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Afwezig:
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1. Opening 
De voorzitter opent de laatste vergadering van de commissie BEM in deze Statenperiode en 
heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Ingekomen stukken 
Geen.  
 
3. Verslag Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 6 december 2010  
M.b.t. de tekst 
Het verslag wordt conform vastgesteld.   
N.a.v. de inhoud 
Blz. 2, Rondvraag. Mevrouw Versteeg informeert of haar vraag over de werkwijze met 
betrekking tot de behandeling van de Startnotitie Participatie in het presidium aan de orde is 
geweest. De voorzitter antwoordt dat dit punt op de ‘to do lijst’ van het presidium staat.  
 
4. Mededelingen  
- Bericht van verhindering is ontvangen van de dames Bodewitz en Pennarts en de heer 

Pollmann. 
- De voorzitter geeft het woord aan de heer Van Lunteren voor een mededeling over de 

stand van zaken met betrekking tot het Bestuursakkoord.   
 De heer Van Lunteren deelt mede dat op dit moment een Bestuursakkoord wordt 

voorbereid door ambtelijke werkgroepen met het doel dit op 17 februari a.s. gereed te 
hebben. GS achten dit niet haalbaar gelet op het feit dat er nog veel onduidelijkheden 
zijn over o.a. het verdeelmodel. Bovendien wordt het op grond van de verkiezingen 
politiek niet wenselijk geacht voor 2 maart a.s. een Bestuursakkoord te tekenen. 
Spreker zal het vorenstaande inbrengen in de IPO-vergadering op 25 januari a.s. 
Desgevraagd door de heer Nugteren antwoordt spreker dat, indien het 
Bestuursakkoord toch wordt doorgezet en hierover nadere informatie is, dit onderwerp 
op 7 februari a.s. in de Statenvergadering kan worden besproken.  
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- De voorzitter deelt mede dat de tkn-stukken per abuis ook op papier zijn aangeleverd.  
- De voorzitter deelt mede, dat per mail een memo is rondgestuurd van gedeputeerde 

Haak over de Visie op Participatie. 
- De voorzitter deelt mede dat de commissie op 21 december jl. een brief heeft 

ontvangen over de aanbesteding nieuw provinciehuis. De inhoud kan desgewenst 
worden betrokken bij agendapunt 11.  

- De voorzitter deelt mede, dat per mail was aangekondigd dat het agendapunt 
Huisvesting vertrouwelijk zou worden behandeld. Gedeputeerde Binnekamp heeft te 
kennen gegeven, dat dit niet nodig is.  

- Op verzoek van gedeputeerde Haak worden de agendapunten 12, 13 en 14 na 
agendapunt 6 behandeld. Op verzoek van de vertegenwoordiging van de 
Randstedelijke Rekenkamer wordt agendapunt 15 na agendapunt 8 behandeld.  

- De voorzitter memoreert dat de activiteiten van de commissie BEM op 27 januari a.s. 
worden afgesloten met een diner.  

- Mevrouw Haak kondigt aan dat de Staten binnenkort een Arhi-procedure tegemoet 
kunnen zien over een grenscorrectie ter zake van de gemeenten Stichtse Vecht en 
Wijdemeren. Het gaat om twee percelen die op grond van hun postcode voor wat 
betreft de post bediend moeten worden door Wijdemeren, maar vanuit deze gemeente 
vrijwel onbereikbaar zijn. Op grond hiervan heeft de bewoner verzocht deze percelen 
tot de gemeente Stichtse Vecht te laten behoren.  

- Mevrouw Haak deelt mede dat minister Donner heeft aangekondigd op 2 februari a.s. 
overleg te zullen voeren met de afzonderlijke nieuwe colleges van Renswoude, 
Scherpenzeel en Woudenberg over de herindeling.  

- Mevrouw Haak deelt mede dat een start is gemaakt met de evaluatie van de BEL-
gemeenten. Dat betekent voor de provincie Utrecht een bestuurskrachtmeting van de 
gemeente Eemnes om te kijken of de BEL-constructie Eemnes op een hoger 
bestuurlijk niveau heeft gebracht.  

 
5. Rondvraag 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 
6. Termijnagenda 
De voorzitter deelt mede dat ter vergadering een actuele versie is uitgereikt (versie 24 januari 
2011). Hij stelt vast dat deze voor kennisgeving wordt aangenomen.  
 
