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(50PLUS), ir. H. IJssennagger (PVV), drs. C. de Kruijf (PvdA), ir.ing. Y.S. Lutfula (SP), drs. 
B. Nugteren (GroenLinks), ir. J.P.M. Peters (D66), mw. Y. Smit (VVD), W. van der Steeg 
(PvdD), 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: 
L. Graafhuis (griffier), mw. W. Voorneman-Rikkers (verslag)  
 
Afwezig:  
mr. J.M. Buiting (CDA),  mw.drs. R.K. Dik-Faber (ChristenUnie), A.J. Schaddelee 
(ChristenUnie) 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
Met betrekking tot de vaststelling van de agenda memoreert spreker dat per mail is 
voorgesteld de agendapunten 8, Statenvoorstel vaststelling van de verordening van 
provinciale heffingen en belastingen en 9, Statenvoorstel actualisatie verordening interne 
zaken provincie Utrecht zonder bespreking, met de mogelijkheid van schriftelijke vragen, 
door te geleiden naar PS van 31 oktober a.s. Hierop is geen reactie binnengekomen.  
Spreker stelt vast dat de agenda, met in achtneming van het vorenstaande, conform wordt 
vastgesteld.   
 
2. Mededelingen en Ingekomen stukken 
Mededelingen 

- Bericht van verhindering is ontvangen mevrouw Dik, de heren Buiting en 
Schaddelee. 

- De voorzitter deelt mede dat nog fouten zijn ontdekt in het Statenvoorstel 
Begroting 2012. Een gecorrigeerde versie is per mail rondgestuurd.  

- De voorzitter deelt mede dat aan het eind van de vergadering een korte presentatie 
zal worden gegeven over de samenwerking BEL-gemeenten (Blaricum, Eemnes, 
Laren) in aansluiting op de ter kennisneming Statenbrief Bestuurskrachtmeting 
Eemnes (agendapunt 10).  

 
Ingekomen stukken 
Memo Diginotar 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
Werkplan Europa 2011 
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Wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 
Onderzoeksopzet Randstedelijke Rekenkamer Duurzaam inkopen en aanbesteden 
Mevrouw Hoenderdos, Randstedelijke Rekenkamer deelt mede dat het onderzoek naar 
duurzaam inkopen en aanbesteden in opdracht en onder begeleiding van de Rekenkamer 
wordt uitgevoerd door bureau KplusV.  
De heer Mussche, bureau KplusV, zet uiteen dat de provincie Utrecht een hoog ambitieniveau 
heeft op het gebied van duurzaam inkopen. Het doel, 100% duurzaam inkopen, zou in 2010 
bereikt moeten zijn. Eigen onderzoek door de provincie in 2009 heeft aangetoond dat het 
niveau duurzaam inkopen op 76% ligt. De Randstedelijke Rekenkamer is thans op zoek naar 
de kwaliteit van de uitvoering en het beleid rond duurzaam inkopen. De vraag is hoe het er nu 
voor staat. Daarvoor is een normenkader opgesteld dat ingaat op beleid, organisatie, 
uitvoering; een vierde aspect, dat niet zozeer met duurzaam inkopen heeft te maken, is de 
samenwerking tussen de vier Randstadprovincies als het gaat om inkopen.  
 
De heer Peters informeert waarom het onderzoek door de Randstedelijke Rekenkamer is 
uitbesteed.  
Mevrouw Hoenderdos licht toe, dat de Randstedelijke Rekenkamer uit een klein team bestaat. 
De Rekenkamer heeft budget voor het eigen personeel en inhuur. Bij veel onderzoeken wordt 
ingehuurd. Veelal wordt in dat geval iemand voor de duur van het onderzoek bij de 
Randstedelijke Rekenkamer gedetacheerd. Op grond van het feit dat er thans veel 
onderzoeken gelijktijdig lopen en dit onderzoek specifieke materiekennis vraagt, is besloten 
een team in te huren. Dit laat onverlet dat het onderzoek geheel onder aansturing en 
verantwoordelijkheid van spreekster plaatsvindt.   
 
Mevrouw Verbeij merkt op dat het onderzoek de PvdA verheugt. Bij duurzaamheid wordt met 
name gedacht aan milieuaspecten. In de onderzoeksopzet wordt aangegeven dat het ook om 
de sociale aspecten gaat. De PvdA informeert of social return expliciet in de 
onderzoeksvragen wordt meegenomen.  
De heer Mussche antwoordt dat social return, naast andere sociale criteria, in het onderzoek 
wordt meegenomen, voor zover daarover binnen de provincie doelen zijn geformuleerd. In dat 
geval wordt bekeken op welke wijze dat in de organisatie tot uitvoering wordt gebracht.  
 
Mevrouw Vlam is blij met de bevestiging dat het onderzoek geheel onder auspiciën en 
verantwoordelijkheid van de Randstedelijke Rekenkamer wordt uitgevoerd.   
Geïnformeerd wordt in hoeverre wordt bekeken of al dan niet Europese aanbestedingen van 
toepassing zijn.  
Voorts hecht de VVD eraan te benadrukken dat ernaar gestreefd dient te worden de 
doelstellingen zo smart mogelijk te houden.  
Mevrouw Hoenderdos antwoordt dat gekeken wordt naar de Europese aanbestedingen. Het is 
echter geen rechtmatigheidonderzoek. Mocht de Randstedelijke Rekenkamer dergelijke zaken 
tegenkomen, dan wordt dit wel opgepakt. De focus is vooral gericht op het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid. De Rekenkamer kan het beleid niet smarter maken. Indien dit niet smart 
genoeg is geformuleerd, zal daarover wel een opmerking worden gemaakt.   
 
De heer Van Hal Scheffer verzoekt in de onderzoeksopzet mee te nemen hoe het duurzaam 
inkopen zich verhoudt tot niet duurzaam inkopen en of van Europa mag worden aanbesteed 
op basis van keurmerken. 
Het onafhankelijk Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten (ACTAL) heeft vastgesteld 
dat het duurzame inkoopbeleid van de overheid geen bijdrage levert aan het milieu maar een 
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half miljard euro kost aan administratiekosten en bijkomende lasten. Bovendien, zo wordt 
door ACTAL vastgesteld, krimpt de innovatie en leidt het tot oneerlijke concurrentie. De 
waterschappen hebben al aangeven meer subsidie te willen ontvangen, omdat ze anders niet 
kunnen voldoen aan de hogere eisen van duurzame inkoop. De PVV hoopt dat uit het 
onderzoek zal blijken dat het inderdaad niets meer kost.   
Mevrouw Hoenderdos zet uiteen dat in het onderzoek geen vergelijking wordt gemaakt met 
het niet duurzaam inkopen. Wel wordt gekeken hoe groot het totale inkoopvolume is bij de 
afzonderlijke provincies en welk aandeel duurzaam inkopen daarbij heeft. De Randstedelijke 
Rekenkamer gaat gevalstudies onderzoeken van duurzaam inkopen. Er komt derhalve wel een 
oordeel over het volledige inkoop- en aanbestedingsbeleid, maar de focus ligt op duurzaam. 
Het onderzoek van ACTAL zal zeker betrokken worden bij het onderzoek.   
De heer Mussche onderschrijft dat in het kader van de Europese aanbestedingen een 
aandachtspunt is in hoeverre het gebruik van certificaten wenselijk is. Dat aspect wordt zeker 
meegenomen. Het is bekend dat het bedrijfsleven zich kritisch opstelt ten aanzien van het 
gebruik van certificaten. Het kan bepaalde partijen uitsluiten. Het kan echter ook een borging 
zijn, in de zin dat milieu op een juiste wijze wordt meegenomen. 
Vanuit het bedrijfsleven is gereageerd op het rapport van ACTAL. Zowel het rapport van 
ACTAL als de reactie daarop van het bedrijfsleven zal worden meegenomen.  
 
