VVD sluit zich aan bij het advies van de Subcommissie.  
Met betrekking tot de Hart van de Heuvelrug vestigt de VVD, evenals dit door Ernst & Young 
is gebeurd, de aandacht op de risico’s. De provincie heeft de risico’s opgenomen in het 
weerstandsvermogen. De VVD twijfelt er echter aan of de gemeenten Zeist en Soest die 
risico’s wel onderkennen. Verzocht wordt om een nadere toelichting.   
Voorts wordt door Ernst & Young aangedrongen op een second opinion in het kader van de 
nieuwe actualisatie van de grondexploitatie. Geïnformeerd wordt of GS hiertoe bereid zijn. 
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Voorts is de vraag of de actualisatie vertrouwelijk kan worden behandeld in de commissie 
RGW.  
Het valt de VVD op dat in het kader van het Provinciaal Structuurfonds wordt gesproken over 
de financiering van het Programbureau Hart voor de Heuvelrug. Die financiering loopt in 
2012 af. Op grond van het feit dat het Programbureau nodig zal blijven, is de VVD van 
mening dat de dekking van deze kosten vanaf 2013 opgenomen dient te worden in de 
grondexploitatie. Geïnformeerd wordt of GS deze mening delen.   
Over de nieuwe begrotingsystematiek is vorig jaar in de Voorjaarsnota al iets gezegd. De 
VVD heeft toen aangegeven, zich daarin niet geheel te kunnen vinden. De VVD verwacht in 
het kader van de Voorjaarsnota in deze een uitgewerkt stuk met keuzen op basis waarvan nog 
een discussie kan worden gevoerd.   
De VVD spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop de risicoscan in de 
Bedrijfsvoering is ingevoerd en de paragraaf over het Grondbeleid.   
De VVD kan zich in de alle voorgelegde besluiten vinden, zij het dat volgens de VVD in punt 
3 van het besluit een fout staat; het bedrag ad € 4,8 mln dient, conform blz. 2 van het 
Statenvoorstel, € 4,3 mln te zijn.   
De heer Poort bevestigt de fout. In de Statenvergadering zal de correcte besluitvorming 
voorliggen.  
 