12. Statenbrief evaluatie ambtelijke public affairs-beleid in Den Haag 
De heer De Vries memoreert dat D66 voorstaat dat de provincie serieus werk maakt van dit 
onderwerp richting Den Haag en Brussel. De voorliggende notitie verschaft inzicht in een 
onderzoek dat is gepleegd om te bezien hoe de provincie ervoor staat. De notitie is 
toegankelijk en bevat een aantal aanbevelingen. De constatering dat de manier van opereren 
vanuit de provincie Utrecht als betrouwbaar en solide wordt gekenmerkt maar ook bescheiden 
acht spreker van belang. De opmerking dat een assertievere benadering effectiever kan zijn 
spreekt D66 aan. Wel betreurt spreker dat de notitie met name constaterend en weinig 
concretiserend is.  
 
De heer Nugteren sluit zich in grote lijnen aan bij het betoog van D66. Het is een goed 
leesbare notitie en het verheugt GroenLinks dat dit onderwerp serieus de aandacht krijgt. 
GroenLinks constateert dat er veel verbeterd is. Indien echter naar de aanbevelingen wordt 
gekeken blijft sprake van te weinig structuur, overzicht, kennis over welke netwerken er zijn 
en hoe de provincie daarop is aangehaakt. De vraag is hoe dit in de organisatie is geborgd. Het 
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beeld uit de Bestuurskrachtmeting blijft bestaan dat er op zich capabele en enthousiaste 
mensen mee bezig zijn, maar dat er geen overall strategie is over hoe dit moet worden 
aangepakt.  
Met betrekking tot de rol van de bestuurders merkt spreker op dat lobbyen een permanent 
proces is van zich afvragen wie op welk moment het handigst is om in te zetten. Dat is niet 
altijd degene die de kennis heeft van het onderwerp. 
GroenLinks vindt de notitie op voornoemde twee punten slechts constaterend en te weinig 
proactief.  
 
De heer Barneveld Binkhuysen deelt mede dat de VVD zich aansluit bij voorgaande sprekers. 
Hij memoreert dat de kern is dat de provincie Utrecht wordt vertegenwoordigd in Den Haag, 
waarvan men zich zowel in Den Haag als in de Staten soms afvroeg of dit de juiste personen 
waren. Daarop wordt in de voorliggende notitie in constaterende zin ingegaan. De vraag is 
wat hieraan nu concreet zal worden gedaan.  
Mevrouw Fokker is van mening dat de aanbevelingen in het stuk een antwoord zijn op de 
laatste vraag.   
De heer Barneveld Binkhuysen memoreert dat het met name ging om de vraag hoe omgegaan 
zou moeten worden met de ambtelijke- dan wel bestuurlijke vertegenwoordiging. De 
concreetheid daarover mist de VVD. 
De heer De Vries geeft aan dat in de Statenbrief wordt gevraagd kennis te nemen van de 
inhoud van de notitie. D66 pleit ervoor dat GS de aanbevelingen overnemen en aangeven op 
welke wijze zij deze gaan uitvoeren.   
De heer Van Kranenburg merkt op dat dit in zijn visie ook als zodanig in de Statenbrief is 
verwoord onder vervolgprocedure/voortgang. De ChristenUnie kan zich vinden in de 
aanbevelingen. De constatering in de notitie, dat een en ander wat ‘steviger’ mag, wordt door 
de ChristenUnie onderschreven. Het is aan GS daarop beleid te formuleren en de taak van PS 
om te controleren of de lobby al dan niet het beoogde doel heeft bereikt en GS daarop 
eventueel aan te spreken.  
 
De heer Buiting heeft de indruk dat Utrecht goed is in het aansluiten bij anderen en minder 
sterk in de eigen beeldbepaling. Dat zit in vormen van beeldtaal, zich identificeren met 
bepaalde personen of bepaalde specifieke elementen in deze regio. In de visie van het CDA 
heeft de provincie nog een slag te maken in het versterken van het voor het voetlicht brengen 
van de provincie/de regio.  
 