De heer Dercksen benadrukt nogmaals het belang van de vergelijking tussen duurzaam en niet 
duurzaam inkopen. De PVV pleit er toch voor, desnoods op beperkte schaal, te bekijken hoe 
dat zich tot elkaar verhoudt.  
Geïnformeerd wordt of in het onderzoek wordt gekeken naar de gevolgen van duurzaam 
inkopen en in hoeverre het aan de geformuleerde doelstellingen bijdraagt.    
Mevrouw Hoenderdos antwoordt dat gekeken wordt naar de doelen van het duurzaam 
inkopen, zowel in het beleid, in de organisatie als in de uitvoering, in de zin of er 
daadwerkelijk duurzaam wordt ingekocht. De Randstedelijke Rekenkamer gaat niet zo ver dat 
in de projecten zelf wordt gekeken hoe dat heeft uitgepakt. Het blijft een studie van het 
inkoopproces. 
De heer Dercksen is van mening dat de gevolgen van duurzaam inkopen en de vergelijking 
met niet duurzaam inkopen de kern is. Het wordt een gemiste kans geacht indien deze zaken 
niet bij het onderzoek worden betrokken. 
Mevrouw Doornenbal deelt mede dat het CDA zich aansluit bij het pleidooi van de PVV. Van 
belang is te weten wat de consequenties zijn als niet duurzaam wordt ingekocht, ook in 
financiële zin.   
Mevrouw Hoenderdos merkt op dat dit punt in de andere provincies niet naar voren is 
gebracht. Zij zegt toe nader te zullen bekijken wat de Randstedelijke Rekenkamer hiermee 
kan.  
 
De voorzitter constateert dat dit onderwerp hiermee voldoende is besproken. Hij bedankt 
mevrouw Hoenderdos en de heer Mussche voor hun komst en toelichting.   
 
Dhr. Verhoef: reactie op Begroting 2012  
Wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 
3. Rondvraag 
De heer De Heer verzoekt om een toelichting ten aanzien van de actuele stand van zaken met 
betrekking tot de Randstadprovincie, m.n. naar aanleiding van het Kabinetsbesluit.  
De heer Robbertsen zet uiteen dat de commissie op 5 september jl. door de inhoudelijk 
verantwoordelijk portefeuillehouder voor bestuurlijke organisatie inhoudelijk is bijgepraat en 
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daarna ook een afschrift van de brief van GS aan de Minister President heeft ontvangen. 
Conform de lijn in de brief, reageren GS snel en adequaat op alle (voorgenomen) besluiten. 
Met betrekking tot de wijze waarop het proces de afgelopen dagen in Den Haag is gelopen 
memoreert spreker dat in het Kabinet op hoofdlijnen is gesproken over eventuele 
fusieprovincies. De Tweede Kamer heeft in reactie daarop aangeven dat een dergelijk besluit 
niet kan worden genomen zonder een goede integrale visie over de bestuurlijke organisatie in 
Nederland in samenhang met andere beleidsvelden. Door partijen is aangekondigd een motie 
in te dienen van die strekking. Daarnaast zijn hierop vanuit het land allerlei reacties gekomen. 
Dat is voor het Kabinet aanleiding geweest dit onderwerp op 7 oktober jl. opnieuw te 
bespreken zonder uitgeschreven stukken. Het Kabinet heeft besloten door te gaan met het idee 
van een fusie. De provincies krijgen tot 31 december a.s. de gelegenheid om met alternatieven 
te komen, maar de uitkomst moet fusie zijn. Voorts is aangekondigd dat eerst nog, conform 
het verzoek van de Tweede Kamer, een integrale visie wordt ontwikkeld.  
Het besluit verbaast GS. GS zijn in de eerste plaats van mening dat de energie, op grond van 
de huidige spannende economische financiële situatie, beter kan worden gestoken in de 
inhoudelijke agenda om de economische motor draaiende te houden. In de tweede plaats staan 
GS op het standpunt dat sprake zou moeten zijn van een bestuurlijk politiek draagvlak, 
waarvan de afgelopen week geen sprake was in de Tweede Kamer.   
GS hebben in alle gevoerde gesprekken aangekondigd dat een eventueel voorstel tot een 
fusieprovincie zal worden getoetst op de inhoud. Hierbij zal worden beoordeeld of het 
voorstel een meerwaarde heeft voor de inhoudelijke benadering van vraagstukken in de zin of 
het een oplossing biedt voor een probleem; voorts zal worden getoetst op de meerwaarde van 
de omvang. Daarnaast is aangekondigd dat in de visie van GS sprake moet zijn van een 
politiek draagvlak en dat in het geval van een herindeling in provincieland geen nieuwe 
hulpstructuren i.c. nieuwe bestuurslagen tussen de gemeenten en provincie worden 
geaccepteerd.   
De actuele stand van zaken is dat hedenmorgen ambtelijk – dus nog niet formeel - tot ieders 
verbazing een aan de Tweede Kamer gerichte Visienota is ontvangen. De provincie is 
benieuwd wat in deze in de afgelopen 2 – 3 dagen is ontwikkeld en of er concrete voorstellen 
in zitten om er een vervolg aan te geven. Dit onderwerp wordt op 11 oktober a.s. in GS 
besproken.  
Mevrouw Pennarts voegt hieraan dat GS een standpunt zullen formuleren ten aanzien van de 
samenwerking, de opschaling en de infrastructuurautoriteit; de commissie zal worden 
geïnformeerd over hoe GS denken verder te handelen in deze.   
 
De heer De Kruijf memoreert dat in IPO-verband is geconstateerd dat de huidige 
samenwerkingsvorm niet de meest optimale is. Op dit moment wordt een voorstel uitgewerkt, 
dat in de eerstvolgende algemene vergadering van het IPO op 8 december a.s. ter 
besluitvorming voorligt. Dit voorstel zal voor de volgende vergadering van de commissie 
BEM worden geagendeerd, zodat de afgevaardigden namens de Staten (de heer Peters en hij), 
gesteund door de opvatting van de commissie daarover, de algemene ledenvergadering op 8 
december a.s. kunnen ingaan.  
 