De heer Van Lunteren deelt mede dat de aanbevelingen/verbeterpunten van de accountant 
worden meegenomen. 
De Reserves is een probleem dat door de Coalitie is onderkend. Om die reden is niet, conform 
het verleden, een groot bedrag genomen. De middelen worden thans in een veel lager tempo 
aan de Reserves onttrokken. Een gevolg daarvan is wel, dat er uiteindelijk minder Treasury 
inkomsten zullen zijn. Daarmee wordt in de Begroting 2012 en het Meerjarenperspectief 
rekening gehouden. Voorts zullen de consequenties voor de middelen die nu nog worden 
aangewend zichtbaar worden gemaakt in de zin dat de Treasury inkomsten niet meegerekend 
blijven worden als zijnde middelen, die kunnen worden uitgegeven.  
Desgevraagd door de heer Van Wikselaar bevestigt spreker dat straks sprake zal zijn van 
zuiver structurele inkomsten. In het kader van het Coalitieakkoord is meer dan voorheen 
getracht de incidentele- en structurele stromen uit elkaar te houden. Voorts memoreert spreker 
thans te hebben toegezegd dat een en ander met betrekking tot de Treasury uitgaven ook zal 
worden verankerd in de Begroting.  
Voor wat betreft de indicatoren verwijst spreker naar de opmerkingen, die daarover in de 
Subcommissie zijn gemaakt. Afgesproken is vooralsnog niet alle indicatoren ter discussie te 
stellen, als uitgangspunt in principe vast te houden aan het huidige aantal van 30 indicatoren 
en als er grote Programmawijzigingen plaatsvinden kritisch te bekijken of de daarbij 
benoemde indicatoren moeten worden aangepast; in dat geval zullen de vakspecialisten vanuit 
de verschillende Statenfracties bij het formuleren van de indicatoren worden betrokken.  
Mevrouw Versteeg bevestigt dat het vorenstaande als zodanig is besproken. Onderschreven 
wordt dat geen sprake moet worden van teveel indicatoren, maar er moet ook niet te 
dogmatisch worden vastgehouden aan het aantal van 30. D66 pleit ervoor, dat zowel in 
kwalitatieve- als kwantitatieve zin naar de indicatoren wordt gekeken. 
De heer Van Lunteren geeft aan de mening van D66 te delen.  
In de Subcommissie is van gedachten gewisseld over de wijze waarop de provincie in control 
kan blijven en zicht kan worden verkregen op tussentijdse ontwikkelingen zodat beter kan 
worden gestuurd op o.a. onderbesteding. Dit zou kunnen in de vorm van een tussentijdse 
afsluiting. Spreker is hierover inmiddels in gesprek met de afdeling.  
Over de plek van de Jaarrekening in de cyclus is ook in de Subcommissie gesproken. Het 
streven is erop gericht daarin een verdere verbeterslag te maken. Hij onderschrijft dat de 
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leesbaarheid voor de vakcommissies wordt bevorderd, indien in de Jaarrekening nadrukkelijk 
kan worden teruggegrepen op hetgeen met elkaar is afgesproken.  
In de visie van spreker worden zaken die niet goed gaan ook als zodanig in de tekst van de 
Jaarrekening benoemd, maar wellicht niet duidelijk genoeg. Hij zegt toe de 
portefeuillehouders te zullen verzoeken aandacht te besteden aan een scherpere formulering in 
deze en tevens de reden te vermelden. Hierbij zij wel opgemerkt dat de Jaarrekening met 
name de financiële verantwoording betreft; de politieke verantwoording loopt via de 
vakcommissies, waar meer inhoudelijk op een en ander wordt ingegaan.    
Mevrouw Versteeg licht ter verduidelijking toe dat door D66 wordt gepleit ook transparant te 
zijn over ‘wat niet is gerealiseerd’. Ter illustratie vestigt zij de aandacht op Utrecht Jeugd 
Centraal waar sprake is van een onderbesteding. In het Programma staat bij het desbetreffende 
project vervolgens niets over het feit, dat niet alles is uitgevoerd.  
De heer Buiting, wnd. voorzitter van de Subcommissie voor de Jaarrekening, zet uiteen dat 
deze opmerking aansluit bij de aanbeveling van de Subcommissie om een keer in te zoomen 
op de belangrijke afwijkingen. Afgesproken is dat een aantal criteria wordt benoemd om vast 
te stellen wat wordt verstaan onder een grote afwijking en dat daarbij in de volgende 
Jaarcyclus de oorzaak van de afwijking wordt aangegeven en suggesties hoe daarmee in de 
toekomst zal worden omgegaan.  
De heer Van Lunteren vervolgt dat het terugstorten van het positieve resultaat op de 
apparaatskosten in de reserve Bedrijfsvoering (ad 6, blz. 7 van het Statenvoorstel) gebeurt 
conform de financiële spelregels. Het is de bedoeling deze afspraak tegen het licht te houden; 
hetzelfde geldt voor het resterend saldo mandaat BVR (ad 5, blz. 7 van het Statenvoorstel). 
Op basis daarvan zullen GS in het kader van de Begroting 2012 met een voorstel komen. 
Tegelijkertijd zal ter zake van het personeelsbeleid met een integrale notitie worden gekomen. 
Met betrekking tot ad 6 memoreert spreker het stuwmeer aan verlofdagen. Dit punt heeft 
inmiddels de aandacht, maar kan vanwege de rechtspositie van medewerkers niet van de ene 
op de andere dag worden opgelost.  
Naar aanleiding van een desbetreffend pleidooi van de heer Van Wikselaar memoreert spreker 
reeds te hebben toegezegd dat ernaar wordt gestreefd tussentijds inzicht te verstrekken in 
ontwikkelingen, zodat hierop beter kan worden gestuurd.  
De heer Boerkamp wijst erop dat uit de cijfers blijkt dat de verlofreserve in het afgelopen jaar  
is toegenomen van 79000 naar 93000 uur. Geïnformeerd wordt hoe voorkomen wordt dat het 
aantal uren verder oploopt.  
De heer Van Lunteren antwoordt dat eraan wordt gewerkt dit bij te stellen. Op grond van de 
rechtspositie van medewerkers kost dit echter enig tijd. Naar verwachting zal eind 2011 
worden aangegeven hoe met dit punt i.c het integrale personeelsbeleid zal worden omgegaan. 
GS hebben tevens afgesproken nog een efficiencyslag te willen maken. Voorstellen daartoe 
kunnen de Staten bij de Begrotingsbehandeling tegemoet zien.   
De vraag over het Grondbeleid zal schriftelijk worden beantwoord. 
Voor wat betreft het Hart van de Heuvelrug heeft het GS verbaasd dat het risico in de 
Jaarrekening van Soest, door dezelfde accountant, beperkt werd ingeschat. De accountant is 
hiermee geconfronteerd in de Subcommissie, maar had daarop vooralsnog geen antwoord. GS 
gaan er echter vanuit dat de inschatting van het risico door de accountant gelijkluidend is en 
dat de afspraken die daaronder liggen waterdicht zijn.  
De aanbevelingen van de VVD en van de accountant ter zake van het Hart voor de Heuvelrug 
zullen worden meegenomen met het doel wat beter grip te krijgen op het geheel. Met de 
desbetreffende portefeuillehouder vindt overleg plaats om te bezien hoe dit kan worden 
bewerkstelligd. Een lastige bijkomstigheid in deze is dat de provincie ook met derden te 
maken heeft. Enerzijds is dat de kracht van het project, maar anderzijds een zwakte m.n. als 
het gaat om de controle daarop.   
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Juist de in de afgelopen periode geleverde inspanningen hebben er wel voor gezorgd dat het 
risico feitelijk met tweederde is afgenomen.   
Het punt van de second opinion wordt op dit moment meegenomen in het kader van de opzet. 
Spreker kan zich voorstellen dat vertrouwelijk over dit onderwerp wordt gesproken in de 
commissie RGW indien daartoe aanleiding is.   
De voorzitter voegt hieraan toe dat gedeputeerde Krol in de commissie RGW heeft 
medegedeeld dat hij nader zal terugkomen op de grondexploitatie Hart voor de 
Heuvelrug/Soesterberg. De commissie BEM zal hiervoor worden uitgenodigd. 
De heer Van Lunteren onderschrijft dat de dekking van het Programbureau in 2013 wegvalt. 
De suggestie van de VVD ter zake zal worden meegenomen.   
 