Mevrouw Haak licht toe dat een evaluatienotitie voorligt en nog geen werkprogramma voor 
een nieuwe aanpak. Er spelen twee zaken: 

1. Op welk niveau het lobbywerk moet worden verricht; dat heeft met menskracht te 
maken. 

2. Hoe richt de provincie haar organisatie in, zodat sprake is van goede gesprekspartners 
in Den Haag.  

Ad. 1. In de volgende Statenperiode zal ongetwijfeld een nieuw public affairsplan komen. 
Spreekster gaat er vanuit dat daarbij de aanbevelingen uit de voorliggende notitie zullen 
worden meegenomen, conform het voorstel in de Statenbrief.  
Ad. 2. Uit de voorliggende notitie blijkt dat men in Den Haag redelijk positief is over de 
manier waarop de provincie zich presenteert. Op grond van de succesvolle resultaten ten 
aanzien van een aantal grootschalige plannen die in Den haag zijn gepresenteerd, kan worden 
vastgesteld dat een en ander kennelijk op het juiste niveau is ingestoken.  
Het kan allemaal een ‘tandje meer’, dat hangt ook af van de inzet die de organisatie daarop 
wil plegen en het is een zaak van de nieuwe Staten om daarover uitspraken doen. Spreekster 
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kan zich voorstellen, dat daarbij ook het punt van het CDA met betrekking tot de profilering 
wordt betrokken.  
Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de heer Nugteren, merkt spreekster op 
in het evaluatierapport niet te lezen dat de provincie de lobby niet goed heeft georganiseerd. 
In de evaluatie staat dat de provincie hier en daar met meer zelfbewustzijn kan optreden en 
dat er nog wel een schepje bovenop kan worden gedaan.  
 
Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen en opmerkingen meer zijn sluit hij de 
oriënterende bespreking over dit onderwerp af.  
 
13. Statenbrief eindrapportage samenwerkingsagenda 
De heer Van Kranenburg merkt op dat in de voorliggende eindrapportage de uitkomst van de 
Samenwerkingsagenda duidelijk tot uiting komt. De oorspronkelijke wijze van werken was 
sterk financieel gericht; in de loop van de tijd is dat gewijzigd in een meer inhoudsgerichte 
werkwijze. De ChristenUnie constateert dat vele projecten zijn gerealiseerd, een aantal 
projecten nog doorlopen en een beperkt aantal projecten onderbouwd is gestaakt.  
De ChristenUnie acht van belang dat thans een formeel punt wordt gezet achter de 
Samenwerkingsagenda. Er is een nieuwe economische tijd aangebroken, waarin in de visie 
van de ChristenUnie andere vormen van samenwerking passender zijn.   
 
Mevrouw Doornenbal memoreert dat aan het begin van deze Statenperiode werd gezocht naar 
een wijze waarop goed vorm kon worden gegeven aan het beleid van de provincie. GS hebben 
in de visie van het CDA een goede start gemaakt met de weg langs gemeenten om te 
ontdekken hoe zaken door middel van samenwerking voor elkaar zouden kunnen worden 
gekregen. Dat heeft wel eens de indruk gewekt van een ‘Sinterklaasreisje’. Indien wordt 
bekeken wat de Samenwerkingsagenda uiteindelijk is geworden, kan worden vastgesteld dat 
het niet alleen om geld is gegaan; twee overheden hebben elkaars belangen gediend en elkaar 
geholpen om zaken voor elkaar te krijgen, hetgeen het CDA positief acht.  
Vooruitlopende op agendapunt 14 geeft het CDA mee dat een volgende keer van tevoren goed 
wordt nagedacht over de wijze waarop een en ander vorm zou moeten worden gegeven, dit 
meer gestructureerd gebeurt in de zin dat vooraf de verwachtingen van elkaar worden 
uitgesproken, zodat partijen elkaar daaraan kunnen houden.  
 
De heer Bisschop spreekt namens de SGP zijn waardering uit voor de wijze waarop dit traject 
de afgelopen periode is gerapporteerd, de eindrapportage is ingericht en lessen zijn getrokken 
uit dit ‘avontuurlijke’ traject. De SGP denkt dat de provincie hiermee een goede slag heeft 
gemaakt en dat de Samenwerkingsagenda een bestuurlijk goed instrument is gebleken.  
 
Mevrouw Fokker deelt mede dat de PvdA zich in grote lijnen aansluit bij het betoog van het 
CDA en de SGP. Door het CDA zijn de startproblemen goed aangeduid. De PvdA is van 
mening dat de Staten mede trots mogen zijn op hetgeen uiteindelijk is bereikt. Hiermee kan 
goed aan de burger/kiezer zichtbaar worden gemaakt wat de provincie allemaal te bieden 
heeft. In het voorwoord staat dat dit een leertraject is geweest. Het volgende agendapunt is 
daarvan in de visie van de PvdA een duidelijke neerslag. Voor de onheldere rollen in het 
begin, ligt nu een duidelijk handvat.  
 