De heer Lutfala memoreert zijn vraag over de hoogte van het budget dat is gereserveerd voor 
de inrichting van de politieke ruimten in het nieuwe provinciekantoor.  
Gedeputeerde Krol deelt, onder verwijzing naar de Termijnagenda en zijn toelichting in de 
laatste Statenvergadering, mede dat hij heeft toegezegd dat de commissie deze gegevens krijgt 
zodra de aanbesteding voor de inrichting is afgerond. Er is geen specifiek budget voor de 
politieke ruimten; het budget heeft betrekking op het totale complex, zowel bouwkundig als 
de inrichting.  
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De heer Lutfala informeert of achteraf duidelijk zal zijn wat de inrichting van de politieke 
ruimten heeft gekost.  
Gedeputeerde Krol antwoordt dat afgesproken is de inrichting van de politieke ruimten zo 
sober mogelijk te doen. Getracht wordt de aanbesteding conform die afspraak vorm te geven. 
De Staten kunnen vervolgens controleren of die afspraak is nagekomen.   
 
4. Termijnagenda 
De heer Dercksen informeert naar de stand van zaken met betrekking tot de exploitatie van 
Paushuize. 
Vervolgens memoreert spreker dat in PS is afgesproken dat GS zich zouden inzetten om 
gebonden- en gesubsidieerde partijen onder te brengen in het nieuwe provinciehuis. 
Geïnformeerd wordt of er inmiddels een overzicht is gemaakt van de huisvestingslasten van 
de verbonden partijen, zodat gericht met hen kan worden gesproken. 
Gedeputeerde Krol antwoordt met betrekking tot Paushuize, onder verwijzing naar de 
Termijnagenda, dat de commissie zal worden geïnformeerd over de exploitatie zodra een 
contractpartner bekend is. Op dit moment vindt de aanbesteding plaats. Spreker hoopt de 
commissie over enige weken de gevraagde duidelijkheid te kunnen bieden. Wie de exploitant 
wordt, moet in ieder geval bekend zijn bij de opening van Paushuize op 15 december a.s.  
Spreker memoreert, naar aanleiding van een desbetreffende vraag van de PVV, in PS te 
hebben toegezegd dat GS alles in het werk zouden stellen om zowel gebonden- als niet 
gebonden partijen te interesseren voor het gebruik van het nieuwe provinciehuis. De 
afgelopen weken heeft spreker van meerdere kanten, ook vanuit de Staten, suggesties 
gekregen over partijen die wellicht geïnteresseerd zijn. Daar wordt nu achteraan gegaan. In 
het kader van de huisvestingslasten van de verbonden partijen heeft spreker in PS niets 
toegezegd.   
De heer Dercksen bevestigt het laatste. Inzicht in de huisvesting en huisvestingslasten zou in 
de visie van de PVV echter wel behulpzaam zijn in het kader van het benaderen van partijen.  
Gedeputeerde Krol zegt toe, dat hiernaar zal worden gekeken. Het zal echter wel enige tijd 
vergen voordat dit inzicht is verkregen.  
 
De heer Van Hal Scheffer memoreert te hebben verzocht om een nadere invulling van de 
zorgeconomie in relatie tot Europa. Tot op heden is nog geen reactie ontvangen. Verzocht 
wordt hieraan een datum van afhandeling te koppelen. 
Gedeputeerde De Vries geeft aan dat dit onderwerp besproken moet worden in de werkgroep 
Europa. Afgewogen moet worden of dit een van de punten is waarop de provincie zich in het 
kader van het Europabeleid zou moeten focussen. Indien dat het geval is, zal het een plek 
moeten krijgen in de Europastrategie.   
 
De heer De Kruijf vestigt de aandacht op de toezegging dat bij de begroting 2012 meer over 
(integraal) personeelsbeleid aan de orde komt. Geïnformeerd wordt wanneer de informatie 
hierover kan worden verwacht.  
Vervolgens vestigt hij de aandacht op de openstaande motie: het betrekken van SW-bedrijven 
bij provinciaal uitbesteed werk. Geïnformeerd wordt naar de stand van zaken en of een 
rapportage kan worden verstrekt met de resultaten. 
Gedeputeerde Van Lunteren antwoordt, dat op de dag van de Begrotingsbehandeling in PS 
een presentatie zal worden gegeven over het (integraal) personeelsbeleid.    
Met betrekking tot de SW-bedrijven is een memo uitgegaan naar de commissie. Hij 
constateert dat de commissie dit memo niet heeft ontvangen en zegt toe dat het alsnog naar de 
commissie zal worden toegezonden.   
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5. Verslag BEM 5 september 2011 
Het verslag wordt conform vastgesteld.  
6. Statenvoorstel Najaarsrapportage 2011 
7. Statenvoorstel Programmabegroting 2012 
Op voorstel van de heer De Kruijf wordt besloten de agendapunten 6 en 7 tegelijk te 
behandelen.   
 
Mevrouw Doornenbal verzoekt met betrekking tot de Begroting voor wat betreft de 
voorgenomen bezuinigingen de Staten voor de behandeling in PS een overzicht te verstrekken 
van zaken waarvan GS vinden dat ze bijstelling behoeven. 
 
De heer Van Hal Scheffer memoreert dat in de Begroting wordt gesproken over knelpunten in 
de bedrijfsvoering. Geïnformeerd wordt wat de knelpunten zijn en wat het kost om deze op te 
lossen.  
 
De heer Dercksen informeert ten aanzien van de Najaarsrapportage hoe het mogelijk is dat 
Vitens extra dividend uitkeert.   
 
Mevrouw Hoek deelt met betrekking tot de Najaarsrapportage mee dat 50PLUS moeite heeft 
met de herprioritering van € 6,5 mln voor de aanleg van drie ecoducten. Alhoewel 50PLUS 
sympathie heeft voor dieren is zij van mening dat deze middelen zouden moeten worden voor 
aangewend voor verbetering van het OV. In dit kader wordt m.n. aandacht gevraagd voor de 
bereikbaarheid van kleine kernen.   
 
Mevrouw Smit merkt met betrekking tot de Begroting op dat het weerstandsvermogen wordt 
verhoogd met een risico van 50% van de € 10 mln voor de Culturele Hoofdstad. 
Geïnformeerd wordt hoe de gemeente Utrecht hierin zit en hoe zij dit inschat.  
 