Mevrouw Pennarts licht met betrekking tot de Vrede van Utrecht toe, dat het bedrag ad € 2,5 
mln dat naar de Reserve gaat betrekking heeft op projecten die onvoldoende waren 
uitgewerkt. 
Voorts licht zij toe dat op het budget van de Vrede van Utrecht wordt bezuinigd, hetgeen ook 
in het Coalitieakkoord is vastgelegd. Het bedrag van € 2,1 mln voor de jaren 2012 – 2013 
wordt verlaagd naar € 1,5 mln. In 2013 moet duidelijk zijn of Utrecht in 2018 Culturele 
Hoofdstad kan worden. Door de provincie, de Stad Utrecht en het bedrijfsleven wordt € 10 
miljoen gereserveerd om daaraan in dat geval bij te dragen. Op dit moment wordt aan het 
bidbook gewerkt.  
Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de heer Dercksen bevestigt spreekster, 
dat het niet om een reservering maar om een garantie van € 10 mln gaat.  
Mevrouw Hoek informeert of er voor de Vrede van Utrecht en Utrecht Culturele Hoofdstad 
nog subsidie te verwachten is vanuit Europa.  
Mevrouw Pennarts antwoordt, dat hiervoor vanuit Europa geen middelen beschikbaar worden 
gesteld. Het Rijk kent wel subsidies, die kunnen bijdragen aan de ambitie van Utrecht 
Culturele Hoofdstad.   
 
Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen/opmerkingen meer zijn sluit hij de 
discussie af met de conclusie dat dit onderwerp terugkomt in de Statenvergadering.   
 
8. Statenvoorstel Bestuursakkoord 
De heer Barneveld Binkhuysen memoreert dat het Bestuursakkoord een controversieel 
onderwerp is. De landelijke economische- en bestuurlijke problemen hebben ten grondslag 
gelegen aan de noodzaak om te komen tot een nieuw Bestuursakkoord. Het Bestuursakkoord 
heeft tot doel de bestuurlijke drukte terug te dringen, besluitvorming te versnellen en te 
komen tot meer bestuurskrachtige overheden. De provincies krijgen er taken bij, hetgeen 
direct de vraag oproept of daaraan ook de benodigde financiële middelen worden gekoppeld. 
Over vele zaken mist nog een concrete invulling. Desalniettemin acht de VVD het goed om te 
beseffen dat het voorliggende Bestuursakkoord een compromis betreft, dat gericht is op 
principes en processen. Nog belangrijker om te beseffen is dat het Rijk, indien de provincie 
Utrecht niet meewerkt, een en ander eenzijdig zal regelen en kortingen zal opleggen. De 
provincie Utrecht komt daarmee aan de zijlijn te staan, hetgeen de VVD geen goede zaak 
acht. Op grond van het vorenstaande is de VVD derhalve van mening, dat het voor de 
provincie een goede keuze zou zijn om in ieder geval aan dit Bestuursakkoord mee te werken.  
 