De heer De Vries deelt mede dat D66 geen voorstander is van voortzetting van de 
Samenwerkingsagenda. De provincie is dit traject gestart zonder hierover goed na te denken. 
Er is een ronde langs gemeenten gemaakt, waarbij gekeken is wat er aan plannen op de plank 
lagen die met financiële steun van de provincie gezamenlijk konden worden gerealiseerd. Dat 
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is niet de manier waarop D66 de samenwerking met gemeenten wil vormgeven. Wat D66 
betreft zou met elkaar moeten worden bekeken wat grote problemen zijn en hoe de lokale- en 
regionale overheid elkaar kunnen versterken bij het zoeken naar oplossingen daarvoor.   
In de voorliggende rapportage staan projecten die in de visie van D66 niet waren uitgevoerd 
indien de Kerntakendiscussie was gevoerd. Spreker kan niet zeggen dat het geld slecht is 
besteed, maar betreurt wel dat dit nu in de volgende periode niet meer beschikbaar is voor 
zaken die er toe doen, w.o. de EHS, recreatie om de stad, leefbaarheid langs wegen.  
In de Statenbrief staat dat de financiële verantwoording in de P&C-cyclus staat en is 
meegenomen in de financiële verantwoording in het Overdrachtsdocument. Spreker kan de 
bedragen, die gemoeid zijn geweest met de projecten in de Samenwerkingsagenda, echter niet 
terugvinden. D66 wil weten hoeveel geld uiteindelijk vanuit het Collegeakkoord is uitgegeven 
aan de Samenwerkingsagenda. Pas dan kan worden nagaan of de Samenwerkingsagenda 
effectief is geweest en rendement heeft opgeleverd. D66 pleit derhalve voor een financiële 
paragraaf in de voorliggende eindrapportage.  
 
De heer Nugteren memoreert dat GroenLinks voorstander is van het idee 
Samenwerkingsagenda, maar van mening is dat het verkeerd is uitgevoerd. Er was sprake van 
200 versnipperde, weinig samenhangende projecten die op zichzelf wellicht zinvol waren, 
maar als geheel geen meerwaarde hebben geboden.  
GroenLinks heeft altijd begrepen dat € 100 mln is omgegaan in de Samenwerkingsagenda. Of 
dat zo is, wil GroenLinks lezen in de eindrapportage. In die zin wordt ervoor gepleit in de 
eindrapportage een financiële verantwoording per project op te nemen.  
GroenLinks betreurt voorts dat in de voorliggende rapportage niet wordt gerefereerd aan de 
discussie in de Staten over het feit dat de Staten niet zijn geraadpleegd over het idee noch over 
de invulling. 
 
Mevrouw Smit deelt mede dat de VVD van mening is dat sprake is van een inzichtelijke 
rapportage. De VVD sluit zich aan bij de opmerking van voorgaande sprekers over het 
ontbreken van een financiële verantwoording. Zij memoreert dat begin vorig jaar op haar 
verzoek een financieel overzicht is verstrekt. Een geactualiseerde versie hiervan had in de 
eindrapportage moeten worden opgenomen, zodat sprake zou zijn geweest van een 
totaalbeeld. Thans wordt voor de financiële verantwoording verwezen naar het 
Overdrachtsdocument. Spreekster leest daar dat voor de Samenwerkingsagenda nog € 10 mln 
nodig is, dat hiervoor geen nieuwe dekking komt en dat dit binnen het AVP moet worden 
opgelost. Spreekster verzoekt om een nadere toelichting.   
 