De heer Boerkamp informeert met betrekking tot de Najaarsrapportage of de provincie zich 
niet rijk rekent met de dividendopbrengst van Vitens. De vraag is waarom dit een baten is, 
aangezien dit wordt afgeboekt op de boekwaarde. 
Voorts is de vraag hoe misgelopen rente-inkomsten als dekking kan worden gebruikt.  
Ten aanzien van de Begroting wordt namens D66 waardering uitgesproken voor de inleiding. 
Het laat goed zien dat GS toewerken naar het op orde brengen van het huishoudboekje, 
hetgeen D66 verheugt.  
D66 stelt vast dat het weerstandsvermogen in de Voorjaarsnota nog op 4 stond. In de 
voorliggende Begroting staat het weerstandsvermogen op 2,7. Geïnformeerd wordt naar het 
perspectief, in de zin waarop wordt uitgekomen.  
Het weerstandsvermogen wordt berekend op basis van de Monte Carlo analyse. Daarin zit 
altijd een subjectief criterium van hoe hoog de kans wordt ingeschat dat een risico plaatsvindt. 
D66 constateert met verbazing dat bij de Treasury, een van de grootste posten het afgelopen 
jaar, het risico lager is ingeschat. Gezien de huidige economische situatie is D66 van oordeel 
dat met een verlaging in deze van 2 naar 1,5 uitgegaan wordt van een ander wereldbeeld.   
De vraag van D66 over Personeelszaken is al door de PvdA gesteld bij de Termijnagenda. 
Met betrekking tot Programmanummer 10, bestuur en middelen, m.n. blz. 89 doelen 
bestuurlijke zaken, verheugt het D66 dat expliciet wordt gesproken over 
Noordvleugel/Randstad, dus incl. Zuid-Holland.  
Met betrekking tot de strategie op blz. 90, pleit D66 ervoor aan de een na laatste bullit,  
maatregelen in mobiliteitssystemen afstemmen in het samenhangende netwerk gericht op het 
realiseren van passende bereikbaarheid, “en leefbaarheid” toe te voegen.  
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De heer Van Wikselaar sluit zich met betrekking tot de Begroting aan bij het betoog van D66 
over het weerstandsvermogen.  
Met betrekking tot Personeelszaken informeert de SGP voor wat betreft het aantal fte naar de 
geschiedenis, de actuele stand van zaken en het perspectief.  
Spreker memoreert dat in het verleden al een aantal keren een discussie is gevoerd over 
structureel en incidenteel. In de hoorzitting bezuinigingen op 26 september jl. hebben de 
ingesproken organisaties aangegeven in de problemen te komen door de bezuiniging van de 
provincie. Een aantal organisaties was verbaast over het feit dat de subsidie aan hen door de 
provincie als incidenteel werd aangemerkt. Daarbij waren partijen die al 8 jaar subsidie 
ontvangen. Dat roept bij de SGP de vraag op wat nu de juiste definiëring is van structureel 
dan wel incidenteel, mede in het kader van de juridische houdbaarheid.  
 
De heer De Heer deelt mede dat de ChristenUnie thans geen vragen heeft over de 
Najaarsrapportage of de Begroting. Zij komt hierop nader terug in de Statenvergadering.  
Tijdens de hoorzitting op 26 september jl. bleek dat zwaar gesubsidieerde instellingen 
verschillend reageren op de door de provincie aangekondigde bezuinigingen. De een reageert 
door direct ingrijpend te reorganiseren, terwijl de ander nog steeds bezig is met touwtrekken 
in de hoop dat de provincie haar besluit terugdraait. 
De organisaties die adequaat reageren door snel te reorganiseren komen hierdoor wel voor 
relatief hoge frictiekosten te staan. Deze zijn veel hoger dan voor de provincie, die zelf veel 
meer tijd neemt voor het ombuigen en inkrimpen. In de hoorzitting van 26 september jl. heeft 
een aantal organisaties de provincie om hulp gevraagd in de vorm van een tegemoetkoming in 
de frictiekosten. Dat lijkt de ChristenUnie een billijk verzoek. Spreker kondigt aan dat de 
ChristenUnie op grond hiervan voornemens is bij de Begrotingbehandeling hierover een 
motie in te dienen. De ChristenUnie informeert hoe de andere fracties en GS hier tegenover 
staan.    
 
De heer Lutfula vestigt met betrekking tot de Najaarsrapportage de aandacht op het project 
Vrede van Utrecht m.n. de afwijkingen financieel (blz. 36). Voor 2011 staat op dit moment  
€ 150k begroot. Dit jaar zal echter een realisatie plaatsvinden van € 861k. Voorgesteld wordt 
om het verschil van € 711k te onttrekken uit de reserve Projecten. Geïnformeerd wordt of dit 
geen verkapte extra subsidie betreft.  
Met betrekking tot de Begroting vestigt spreker namens de SP de aandacht op blz. 10, saldo 
begroting netto/begrotingsoverschot. De SP constateert dat jaarlijks geld over is en de 
provincie financieel feitelijk goed zit. In de komende periode wordt bezuinigd op een aantal 
sociale activiteiten. Geïnformeerd wordt waarom zoveel wordt bezuinigd, terwijl de provincie 
genoeg geld heeft. De economie is belangrijk, maar de sociale activiteiten zijn ook heel 
belangrijk voor de inwoners van de provincie Utrecht. 
 
De heer De Kruijf deelt mede dat de PvdA zich aansluit bij het voorstel van de ChristenUnie 
om organisaties die als gevolg van de bezuinigingen door de provincie te kampen hebben met 
hoge frictiekosten te ondersteunen.  
De PvdA acht de Begroting een helder stuk m.n. de eerste hoofdstukken. In de  
aanbiedingsbrief is goed terug te vinden wat in essentie in de Begroting moet worden gelezen.  
Het valt de PvdA op dat sprake is van fluctuaties in het resultaat; bij de Begroting 2010 ca + € 
6 mln; bij de Voorjaarsnota ca - € 4,2 mln en nu - € 2,4 ml. Wellicht kan worden bekeken hoe 
de volatiliteit kan worden voorkomen.  
De creatieve manier waarop geld bij elkaar is gezocht voor de uitvoering van drie ecoducten, 
verheugt de PvdA. Het roept echter wel de vraag op wat de herprioritering voor gevolgen 
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heeft voor de desbetreffende Programmaonderdelen. De vraag is of daar zaken zijn geschrapt 
dan wel sprake was van vrije ruimte die niet werd benut. Indien het om niet benutte vrije 
ruimte gaat, is vervolgens de vraag of deze middelen niet eerst naar de Algemene Middelen 
hadden moeten terugvloeien.  
Er wordt € 75.000 extra beschikbaar gesteld voor juridische ondersteuning. Geïnformeerd 
wordt of hiervoor al een budget was en, zo ja, wat de omvang hiervan was. Voorts wordt 
verzocht om een nadere toelichting waarvoor dit budget is bedoeld en of tussentijds kan 
worden gerapporteerd hoe het budget wordt besteed.   
Het besluit ter zake van de Begroting omvat een behoorlijk bedrag aan bezuinigingen. Dit 
komt echter niet duidelijk tot uiting in het besluit. De PvdA vraagt zich derhalve af wat de 
Staten nu exact op 31 oktober a.s. gaan besluiten.  
Tot slot vestigt spreker de aandacht op de ingeschatte risico’s van het Rijksbeleid. Dit is als 
pm-post opgenomen in de Risicoparagraaf. Geïnformeerd wordt of inmiddels niet wat meer 
gekwantificeerd/smart kan worden geformuleerd wat de komende 1,5 jaar de risico’s zijn die 
voortvloeien uit het Rijksbeleid.  
 
De heer Nugteren merkt op dat al veel opmerkingen naar voren zijn gebracht.   
GroenLinks stelt voor bijlage 5 bij het Statenvoorstel, de kaders van de uitvoering van het 
Coalitieakkoord, als leidraad vast te stellen voor de agenda van de Staten voor de komende 
periode.  
 