Mevrouw Doornebal deelt mede dat het CDA zich op hoofdlijnen aansluit bij het betoog van 
de VVD. In feite kan niemand tegen een afname van bestuurlijke drukte, een versnelling van 
besluitvorming en een bestuurskrachtiger overheid zijn. Tegelijkertijd is nog veel onduidelijk, 
w.o. de financiële consequenties van de deelakkoorden. Het CDA is met name benieuwd 
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waarmee Staatssecretaris Bleeker zal komen voor wat betreft het ILG. Het CDA zal een en 
ander met een positief kritische houding bekijken.  
Vanuit de gedachte dat het Bestuursakkoord een compromis betreft dat gericht is op principes 
en processen zal het CDA hiermee instemmen.  
 
De heer De Kruijf deelt mede, dat de PvdA in het Bestuursakkoord voordelen maar ook grote 
nadelen ziet. Een van de voordelen is dat de rol van de provincie verbetert en taak van de 
Jeugdzorg naar de gemeenten gaat. Over de nadelen ten aanzien van o.a. het Landelijk Gebied 
en de Recreatie om de Stad is uitvoerig gesproken in de commissie RGW. Spreker sluit niet 
uit dat de PvdA, vanwege het feit dat eenzijdige maatregelen worden opgelegd, niet instemt 
met het Bestuursakkoord.   
 
De heer Nugteren deelt mede dat GroenLinks nog geen standpunt heeft geformuleerd.  
GroenLinks ziet in het Bestuursakkoord een aantal positieve zaken geregeld; er is echter nog 
een aantal onduidelijkheden en een aantal zaken, waarvan GroenLinks zich goed kan 
voorstellen dat met name gemeenten zich hiertegen keren.  
Spreker informeert of meer duidelijkheid kan worden verstrekt over de Beleidsagenda met 
betrekking tot de negen Topregio’s. Op verschillende plaatsen heeft het Rijk nog een 
duidelijke rol. Tegelijkertijd wordt door het Rijk aangegeven dat het een regionale, 
provinciale, taak is om de Topregio’s verder te ontwikkelen. De vraag is hoe de provincie 
Utrecht hierin zit. GroenLinks heeft in het kader van het Regeerakkoord opgemerkt, dat de 
Topregio Utrecht daarin niet goed was ingebed. Betreurd zou worden, indien die lijn in dit 
Bestuursakkoord wordt doorgezet. 
Vervolgens informeert spreker of reeds bekend is wat de bestemmingen zijn van het bedrag 
ad € 8,5 miljard dat wordt overgeheveld.   
GroenLinks informeert naar de stand van zaken met betrekking tot de RUD’s met name 
betreft Utrecht, waaraan een aparte paragraaf wordt gewijd en dat op zich een goede 
ontwikkeling is.  
GroenLinks mist in het Bestuursakkoord hoe de overheid met burgers, bedrijven en 
instellingen wil omgaan bv als het gaat om privacybescherming.  
 
De heer Lutfula deelt mede dat de SP op grond van de financiële risico’s voor de provincie 
Utrecht niet zal instemmen met het Bestuursakkoord. Er is veel onduidelijk met name wat de 
financiën betreft. Er komen veel taken naar de provincie, terwijl sprake is van veel minder 
financiële middelen. De SP vraagt zich in dat kader af hoe zal worden omgegaan met de 
Transitiefase. Met dit Bestuursakkoord wordt het nog moeilijker voor de provincie om geld 
vrij te maken om de taken goed uit te voeren. 
 