Mevrouw Haak zet uiteen dat helder is dat een aantal fracties waardering heeft voor het 
proces en andere minder. Zij memoreert dat het punt van de financiën bij alle rapportages 
over de Samenwerkingsagenda onderwerp van discussie is geweest. Toegelicht is dat de 
projecten in de Samenwerkingsagenda in de budgetten van de verschillende sectoren zijn 
opgenomen. Over de projecten zijn derhalve besluiten genomen in de desbetreffende 
vakcommissies. Er is een aantal benoemde trajecten waarvoor nog dekking moet worden 
gevonden. Dat wordt in die zin ook gerapporteerd in het Overdrachtsdocument. De gedachte 
is in principe nog steeds dat dit conform de besluitvorming in de desbetreffende 
vakcommissie gedekt kan worden uit de AVP-gelden. Gelet op de landelijke discussie over de 
beperking van de AVP zal in de vakinhoudelijke commissie een heroverweging moeten 
plaatsvinden over de besteding van het beperktere budget. Er zullen prioriteiten moeten 
worden gesteld, waarvan het benodigde bedrag in het kader van de projecten uit de 
Samenwerkingsagenda er een van is.  
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De heer De Vries pleit op grond van een transparant beleid richting PS voor een financieel 
inzicht over het bedrag dat uiteindelijk aan de Samenwerkingsagenda is besteed. Voorts is de 
vraag welke lessen GS hebben getrokken uit de wijze waarop de Samenwerkingsagenda de 
afgelopen jaren heeft gefunctioneerd.  
Mevrouw Haak antwoordt dat het veel werk is om de projecten, die in het kader van de 
Samenwerkingsagenda zijn uitgevoerd, te destilleren uit de daarvoor geëigende budgetten. Zij 
is er dan ook geen voorstander van dit nog te doen. Over de projecten is in de vakcommissies 
gesproken. Daar is de afweging gemaakt en op dat moment was ook duidelijk welk budget 
daaraan was gekoppeld. De Samenwerkingsagenda moet worden gezien als een manier van 
werken die sneller tot resultaten leidt, maar die uiteindelijk wordt geconcretiseerd in de 
verschillende portefeuilles.     
Mevrouw Smit is van mening dat het niet moeilijk moet zijn het financiële overzicht dat de 
Staten begin vorig jaar hebben ontvangen te actualiseren.  
De heer Bisschop steunt het betoog van de VVD. Indien een project kan worden 
gekwalificeerd (goud, groen) is het in zijn visie een kleine moeite daarbij het financiële 
plaatje te betrekken. 
De heer Ruys memoreert dat hij indertijd geen groot voorstander was van het instrument 
Samenwerkingsagenda. De reden was o.a. dat het hierbij ging om geldstromen die al in 
bestaand beleid aan de orde waren. Indien tegemoet wordt gekomen aan het verzoek van een 
financiële verantwoording, wil spreker graag weten welk gedeelte van dat budget al los van de 
Samenwerkingsagenda zou worden uitgegeven.   
De heer Nugteren heeft indertijd begrepen, hetgeen ook nooit door de Staten is 
tegengesproken, dat er € 100 mln aan nieuw beleid in zat. Indien dat niet het geval is, is 
destijds het verkeerde verhaal gehouden en is dit des te meer reden om nu helder te krijgen 
hoeveel geld hiermee gemoeid is geweest.  
De heer Van Kranenburg ziet de meerwaarde van een afzonderlijk financieel overzicht niet, 
omdat de Samenwerkingsagenda over een wijze van werken gaat.  
De heer De Vries wil inzicht in wat de provincie met de Samenwerkingsagenda heeft beoogd, 
hoeveel geld de provincie daarvoor over heeft gehad om het op die manier te bereiken en of 
dat ook is bereikt.  
De heer Van Kranenburg merkt op dat D66 de indruk wekt dat de Samenwerkingsagenda een 
project is geweest, waaraan een afzonderlijk budget was gekoppeld. Dat is echter niet het 
geval.  
De heer De Vries memoreert dat in het kader van het nieuwe Collegeprogramma sprake is van 
€ 418 mln voor nieuw beleid, waarvan de Samenwerkingsagenda een belangrijk onderdeel 
uitmaakte.   
Mevrouw Doornenbal meent dat aan het begin van de Statenperiode is afgesproken dat de 
coalitie het afgesproken bedrag zou besteden aan benoemde beleidsvelden. GS zijn daarmee 
aan de slag gegaan en hebben daaraan vorm gegeven via de Samenwerkingsagenda. Het CDA 
heeft altijd begrepen dat geen extra geld aan de Samenwerkingsagenda was gekoppeld en dat 
het ging om een wijze van werken om het geld weg te zetten.   
 
Mevrouw Haak onderschrijft de uitleg van het CDA.  
 
De heer Nugteren merkt op dat de Samenwerkingsagenda indertijd niet zuiver is gestart als 
een werkwijze. Indien dat het geval was geweest, had dit ook binnen de bestaande budgetten 
en begroting kunnen gebeuren. Het is gestart om op een andere manier in samenwerking met 
gemeenten om te gaan met geld en projecten.  
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De heer De Vries merkt op dat de Samenwerkingsagenda wat D66 betreft een werkwijze is, 
die in de volgende periode niet op dezelfde manier moet worden voortgezet. Er is sprake 
geweest van ‘hap snap beleid’. Er ontbrak een vooraf geformuleerde lijn over de wijze waarop 
de provinciale prioriteiten zouden kunnen worden gekoppeld aan de problematieken die ook 
op gemeentelijk niveau speelden, zodat de twee overheden elkaar konden versterken en 
gezamenlijk konden zoeken naar een oplossing. Het vorenstaande zou de inzet moeten zijn 
voor een nieuwe vorm van samenwerking met gemeenten. 
Tot slot memoreert spreker zijn vraag wat GS hebben geleerd van dit traject.  
 