Gedeputeerde Van Lunteren staat positief tegenover het voorstel van GroenLinks.  
Met betrekking tot de opmerkingen over de bezuinigingen licht spreker toe dat GS werken 
binnen de kaders die de Coalitie heeft meegegeven. Dat betekent dat wat moet worden 
afgebouwd, wordt afgebouwd en de korting op de subsidies wordt doorgevoerd. GS bekijken 
thans, gehoord hebbende de partijen, hoe dit op de meest zorgvuldige manier kan worden 
gedaan. Dit leidt mogelijk op onderdelen tot een Begrotingswijziging. Qua procedure wordt 
gezocht naar een vorm waarin dit aan de Staten zou kunnen worden voorgelegd. Spreker kan 
zich voorstellen dat de Staten een aangepast Statenvoorstel krijgen, waarin een aantal 
beslispunten is toegevoegd op grond waarvan de Begroting wellicht op een aantal onderdelen 
wijzigt. De vraag is of met dit procedurevoorstel kan worden ingestemd.   
Mevrouw Doornenbal merkt op dat het CDA zich hierin kan vinden, mits de Staten tijdig voor 
de Statenvergadering over het aangepaste voorstel kunnen beschikken.   
Gedeputeerde Van Lunteren geeft aan dat, indien zaken worden aangepast, ook naar de 
dekking moet worden gekeken. Dat vergt enige tijd. Een en ander wordt op 25 oktober a.s. in 
GS besproken. Spreker zegt toe dat de Staten het  gewijzigde Statenvoorstel nog diezelfde dag 
tegemoet kunnen zien.   
De knelpunten in de bedrijfsvoering hebben te maken met het afleveren van producten. Op 
sommige momenten moeten daarvoor mensen worden ingehuurd. Die fluctuaties worden 
opgevangen via de Bedrijfsvoeringreserve. In de Begroting wordt overigens uitgelegd hoe de 
Bedrijfsvoeringreserve is opgebouwd.  
Spreker onderschrijft de opmerking met betrekking tot de dividendopbrengst van Vitens. De 
provincie krijgt dit bedrag al sinds 2008 op deze manier gestort. Hij zegt toe dat dit vanaf nu 
op de juiste manier zal worden ingeboekt.  
Spreker deelt mede dat de Stad Utrecht het risico ter zake Utrecht Culturele Hoofdstad 
inmiddels ook op 50% inschat.  
Voor wat betreft de misgelopen rente veronderstelt spreker dat gedoeld wordt op de 
huisvesting. Dit betreft een boekhoudkundige correctie, omdat – in tegenstelling tot de baten – 
de lasten niet waren ingeboekt. 
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In algemene zin acht spreker het wenselijk dat een keer met elkaar wordt besproken hoe met  
renteverrekeningen moet worden omgegaan die betrekking hebben op de interne organisatie.  
Spreker kan zich voorstellen dat dit een onderwerp is voor de Subcommissie voor de 
Jaarrekening.  
Naar aanleiding van de artikelen in Binnenlands Bestuur kijkt de provincie naar de stresstest.  
Accountants hebben op dit moment echter nog geen goede methode voor de stresstest.  
De opmerkingen over het weerstandsvermogen worden door GS erkend. Gelet op het feit dat 
de Algemene Reserve van de provincie nu een stuk lager is, kan spreker zich voorstellen dat 
het weerstandsvermogen tegen het licht wordt gehouden. Bekeken zal moeten wordt wat de 
beste methodiek is om dat te doen. Spreker stelt voor hierover nader te spreken in de 
Subcommissie van de Jaarrekening en, indien tot de conclusie wordt gekomen dat het 
aanpassing behoeft, dit mee te nemen in het kader van de Begroting 2013.  
Spreker kan zich vinden in de door D66 voorgestelde tekstwijziging. Op grond van de kosten, 
stelt spreker voor de Begroting hierop niet aan te passen maar in te stemmen met zijn 
toezegging dat dit zal worden meegenomen in het kader van de SMPU.  
De provincie omvat op dit moment 850 fte. Dit aantal wordt teruggebracht naar 675 fte.  
Vooruitlopende op de toegezegde presentatie, licht spreker toe dat het streven erop is gericht 
dit aantal te bereiken door het niet verlengen van tijdelijke contracten en door natuurlijk 
verloop. Vooralsnog wordt ingezet op geen gedwongen ontslagen. Het aantal van 675 fte 
wordt naar verwachting in 2014 – 2015 bereikt.  
De provincie heeft aan organisaties steeds incidentele subsidies verstrekt. Door middel van 
afzonderlijke jaarlijkse besluiten is de incidentele subsidie steeds verlengd. Hierdoor zou 
juridisch kunnen worden gesteld dat de subsidie als structureel moet worden aangemerkt.   Op 
dit moment wordt bekeken hoe hiermee verstandiger kan worden omgegaan, omdat bijsturing 
in het huidige systeem, indien zoals nu voor een andere insteek wordt gekozen, lastig is. Het 
huidige College heeft bij de start van de nieuwe Statenperiode al een hele slag gemaakt door 
alles dat incidenteel was af te boeken dan wel structureel te maken. Hiermee is ook een einde 
gekomen aan de discussie over incidentele of structurele dekking. De structurele zaken lopen 
in principe door, waarmee sprake is van continuïteit in het beleid.  
De provincie bezuinigt vanwege zaken die nog op de provincie afkomen. Hierover wordt nog 
op vele fronten onderhandeld met het Rijk. Er is inmiddels een Natuurakkoord gesloten.  
De hoogte van de kosten die op de provincie afkomen hangt af van verschillende factoren, 
w.o. de verdeling tussen de provincies, welke vrijheid het Rijk de provincie nog geeft om met 
budgetten te schuiven en hoe naar het Provinciefonds zal worden gekeken.  
Spreker deelt de mening over de fluctuaties. Een probleem is dat de fluctuaties die op de 
provincie afkomen niet altijd zijn te voorzien, waardoor het lastig is hierop te anticiperen. 
Spreker onderschrijft dat het goed zou zijn te kijken of iets kan worden gedaan aan de 
fluctuaties die de provincie wel zelf in de hand heeft. Overigens is spreker van mening dat – 
ten opzichte van alle begrotingswijzigingen die in het verleden werden voorgelegd – al een 
flinke slag is gemaakt met de Voorjaarsnota en Najaarsrapportage.  
Dat in het kader van de herprioritering middelen worden aangewend voor de aanleg van drie 
ecoducten, is een afweging. GS hebben de lijst met projecten die er waren, in het kader van de 
coalitiegelden, doorgenomen. Gekeken is waar de ruimte zat in de budgetten. Gebruikelijk is 
dat die middelen terugvloeien naar de Algemene Middelen. Op basis van de opdracht die  
vanuit het Coalitieakkoord aan GS was meegegeven, is tot de herprioritering gekomen. Er is 
goed gekeken of er al dan niet plannen op de plank lagen. Indien er geen plannen achter de 
middelen lagen, zijn de middelen vrijgekomen en thans anders ingezet. In het beleid wordt dat 
niet gemerkt, omdat er niets lag. De projecten met juridische verplichtingen zijn in principe 
gewoon doorgelopen.  
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Het extra geld voor juridische aspecten heeft met name te maken met het feit dat GS voorzien 
dat een aantal organisaties juridische stappen onderneemt/overweegt naar aanleiding van de 
bezuinigingen i.c. de afbouw van subsidies. Op grond daarvan zullen de juridische kosten 
voor de provincie toenemen en worden daarvoor extra middelen gereserveerd. Het is niet de 
bedoeling dat de kosten stijgen, maar weer op het normale niveau terugkomen.   
Desgevraagd door de heer De Kruijf, antwoordt spreker dat de juridische kosten geen 
afzonderlijke post betreft. Deze kosten maken normaal onderdeel uit van de bedrijfsvoering.   
Het besluit tot de bezuinigingen is in principe bij de Voorjaarsnota genomen. In de Begroting 
wordt dat besluit vertaald.  
 