Mevrouw Hoek merkt op dat aangegeven wordt dat het, om de uitvoering voldoende te 
waarborgen, op een beperkt aantal onderdelen van de decentralisaties Werken naar vermogen 
en Jeugdzorg nodig is dat de uitvoering bovenlokaal wordt opgepakt (blz. 8). Geïnformeerd 
wordt of de provincie daarin nog een rol heeft.   
De provincies worden verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied en voor 
het regionale beleid voor natuur, recreatie en toerisme, landschap, structuurversterking van de 
landbouw en leefbaarheid. Zij stemmen dat integraal af met de uitvoering van het provinciale 
en gemeentelijke ruimtelijke ordenings-, water- en milieubeleid. De provincies voeren de 
bovenlokale regie (blz. 40). Geïnformeerd wordt hoe de provincie ermee omgaat als een 
gemeente wordt aangewezen om windmolens te plaatsen en de gemeenteraad tegen stemt.   
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De heer Van der Steeg deelt mede dat de PvdD in de Statenvergadering nader zal terugkomen 
op het Bestuursakkoord. Vooruitlopende daarop zet spreker uiteen dat de PvdD gezien de vele 
onzekerheden o.a. met betrekking tot uitwerkingen in deelakkoorden niet enthousiast is over 
het Bestuursakkoord.  
 
Mevrouw Versteeg merkt op dat de toon van de bij het Bestuursakkoord gevoegde Statenbrief 
terecht kritisch is. Het voorliggende Bestuursakkoord is met name procedureel; er komt nog 
een aantal deelakkoorden, waarin met name de financiële randvoorwaarden nader moeten 
worden uitgewerkt. D66 deelt de mening van GS dat het niet instemmen met het 
Bestuursakkoord een risico met zich meebrengt. Op grond daarvan zal D66 met het voorstel 
van GS instemmen.   
Door de Volkskrant wordt een relatie gelegd tussen het opstappen van de voorzitter van het 
IPO en het feit dat drie provincies het Bestuursakkoord niet ondertekenen. De vraag is of dat 
waar is. Een feit is wel dat Noord-Holland en Flevoland i.c. tweederde van de Noordvleugel 
het Bestuursakkoord niet willen ondertekenen.  
Het IPO heeft het Bestuursakkoord getekend. De gemeenten stemmen. Bij de provincies gaat 
dit weer anders. Geïnformeerd wordt hoe de besluitvorming nu precies tot stand komt.    
Voorts is de vraag of het niet ondertekenen van het Bestuursakkoord door Noord-Holland en 
Flevoland consequenties heeft voor de oriëntatie van de provincie Utrecht op de Noordvleugel 
en de mogelijke samenwerking.  
Spreekster vestigt vervolgens de aandacht op blz. 17 van het Bestuursakkoord m.n. de 2e

alinea,  waarin staat dat het Rijk actief stuurt op de mogelijkheid om bestaande 
decentralisatie-uitkeringen te beëindigen. In de 3e alinea staat vervolgens dat juist de met de 
FES-projecten samenhangende specifieke uitkeringen, indien mogelijk, worden omgezet in 
decentralisatie-uitkeringen. Verzocht wordt om een nadere toelichting.  
 
De heer IJssennagger deelt mede dat de PVV zich op hoofdlijnen kan vinden in het 
Bestuursakkoord. De PVV is voorstander van een krachtige, kleine dienstverlenende overheid 
dat zich beperkt tot kerntaken en die taken ook zo dicht mogelijk bij de burger uitvoert. Indien 
dat gepaard gaat met flinke bezuinigingen juicht de PVV dat toe. De PVV zal instemmen met 
het voorstel van GS.  
 