Mevrouw Haak stelt vast dat door verschillende fracties kritisch tegen het verhaal wordt 
aangekeken; dat is een mening. Spreekster stelt hier tegenover dat gemeenten het traject van 
de Samenwerkingsagenda bijzonder hebben gewaardeerd; niet alleen omdat het financiële 
mogelijkheden gaf, maar vooral omdat ervaren werd dat de provincie veel dichterbij kwam, 
meer bereikbaar werd, waardoor het eenvoudiger was om gezamenlijk op te trekken en 
maatschappelijke problemen aan te pakken. GS hebben met name uit het traject geleerd dat er 
behoefte is aan deze wijze van werken. Daarnaast zijn GS er in de afgelopen periode ook open 
en eerlijk over geweest dat de manier waarop het is aangepakt niet altijd even gelukkig is 
geweest en dat dit met name heeft gelegen aan de verwachtingen die bij gemeenten 
verschillend lag. Sommige gemeenten dachten dat de Samenwerkingsagenda een  
‘geldmachine’ was. Dat is nooit de bedoeling geweest. Een eventuele volgende keer zal de 
provincie vooraf goed moeten kijken welke kaders worden meegegeven, zodat alle partijen 
weten waar zij aan toe zijn en weten waar men met elkaar wil uitkomen. Dat is onvoldoende 
gebeurd. Dat is het leertraject.  
 
Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen en opmerkingen meer zijn sluit hij de 
oriënterende discussie over dit onderwerp af.  
 
14. Statenbrief Stappenplan samenwerking 
Mevrouw Versteeg plaatst namens D66 de volgende vragen en opmerkingen.  
Blz. 3, inzake verantwoording. Geïnformeerd wordt of het voorliggende stuk is bedoeld als 
een visie met concrete aanbevelingen en een kadervoorstel. D66 heeft nl. de indruk dat het 
meer een intern handboek is geworden.  
Blz. 22, inzake implementatie. Indien dit niet alleen als intern stuk is bedoeld, mist D66 hier 
een passage over de bestuurlijke en maatschappelijke partners en wat zij mogen verwachten 
van de samenwerking. 
Onder verwijzing naar de discussie bij agendapunt 13 verbaast het D66 dat in dit kader de 
Samenwerkingsagenda wordt genoemd als een positief voorbeeld. 
Blz. 23, inzake uitgangspunten voor samenwerking. Een van de kritiekpunten met betrekking 
tot de  Samenwerkingsagenda was het gebrek aan focus, het aangeven van bepaalde 
beleidsvelden waarop de samenwerking wordt gezocht. Op blz. 4 (verantwoording) staat: 
”Het resultaat is besproken met enkele externe ambtenaren. Zij misten in de notitie een 
antwoord op de vraag op welke taken en beleidsvelden de provincie de samenwerking zoekt. 
Dit is nu niet helder, mede omdat de Kerntakendiscussie nog niet is afgerond.” D66 
onderschrijft dit en zou dit, in een notitie dat als basis moet dienen voor hoe in het vervolg zal 
worden samengewerkt, veel concreter naar voren willen zien komen.  
 