Gedeputeerde Pennarts merkt, ten aanzien van de opmerking van D66 over de 
Randstadsamenwerking, op dat deze discussie feitelijk voor de provincie wordt gevoerd. De 
splitsing in Noord- en Zuidvleugel is door het Rijk gemaakt. De Zuidvleugel is gehangen aan 
een infrastructuurautoriteit gericht op Den Haag en Rotterdam; de Noordvleugel is de 
beoogde samenwerking tussen Amsterdam, Flevoland en evtl. ook Utrecht. Zoals al door de 
cvdK bij de rondvraag is aangegeven, is de uitkomst over welke variant het wordt, i.c. of  er 
überhaupt tot een opschaling zal worden gekomen, nog onzeker. De Noord- en Zuidvleugel-
indeling is echter het frame waarmee op dit moment wordt gewerkt, als het gaat om de 
Randstadsamenwerking. 
 
De voorzitter zegt toe dat het voorstel van GroenLinks om de kaders van de uitvoering van 
het Coalitieakkoord als leidraad voor de agenda van de Staten voor de komende periode vast 
te stellen wordt overgenomen.                                                                    
Voor de tweede termijn verzoekt spreker de fracties te reageren op het procedurevoorstel van 
gedeputeerde Van Lunteren met betrekking tot een aangepast Statenvoorstel en het voorstel 
van de ChristenUnie met betrekking tot een motie tegemoetkoming  frictiekosten.  
 
De heer Lutfala memoreert zijn vraag of sprake is van een verkapte extra subsidie aan het 
project Vrede van Utrecht.   
De SP vraagt zich voorts af waarom alleen wordt bezuinigd op de projecten die de sociaal 
maatschappelijke activiteiten bevorderen en niet ook op projecten die bv. de economie 
bevorderen, zoals de Vrede van Utrecht. Het gaat de SP om de keuze.  
Gedeputeerde Van Lunteren geeft aan dat dit een politieke afweging betreft. Die discussie 
wordt in  principe in de Staten gevoerd, hetgeen door de voorzitter wordt bevestigd.   

De heer De Kruijf deelt mede dat de PvdA zich kan vinden in het procedurevoorstel van 
gedeputeerde Van Lunteren. 
Met betrekking tot de Randstaddiscussie, pleit de PvdA ervoor dat eventuele voorstellen ter 
zake tijdig worden teruggekoppeld, zodat de Staten hierover nog volop kunnen meepraten.  
 
De heer Nugteren deelt mede dat GroenLinks zich kan vinden in het procedurevoorstel van 
gedeputeerde Van Lunteren.  
 
De heer Van Wikselaar deelt mede dat de SGP instemt met de voorgestelde procedure. Met 
betrekking tot het voorstel van de ChristenUnie deelt spreker mede dat de SGP vooralsnog het 
voorstel van GS afwachten.   
 
De heer De Heer deelt mede dat de ChristenUnie instemt met het procedurevoorstel. 
Geïnformeerd wordt hoe GS tegen de frictiekosten van de organisaties die moeten bezuinigen 
aankijkt.   
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De heer Van der Steeg deelt mede dat de PvdD het procedurevoorstel steunt. Het voorstel van 
de ChristenUnie acht de PvdD een interessante optie.   
Naar aanleiding van de hoorzitting op 26 september jl. merkt spreker op dat de inspreker van 
RTV Utrecht een vermeende onrechtmatigheid van zijn korting stelde. Geïnformeerd wordt of 
GS nogmaals hebben gekeken naar de rechtmatigheid.  
 
Mevrouw Hoek memoreert dat in het kader van de bezuinigingen een zorgvuldige afbouw van 
de subsidies wordt voorgestaan. 50PLUS vraagt in deze aandacht voor Sportservice Midden 
Nederland. Er wordt voor gepleit deze organisatie een langere termijn te geven om in te 
kunnen spelen op de bezuiniging. De breedtesport is enkele jaren geleden opgezet. In het 
begin namen hieraan 200 kinderen deel, inmiddels 1600 kinderen, verdeeld over ca 12 
deelnemende gemeenten. Een van de kerntaken van de provincie is toezicht op gemeenten. In 
de huidige situatie dreigen veel gemeenten in financieel verslechterde perspectieven terecht te 
komen. Indien gemeenten op een dergelijke korte termijn moeten gaan opdraaien voor de 
kosten van Sportservice Midden Nederland, vreest 50PLUS dat dit ten koste gaat van de 
kinderen die van de breedtesport gebruik maken. 
50PLUS geeft als suggestie mee dat wellicht kan worden overwogen een bijzonder fonds in 
het leven te roepen om financiële knelpunten, op nog nader te bepalen gebieden, van 
individuele gemeenten mee te helpen oplossen.  
 
Mevrouw Doornenbal steunt de suggestie van GroenLinks om de kaders van de uitvoering 
van het Coalitieakkoord als leidraad voor de agenda van de Staten voor de komende periode 
vast te stellen en dit als zodanig toe te voegen als beslispunt bij deze Begroting. 
Het CDA kan zich vinden in het procedurevoorstel van GS, mits het aangepaste voorstel  
direct na de behandeling in GS op 25 oktober a.s. via de mail wordt verspreid.  
Het CDA hoopt dat het voorstel van de ChristenUnie overbodig wordt met het aangepaste 
voorstel van GS.  
 
De heer Boerkamp deelt mede dat D66 zich voor wat betreft het procedurevoorstel aansluit bij 
het betoog van het CDA.   
 
De heer Van Wikselaar deelt mede dat de SGP eraan hecht dat eventuele voorstellen van 
fracties in het kader van de Begroting – evenals de GS-voorstellen – worden voorzien van een 
dekkingsvoorstel.  
 
Mevrouw Smit deelt mede dat de VVD zich kan vinden in het procedurevoorstel van GS en 
zich voorts aansluit bij het betoog van de SGP.  
 
De heer Dercksen deelt mede dat de PVV instemt met het procedurevoorstel van GS en van 
de SGP.  
 
Gedeputeerde Van Lunteren merkt ten aanzien van het voorstel van de ChristenUnie ter zake 
van de tegemoetkoming in de frictiekosten en de opmerking van 50PLUS over de 
breedtesport op dat GS een en ander in zijn totaliteit willen bezien, met in achtneming van de 
opmerkingen die hierover door de verschillende organisaties zijn gemaakt. Met betrekking tot 
de suggestie van 50PLUS geeft spreker wel op voorhand aan dat GS geen initiatief zullen 
nemen om een fonds in het leven te roepen om gemeenten financieel te ondersteunen. De 
wetgever biedt daar andere mogelijkheden voor (art. 12).  
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Spreker zegt toe dat het voorstel van GS zo spoedig mogelijk na de GS-vergadering op 25 
oktober a.s. aan de Staten zal worden toegestuurd.   
Over RTV Utrecht kan op dit moment niets worden gezegd over de rechtmatigheid. Indien 
hierover een juridische procedure moet worden gevoerd, zal de rechter bepalen wie al dan niet 
gelijk heeft.   
 