Mevrouw Dik merkt op dat de inhoud van het Bestuursakkoord feitelijk weinig verassingen 
omvat. Het lijkt sterk op het Regeerakkoord dat in 2010 tot stand is gekomen. De 
ChristenUnie kan zich dan ook niet aan de indruk onttrekken, dat met name het Rijk de grote 
winnaar is van de onderhandelingen. Dat neemt niet weg dat de ChristenUnie in het 
voorliggende Bestuursakkoord positieve zaken herkent zoals met name de versterking van het 
middenbestuur conform Lodders. De provincie krijgt een aantal kerntaken toebedeeld. Het 
Bestuursakkoord bevat goede passages met name op het gebied van Economie en Ruimte. 
Er staan echter ook passages in, die de ChristenUnie grote zorgen baart m.n. als het gaat om 
Jeugdzorg en Natuur. In de commissie RGW is over het laatste al uitvoerig gesproken.  
De balans opmakend wil de ChristenUnie vooralsnog niet instemmen met het 
Bestuursakkoord maar dit ook niet afwijzen, omdat nog veel duidelijk zal worden in de 
deelakkoorden. 
De ChristenUnie hecht eraan aan te geven dat zij er vertrouwen in heeft dat GS de 
onderhandelingen goed zullen voeren en met goede resultaten zullen komen. Het 
Bestuursakkoord dat thans voorligt bevat echter teveel onzekerheden om hiermee in te 
stemmen. De ChristenUnie zal derhalve in de Statenvergadering met een amendement komen 
om het Bestuursakkoord voor kennisgeving aan te nemen.  
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De heer Van Wikselaar merkt op dat al veel is gezegd. Hij stelt vast dat alle fracties worstelen 
met de voor- en nadelen in het Bestuursakkoord. Binnen de SGP moet de balans nog worden 
opgemaakt. Vooruitlopende daarop merkt spreker op, dat de SGP de door de VVD en het 
CDA verwoorde uitgangspunten onderschrijft. De SGP vindt het echter lastig om in te 
stemmen met iets waarvan de gevolgen nog niet goed kunnen worden ingeschat, tenzij met 
elkaar de afspraak kan worden gemaakt dat de inhoud wordt doorvertaald en de 
bezuinigingsronde die daaruit voortvloeit goed wordt ingevuld. Indien in dat kader wat meer 
inzicht kan worden gegeven, zal de SGP instemmen met het voorstel van GS.  
 