De heer Nugteren deelt mede dat GroenLinks zich in grote lijnen aansluit bij het betoog van 
D66. Bij GroenLinks leeft ook de vraag welke doelgroep hiermee wordt bediend.  
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Mevrouw Fokker merkt op dat het voorliggende stuk het resultaat is van een voorbereiding, 
waarbij de commissie regelmatig heeft kunnen reageren op de aanpak. In de visie van de 
PvdA is dit een neerslag van hetgeen is afgesproken. De PvdA onderschrijft, hetgeen ook 
wordt gesignaleerd, dat het lastig is een dergelijk stuk op te stellen als de Kerntakendiscussie 
nog niet is afgerond. Daarnaast is een gegeven dat de provincie nog steeds een open 
huishouding heeft en er derhalve ruimte moet blijven bestaan voor nieuw beleid. Bovendien 
zijn er zaken die het Rijk wil decentraliseren evenals de provincie, maar waarvoor nog geen 
geld is of de bestuurlijke schaal nog ontbreekt. De PvdA is van mening dat niet gewacht kan 
worden met het ondersteunen van het stappenplan totdat de discussie over voornoemde 
onderwerpen is afgerond. De PvdA acht het een goed werkbaar instrument. 
Mevrouw Versteeg informeert of de PvdA met D66 van mening is dat het wel zinvol is om 
een Kerntakendiscussie te voeren en, zo ja, of verwacht mag worden dat PvdA ook keuzes 
maakt in die discussie.  
Mevrouw Fokker memoreert dat de PvdA hierover al iets heeft gezegd bij de laatste algemene 
beschouwingen. De PvdA is van mening dat de provincie niet veel overbodige dingen doet en 
derhalve heel terughoudend zal zijn in het ‘snijden’.  
Het ontgaat de heer Nugteren waarom bij dit onderwerp de Kerntakendiscussie wordt 
betrokken, omdat dit over de werkwijze gaat.  
Mevrouw Fokker licht toe dat in het voorliggende stuk staat dat de Kerntakendiscussie van 
invloed is op de Samenwerkingsagenda, als het gaat om het koppelen aan beleidsvelden. In de 
visie van de PvdA wordt dit voorbehoud terecht gemaakt.   
De heer Nugteren is van mening dat de keus van de onderwerpen los staat van de wijze 
waarop aan de samenwerking inhoud wordt gegeven.  
Mevrouw Versteeg merkt op dat op blz. 4 duidelijk wordt aangegeven dat de externe partners 
in de notitie een antwoord op de vraag misten op welke taken/beleidsvelden de provincie de 
samenwerking zoekt.  
 
De heer Bisschop deelt mede dat de SGP het waardevol acht dat een duidelijk stappenplan 
wordt neergelegd waarin een procedure wordt bepaald of al dan niet tot samenwerking wordt 
overgaan. Spreker had echter ook verwacht dat dit een opstap zou zijn naar het volgende 
traject Samenwerkingsagenda. Vanuit die verwachting mist hij de kaders en een wat strakker 
plan van aanpak om te voorkomen dat niet in dezelfde valkuil wordt beland als de vorige keer,  
nl. dat de gemeenten pas worden benaderd over ideeën voor de Samenwerkingsagenda als de 
verkiezingen achter de rug zijn en de Collegeonderhandelingen van start zijn gegaan. Dat is te 
laat. In die zin deelt hij de opmerking over het voorbehoud ten aanzien van de afronding van 
de Kerntakendiscussie. In de richting van de gemeenten moet dat voorbehoud zeker worden 
gemaakt, omdat dit invloed kan hebben op de samenstelling van de Samenwerkingsagenda.  
Mevrouw Fokker krijgt uit de reactie van de SGP de indruk alsof dit stuk al een 
Samenwerkingsagenda zou moeten zijn, terwijl het een werkwijze is die wordt toegepast 
nadat de Kerntakendiscussie is gevoerd. 
De heer Bisschop geeft aan dat hij niet had verwacht dat nu de Samenwerkingsagenda zou 
zijn neergelegd. Hij had wel verwacht dat de kaders voor dat programma hierin terug te 
vinden zouden zijn. Die vindt hij onvoldoende aangereikt. In zijn visie zou er feitelijk een 
supplement op moeten komen om richting de gemeenten aan te geven welke 
trajecten/terreinen worden gezocht om samen te werken onder voorbehoud van het verloop 
van de Kerntakendiscussie.  
 
De heer Van Kranenburg deelt mede dat de ChristenUnie het voorliggende stuk heeft 
beoordeeld als een ambtelijk technische notitie, omdat nog een politieke discussie moet 
worden gevoerd over o.a. de Kerntaken. Binnen die kaders wordt de samenwerking met 
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gemeenten aangegaan en als dit gebeurt wordt het voorliggende ‘handboek’ erbij gepakt. Het 
laatste is winst ten opzichte van de vorige keer. Zo bezien acht de ChristenUnie het een goed 
stuk, waarmee zaken kan worden gedaan. Als aandachtspunt geeft hij mee dat explicieter mag 
worden gesteld dat aan een deelname aan een samenwerking in welke vorm dan ook niet per 
definitie een financiële verantwoordelijkheid van de provincie verbonden is.   
Mevrouw Versteeg memoreert dat de Staten hebben verzocht om een visie als vervolg op de 
Samenwerkingsagenda. Waarvoor het stuk is geschreven, staat op blz. 3. De inhoud 
correspondeert daarmee niet.  
De heer Van Kranenburg staat op het standpunt dat GS binnen de aanwezige politieke situatie 
(de motie partnerschap gemeenten en de nog niet gevoerde Kerntakendiscussie) hebben 
gedaan wat zij konden, door met het voorliggende stuk ter voorbereiding op de volgende 
periode te komen. 
 