Gedeputeerde Pennarts zet uiteen dat geen sprake is van een verkapte subsidie ter zake van de 
Vrede van Utrecht. Het zijn twee projecten: de realisatie van het bidboek en de bijdrage aan 
het Utrechtse Media Design in de Biënnale van Venetië. Het gaat om een onttrekking uit de 
Reserve ten behoeve van de Vrede van Utrecht. In feite betreft het een verschuiving in jaren. 
De projecten en de bedragen waren genoemd.  
Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van de heer Lutfula, antwoordt spreekster dat 
het bidboek geen onderdeel is van de Vrede van Utrecht. Met de Biënnale van Venetië wordt 
feitelijk voorgesorteerd op Utrecht Culturele Hoofdstad 2018. In een eerder stadium zijn al 
projectbudgetten afgesproken en die worden hier genoemd. 
De ruimte voor de provincie om op de Randstaddiscussie te reageren is zeer beperkt. De 
discussie speelt zich af in de Tweede Kamer. De provincie krijgt twee opdrachten, t.w. 
nadenken over samenwerking en meewerken aan de fusie van drie Randstadprovincies.   
Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de heer De Kruijf, bevestigt spreekster 
dat, als vanuit de provincie wordt gereageerd, de Staten hiervan in kennis worden gesteld. 
Blijven GS in deze binnen de gestelde kaders, dan worden de Staten geïnformeerd. Indien dat 
niet het geval is, zal de reactie aan de Staten worden voorgelegd alvorens deze uitgaat.  
 
De voorzitter sluit de discussie over de Najaarsrapportage 2011 en de Programmabegroting af.    

8. Statenvoorstel vaststelling van de verordening van provinciale heffingen en 
belastingen 
In aanvulling op het voorstel dit onderwerp zonder bespreking door te schuiven naar PS, 
constateert de voorzitter, dat dit een sterstuk kan zijn.  

9. Statenvoorstel actualisatie verordening interne zaken provincie Utrecht 2004 
In aanvulling op het voorstel dit onderwerp zonder bespreking door te schuiven naar PS, 
constateert de voorzitter, dat dit een sterstuk kan zijn.  

TER KENNISNEMING 
 
10. Statenbrief bestuurskrachtmeting 2011 gemeente Eemnes. Presentatie samenwerking 
BEL-gemeenten (Blaricum, Eemnes, Laren) in aansluiting op de Statenbrief 
Gedeputeerde Pennarts licht het doel van de presentatie kort toe. In de vorige Statenperiode 
was de BEL-indeling nadrukkelijk aan de orde als experiment. De uitkomst van dit 
experiment is thans bekend. In het Coalitieakkoord staat dat bij gemeentelijke herindelingen 
voor de provincie een beperkte rol wordt gezien. Indien regio’s in de provincie samenwerking 
overwegen, zou de BEL-combinatie een variant kunnen zijn.   
 
Mevrouw Koninkx gaat vervolgens aan de hand van een powerpoint-presentatie in op de 
BEL-combinatie. De hand out van de presentatie is als bijlage bij het verslag gevoegd. 
Kortheidshalve zij verwezen naar de inhoud.  
 
De heer De Kruijf informeert naar de meerwaarde van de samenwerkingsvorm boven fuseren.  
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Mevrouw Koninkx antwoordt dat voor de gemeenten zelf de meerwaarde is dat ze nog steeds 
drie zelfstandige besturen hebben, dichtbij de burger. Zij ervaren als meerwaarde de 
voordelen van een klein bestuur en de voordelen van een sterke, professionele organisatie. Er 
is niet onderzocht of het efficiënt genoeg is en wat precies de voor- of nadelen zijn ten 
opzichte van een herindeling.  
Desgevraagd door de heer De Kruijf,antwoordt spreekster dat de samenwerkingsvorm 
expliciet niet is bedoeld als een opmaat naar een fusie. De drie gemeenten hebben niet de 
ambitie binnen afzienbare tijd een fusieproces in te gaan.  
 
Mevrouw Versteeg memoreert dat de historie van samenwerking en goede bestuurlijke 
verhoudingen als succesfactoren worden genoemd. In de visie van spreekster zijn dit 
tegelijkertijd risicofactoren. In deze roerige politieke tijden kan een volgende 
verkiezingsuitslag zomaar anders zijn. Daarmee wordt deze samenwerking onder druk gezet, 
omdat het staat en valt bij de goede bestuurlijke verhoudingen. Dat is een kwetsbare factor. 
Een ander punt is het kostenaspect; handhaving van drie zelfstandige besturen is kostbaarder 
dan fuseren.   
Mevrouw Koninkx durft geen uitspraak te doen over hoe sterk het effect van de bestuurlijke 
verhoudingen is op de werking van de BEL-combinatie. Het is wel van belang dat een nieuw 
college goed om weet te gaan met het opdrachtgeverschap en bereid is om te geven en te 
nemen. 
Voor iedere gemeente hangt een kostenplaatje aan de samenwerking. Jaarlijks wordt  een 
dienstverleningsovereenkomst met de BEL-combinatie afgesloten. Hoe meer specifieke zaken 
een gemeente daarin geregeld wil hebben, hoe meer daarvoor moet worden betaald.  
Of de voor- en nadelen van de BEL-combinatie opwegen tegen een herindeling is een 
politieke afweging.   
 
De heer Boerkamp informeert of de provinciegrens nog invloed heeft gehad op de 
samenwerking. 
Mevrouw Koninkx antwoordt dat de provinciegrens nooit een belemmering is geweest voor 
de samenwerking. Soms wordt wel tegen de provinciegrens aangelopen, bv. als het gaat om 
Veiligheidsregio’s. Waar nodig spreekt de gemeente Eemnes in dat geval mee in de regio 
Gooi- en Vechtstreek en de andere twee gemeenten in de regio Amersfoort. 
 
De heer Nugteren kan zich voorstellen dat de BEL-combinatie nog wel een druk legt op de 
begrotingsbesprekingen in de afzonderlijke gemeenteraden, omdat er veel zaken langdurig 
moeten worden voorbereid en er meningverschillen zijn over het belang van bepaalde 
onderwerpen. Geïnformeerd wordt hoe die ervaringen zijn.  
Mevrouw Koninkx heeft nooit gehoord, dat dit problemen heeft opgeleverd. Gaandeweg 
ontstaat ook een bepaald evenwicht, in de zin dat met elkaar wordt afgesproken hoe iets wordt 
gedaan. In de BEL-combinatie geldt een 80 – 20% regeling; 80% van het beleid/uitvoering is 
voor de drie gemeenten gelijk en 20% niet. Indien dat bekend is, is voor een gemeente ook 
duidelijk waar de beleidsruimte ongeveer zit.  
De heer Nugteren informeert of er onderwerpen zijn waarbij de gemeenschappelijkheid ook in 
documenten wordt vastgelegd.  
Mevrouw Koninkx antwoordt, dat dit niet in documenten wordt vastgelegd. Wel is zichtbaar, 
dat raden en fracties elkaar steeds meer opzoeken op onderwerpen.  
 