De heer Van Lunteren zet uiteen dat het Rijk veelal de winnaar is. Ter illustratie wijst spreker 
op het feit dat € 23 mln bij de provincies werd weggehaald ter dekking van de Rijksbegroting.  
Het IPO-bestuur heeft geconcludeerd, dat met het thans voorliggende Bestuursakkoord wel 
sprake is van een Akkoord waarin afspraken vastliggen en verantwoordelijkheden zijn 
gedecentraliseerd. Daaraan zijn weliswaar geen financiële middelen gekoppeld maar de 
decentralisatie van verantwoordelijkheden op zich is een winstpunt, hetgeen door GS wordt 
onderschreven. Vastgesteld is dat er voor de provincies in grote lijnen sprake is van een goed 
Akkoord. In het Bestuursakkoord zitten nog wel veel onduidelijkheden. De vraag is echter 
met name of ondertekening van het Bestuursakkoord de positie van de provincie Utrecht 
verzwakt. Natuur brengt het grootste financiële risico met zich mee. Met name op dat punt 
heeft spreker expliciet ingebracht, dat de juridische positie van de provincie niet mag 
verslechteren hetgeen via een brief van het IPO-bestuur nogmaals schriftelijk is beklemtoond.  
Alles overwegende ligt er in de visie van GS een Akkoord waarin geen extra risico’s voor de 
provincie zitten. Op die manier hebben GS daarnaar gekeken en daarmee in het IPO-bestuur 
ingestemd. Daarbij is afgewogen dat provincies, tegen de achtergrond van de 
herverdelingdiscussie, niet sterk zouden overkomen indien zij nog een besluit hadden moeten 
nemen nadat de VNG had besloten te ondertekenen. 
GS betreuren dat niet alle Colleges van GS hebben kunnen instemmen. GS hebben de 
afweging gemaakt, dat het naar de toekomst gezien waarin nog zaken zullen moeten worden 
gedaan met het Rijk verstandiger is binnen het IPO-bestuur te behoren tot de meerderheid, die  
instemt met het Bestuursakkoord.  
Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de heer De Kruijf zet spreker uiteen  
dat in het Bestuursakkoord staat dat de provincies mee willen denken over de wijze waarop de 
bezuinigingen worden gerealiseerd, maar dat zij zich het recht voorbehouden terug te vallen 
op hun juridische positie indien in een deelakkoord niet tot bevredigende afspraken wordt 
gekomen. Het vorenstaande is ook nog eens expliciet in een brief verwoord. Indien direct 
volgend op het Akkoord een brief wordt gestuurd, die niet wordt weersproken, heeft de 
inhoud van de brief juridische status.  
Ter verduidelijking citeert spreker de desbetreffende tekst uit het Bestuursakkoord en 
voornoemde brief. De tekst in het Bestuursakkoord luidt als volgt:”Het plan van aanpak 
voorziet erin, dat er uiterlijk op 15 juni 2011 overeenstemming wordt bereikt over een 
uitgewerkt deelakkoord Natuur/ILG. Op dit punt is het commitment van de provincies aan de 
passage in paragraaf 5.1 over de Startnota pas van toepassing als er een afspraak in het 
deelakkoord tot stand komt.” De tekst van de brief luidt als volgt:”Een belangrijk punt van 
zorg betreft het financieel perspectief van de decentralisatie van taken voor Natuur en 
Landelijk Gebied en daaraan voorafgaand de korting van bijna € 600 mln op de lopende 
Bestuursovereenkomsten ILG voor de periode tot en met 2013. In het Bestuursakkoord zijn 
vooral procedurele afspraken gemaakt ter voorbereiding op een overeen te komen 
deelakkoord op dit terrein. De provincies committeren zich op dit punt, vooruitlopend op het 
deelakkoord, niet aan de financiële uitgangspunten van het Regeerakkoord c.q. de Startnota en 
houden de mogelijkheden tot juridische procedures open. In de visie van spreker laat dit aan 
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duidelijkheid niets te wensen over. Indien dit het punt was waarmee de PvdA met name 
moeite had, geeft spreker in overweging in te stemmen met het Akkoord om dat daarmee het 
signaal wordt afgegeven dat de provincie zoekt naar de samenwerking.  
Spreker ontraadt de ChristenUnie een amendement in te dienen om het Bestuursakkoord ter 
kennisneming aan te nemen, omdat daarmee zou worden aangegeven dat de Staten hierin 
geen rol hebben. De volksvertegenwoordiging heeft in principe echter de rol om een besluit te 
nemen, omdat het IPO niet meer is dan een ‘vereniging’ waarbinnen met elkaar afspraken 
worden gemaakt.  
Wat de besluitvorming betreft, telt het besluit van de meerderheid. Afgewacht moet worden 
hoe de verschillende Staten besluiten. Een aantal provincies heeft aangekondigd, dat 
instemming met het Bestuursakkoord binnen hun Staten moeilijk zal worden.  
Met betrekking tot de 9 Topregio’s kan spreker melden dat het Utrecht Science Parc 
terugkomt in onderliggende nota ‘s. Zichtbaar wordt dat het Science Park echt een naam 
begint te krijgen.    
In het kader van het dichter bij de burger brengen onderschrijft spreker dat de rol van de 
overheid ten aanzien van burgers, bedrijven en instellingen wat beter gedefinieerd had kunnen 
worden met in achtneming van de daarbij behorende privacybescherming.  
Spreker maakt van deze gelegenheid gebruik erop te wijzen, dat in de algemene inleiding de 
open huishouding naar de medeoverheden is bevestigd.  
Met betrekking tot de windmolens licht spreker terzijde toe dat, indien iemand in de provincie 
Utrecht met het initiatief komt ergens een windmolen neer te zetten, de provincie conform de 
Crisis- en Herstelwet verplicht is daaraan mee te werken.  
Het was bekend dat de voorzitter van het IPO-Bestuur zijn functie zou neerleggen. Er is 
derhalve geen relatie tussen het Bestuursakkoord en het kenbaar maken van zijn afscheid.  
Desgevraagd door mevrouw Versteeg antwoordt spreker dat voor het Rijk dit het Akkoord is. 
Het Rijk gaat niet met individuele provincies in gesprek. Indien de meerderheid van de 
provincies instemmen met het Bestuursakkoord, heeft de minderheid een probleem.  
Er blijft sprake van decentralisatie-uitkeringen, maar deze zullen niet meer worden gelabeld 
met uitzondering van de BDU. De gedeputeerden Mobiliteit hebben aangegeven dat zij wel 
gesprekspartner van het Ministerie willen blijven op basis van de inhoud. Er zal nog een 
discussie worden gevoerd over de wijze waarop hieraan vorm kan worden gegeven.   
 
Mevrouw Pennarts licht met betrekking tot de vraag, of er nog een rol voor de provincie is 
indien de taak voor de Jeugdzorg bovenlokaal wordt opgepakt, toe dat er in deze veel op de 
gemeenten afkomt. Niet alleen de provinciale Jeugdzorgtaken maar ook de Jeugd GGZ en de 
LVG komt naar de gemeenten toe. Er moet tevens een bezuiniging in geboekt worden van 
uiteindelijk € 300 mln. De gemeenten moeten dat realiseren. De kans dat bovenlokaal met 
elkaar wordt samengewerkt, is derhalve heel groot. Het vereist een bepaalde bestuurskracht 
bij gemeenten. Het is maar de vraag of kleine gemeenten deze taak alleen kunnen oppakken. 
Er zal met elkaar in samenwerkingsverbanden worden gewerkt. Tijdens de Transitieperiode 
heeft de provincie daarin nadrukkelijk een rol, omdat zij verantwoordelijk is voor een 
kwalitatief goede overdracht van de Jeugdzorg. Als de Jeugdzorg is overgedragen (deadline 
2016) is de rol van de provincie uitgespeeld en ligt de verantwoordelijkheid voor de 
Jeugdzorg uitsluitend bij de gemeenten.  
 