De heer Van Wikselaar informeert naar de financiële effectenanalyse van de BEL-combinatie.  
Mevrouw Koninkx antwoordt de cijfers niet paraat te hebben. Zij heeft echter niet de indruk 
dat de BEL-combinatie veel goedkoper is dan drie afzonderlijke apparaten, voor zover dat is 
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te vergelijken. Bij een herindeling ontvangen de desbetreffende gemeenten een 
tegemoetkoming van het Rijk. Dat hebben de BEL-gemeenten niet gehad. Zij hebben 
derhalve een forse investering gepleegd. Of zich dat op termijn terugbetaalt, moet de tijd 
leren.   
 
De heer IJssennagger memoreert dat aangegeven wordt dat de gemeentebesturen van Laren en 
Blaricum nog in de eigen gemeentehuizen zijn gehuisvest en de raadsvergaderingen daar ook 
plaatsvinden. Bij een bezoek aan Eemnes een jaar geleden heeft hij persoonlijk begrepen dat 
alle gemeentebesturen in het nieuwe gemeentehuis zitten en de afzonderlijke  
raadsvergaderingen ook in de nieuwe raadzaal plaatsvinden. Voorts informeert spreker of hij 
goed heeft begrepen dat er geen gemeentesecretaris meer is. 
Mevrouw Koninkx antwoordt dat er nog drie gemeentesecretarissen zijn.  
De heer IJssennager meent dat de taak van de gemeentesecretaris is, dat hij enerzijds directeur 
is van de ambtelijke organisatie en anderzijds de besluiten van College vertaalt naar 
ambtelijke werkdocumenten. Voor de eerste taak is een andere directeur aangesteld en voor 
de tweede taak is sprake van een beleidsregisseur. Geïnformeerd wordt wat de taak van de 
gemeentesecretaris dan nog is. 
Mevrouw Koninkx antwoordt dat de gemeentesecretaris niet meer de functie heeft van het 
aansturen van de ambtelijke organisatie. In de ene gemeente is de gemeentesecretaris tevens 
parttime beleidsregisseur; in de andere gemeente is hij fulltime gemeentesecretaris,  
ondersteunt hij het College en werkt hij deels mee aan de vertaalslag van het Collegebeleid 
naar de ambtelijke organisatie.   
Er zijn drie gemeentehuizen. Het college van Eemnes is samen met de BEL-combinatie 
gehuisvest in het nieuwe gemeentehuis in Eemnes. De gemeentebesturen van Blaricum en 
Laren zijn in de eigen gemeentehuizen gehuisvest waar ook de raadsvergaderingen worden 
gehouden. 
 
Mevrouw Hoek veronderstelt dat de gemeentehuizen in Blaricum en Laren worden 
gehandhaafd vanwege de serviceloketten. 
Mevrouw Koninkx merkt op dat er in Blaricum en Laren geen serviceloketten zijn. 
Desgevraagd door mevrouw Hoek, bevestigt spreekster dat het OV goed is geregeld, waarmee 
het enige serviceloket in Eemnes goed bereikbaar is.  
 
Gelet op het lange voortraject en het feit dat het vorige College van GS nogal sceptisch 
tegenover het slagen van de samenwerkingsvorm stond, verheugt het mevrouw Doornenbal 
dat geconstateerd kan worden dat de BEL-combinatie een succes is. Geïnformeerd wordt of 
de provincie deze werkwijze iets vindt voor andere gemeenten binnen de provincie. Voorts 
wordt geïnformeerd of deze samenwerkingsvorm ook werkbaar is voor grote organisaties bv. 
de Noordvleugel-provincies. 
Mevrouw Koninkx antwoordt dat de provincie geen mening heeft over de vraag of deze 
werkwijze iets zou zijn voor andere gemeenten binnen de provincie. Wel is bekend, dat 
verschillende gemeenten binnen de provincie met belangstelling kijken naar wat er gebeurt in 
de BEL-gemeenten. Het lijkt haar ook goed dat gemeenten zich daarop zelf oriënteren en dat 
de provincie daarin niet sturend is.  
Persoonlijk is spreekster van mening dat voor de provincies het schaalprobleem niet zozeer 
speelt. De provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht beschikken over sterke, 
professionele organisaties. Een ander punt is de afstand burger – bestuur. Op dat punt is 
spreekster persoonlijk van mening dat provincieland niet groter zou moeten worden.    
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Mevrouw Versteeg memoreert dat er maar één serviceloket is in Eemnes. Zij informeert hoe 
dat moet worden gezien in relatie tot de wens van de gemeentebesturen Blaricum en Laren om 
dichtbij de burger te staan.   
Mevrouw Koninkx licht toe dat het bestuur dichtbij de burger is, maar de dienstverlening niet.  

De heer IJssennager begrijpt dat het bestuur in de afzonderlijke gemeenten is gehuisvest en de 
ambtelijke organisatie in het nieuwe gemeentehuis in Eemnes. Geïnformeerd wordt hoe die 
afstand wordt ervaren.  
Mevrouw Koninkx antwoordt dat de afstand voor de besturen van Blaricum en Laren wel 
speelt. De ervaring leert dat dit voor de besturen van Blaricum en Laren een punt is waarin 
moet worden geïnvesteerd. De Colleges zullen regelmatig hun gezicht moeten laten zien op 
het nieuwe gemeentehuis en afmoeten van het automatisme dat de ambtenaren naar hen toe 
komen.  
 
De heer De Heer memoreert dat 80% van het beleid gelijk is en 20% verschillend. 
Geïnformeerd wordt hoeveel van de 20% wordt veroorzaakt door verschil in provinciale 
regels.  
Mevrouw Koninkx antwoordt dat dit haar niet bekend is.  

De heer Barneveld Binkhuysen meent dat bij het ingaan van dit traject de afspraak was dat dit, 
in verband met het schaalvoordeel, een tussenfase was op weg naar een fusie. Met de BEL-
combinatie blijft sprake van bestuurlijke drukte. Geïnformeerd wordt wat in deze het 
provinciaal beleid is.  
Mevrouw Koninkx antwoordt dat het provinciaal beleid van Utrecht noch van Noord-Holland 
er ooit op gericht is geweest dat de BEL-combinatie een voorportaal was tot een herindeling. 
Daarover zijn ook heldere afspraken gemaakt. Afgesproken is dat deze samenwerkingvorm 
een eerlijke kans verdient en die afspraak geldt nog steeds.  
 
De voorzitter bedankt mevrouw Konings tot slot voor haar komst en toelichting. Hij stelt vast 
dat dit onderwerp hiermee voldoende is behandeld.  
 
11. Statenbrief treasury 2e kwartaal 2011 
 
12. Statenbrief verslag Randstedelijke archiefinspectie 2009 – 2010 
 
13. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering, onder dankzegging voor 
ieders komst en inbreng.  
 