De heer De Vries zet uiteen, dat de RUD’s een lastig dossier betreft mede omdat daarop een 
doelmatigheidskorting van € 100 mln was gelegd; dat is niet meer aan de orde. Vanwege een 
door de Eerste Kamer aangenomen motie is enige vertraging opgetreden in het realiseren van 
een RUD in de provincie Utrecht. Naar verwachting kan deze week in het kader van dit 
dossier een stap worden gezet. Er vindt Bestuurlijk Overleg plaats met alle betrokken 
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gemeenten, waarbij spreker goede hoop heeft dat uitgekomen zal kunnen worden op één 
model RUD voor de hele provincie. De Staten zullen op de hoogte worden gehouden van de 
ontwikkelingen in deze.  
 
Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen/opmerkingen meer zijn sluit hij de 
discussie af met de conclusie dat dit onderwerp nader terugkomt in de Statenvergadering.  
 
8a. Presentatie Jaarcyclus 
De heer Smid, hoofd afdeling Financiën, gaat in op een aantal belangrijke financiële 
onderwerpen waarmee de Staten de komende periode intensief te maken zullen krijgen. Hij 
staat hierbij stil bij de voornaamste inkomsten en uitgavenposten, de Begrotingscyclus en het 
Budgetrecht van de Staten. 
De hand out van de presentatie zal aan de commissie worden toegezonden. Kortheidshalve zij 
verwezen naar de inhoud.  
 
De heer IJssennagger informeert of het BRU financiële middelen van de provincie krijgt of 
rechtstreeks van het Rijk. 
De heer Smid antwoordt dat het BRU rechtstreeks geld krijgt van het Rijk. De provincie stort 
echter ook een deel van de BDU aan het BRU.  
 
De heer IJssennagger informeert of de Voorjaarsnota evenals de Najaarsnota de 
begrotingswijzigingen van de lopende Begroting bevat.  
De heer Smid antwoordt, dat de Voorjaarsnota ook Begrotingswijzigingen bevat. De 
Voorjaarsnota schetst echter met name het kader waaraan de nieuwe Begroting moet voldoen. 
Er wordt inzicht gegeven in de lopende ontwikkelingen van het jaar bv. de te verwachten 
bijstellingen in de Algemene Middelen.   
De heer Van Wikselaar begrijpt dat sprake is van een gecombineerde 
Voorjaarsnota/Kadernota, waarbij de Voorjaarsnota wel degelijk Begrotingswijzigingen bevat 
en de Kadernota het kader voor de nieuwe Begroting bevat.  
De heer Smid bevestigt voornoemde dubbelfunctie.  
 
Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen en opmerkingen meer zijn bedankt hij 
de heer Smid voor zijn komst en toelichting.  
TER KENNISNEMING 
 
9. Statenbrief jaarverslag 2010 adviescommissie bezwaarschriften en klachten 
De heer Van der Steeg merkt op dat in het Jaarverslag staat dat de Klachtencommissie nu nog 
bestaat uit Statenleden, maar dat er in 2011 geëvalueerd gaat worden. In verband met de 
nieuwe samenstelling van de Staten is de vraag of thans nog wel sprake is van een 
Klachtencommissie en zo nee, of die er niet moet komen.   
Mevrouw Smit meent, dat de Klachtencommissie conform besluitvorming in de Staten 
inmiddels wordt bemand door externe leden.  
De heer Van der Steeg merkt op, dat dit niet als zodanig is verwerkt.  
De heer Poort licht toe dat er een Awb Bezwarencommissie en een Klachtencommissie is. De 
Awb Bezwaren is inmiddels ingevuld door externe leden.  
De voorzitter zegt toe dat voor de Statenvergadering zal worden nagegaan hoe dit is geregeld 
voor de Klachtencommissie.   
 
10. Statenbrief Herindelingsontwerp grenscorrectie Stichtse Vecht - Wijdemeren 
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11. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging van ieders 
komst en inbreng. 
 