Mevrouw Doornenbal is van mening dat, los van alle discussies, altijd de samenwerking zal 
moeten worden gezocht, omdat de provincie anders niets uitgevoerd krijgt. Het CDA 
beoordeelt het voorliggende stuk derhalve als een intern gericht handboek, waarvan zij kennis 
heeft genomen en dat als kader kan dienen op het moment dat met partners aan de slag wordt 
gegaan.   
 
Mevrouw Alsem deelt mede dat de VVD zich aansluit bij voorgaande sprekers die het stuk 
opvatten zoals door het CDA is geformuleerd, nl. als een handvat voor een betere 
samenwerking. Voor een nieuw begin is dit een prima start om de samenwerking kritischer te 
bekijken en te verbeteren. In de voorbespreking in BEM heeft de VVD ervoor gepleit een en 
ander toe te spitsen op doelen en resultaten van samenwerking; dat is gebeurd. Er wordt 
duidelijk gezegd dat samenwerking geen doel op zich is, maar dient om het werk beter te 
kunnen doen. De rollen van de provincie staan allemaal genoemd; niet alleen als 
netwerkoverheid, maar op alle manieren waarop de provincie haar werk doet. Dat kan de 
steun van de VVD hebben.  
De VVD geeft als suggestie mee stap 9, kijk of het werkt/gewerkt heeft, aan het stappenplan 
toe te voegen. Als blijkt dat het niet werkt, moet de provincie het ook durven om de 
samenwerking te stoppen of te veranderen.  
 
De heer Duquesnoy sluit zich aan bij de vraag voor wie dit stuk is bedoeld. De SP vraagt zich 
hierbij tevens af of gemeenten hier wel op kunnen terugvallen en wat de partners van het 
voorliggende stuk vinden.  
Er wordt een aantal aandachtspunten gegeven, waarbij ervoor moet worden gewaakt dat de 
gemeenschappelijke belangen passen binnen de ambities van de provincie.  
De SP mist in het stuk dat PS bepalen of al dan niet wordt doorgegaan met een plan.   
 
Mevrouw Haak memoreert het moment dat een tussenevaluatie heeft plaatsgevonden over de 
Samenwerkingsagenda. Statenbreed is aangegeven dat niet tot eenzelfde 
Samenwerkingsagenda zou moeten worden gekomen als de huidige, hetgeen ook de VNG 
heeft gezegd. De VNG heeft daarbij wel aangegeven dat sprake was van een mooi traject, 
waarin veel stappen voorwaarts zijn gezet in de samenwerking. 
In het kader van een vervolg is in de commissie bepleit te komen tot een plan waarin wordt 
beschreven hoe de samenwerking zou moeten worden ingezet. In een aantal brainstormsessies 
is vervolgens met elkaar van gedachten gewisseld om scherp te krijgen wat de wensen waren. 
Dat heeft geresulteerd in het voorliggende stuk.  
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De reacties van de partners is, dat de inhoud met name over het ‘hoe’ gaat en daarmee intern 
gericht is; voor de partners is met name het ‘wat’ interessant. GS zijn van mening dat het 
‘wat’ afhangt van de uitkomst van de politieke Kerntakendiscussie. 
Wat thans voorligt moet derhalve worden gezien als een ambtelijk instrument.  
Onder verwijzing naar de aanbevelingen van de commissie Balemans kan spreekster zich 
voorstellen dat een goede werkwijze zou kunnen zijn dit instrument te incorporeren in  
startnotities. In dat geval gaat het dan echter nog steeds over het ‘hoe’ en niet over het ‘wat’.  
De suggestie van de VVD, met betrekking tot het toevoegen van stap 9, acht spreekster een 
goede aanvulling.  
 
Mevrouw Versteeg vraagt zich af of een en ander thans niet impliciet betekent dat de notitie 
haar doel voorbij is geschoten.   
Mevrouw Haak antwoordt dat het resultaat een andere is geworden dan in eerste instantie 
werd beoogd. Dat heeft alles te maken met het feit dat nog weinig kan worden aangegeven 
over het pad, waarmee de notitie beperkt is gebleven tot het ‘hoe’. Spreekster is van mening 
dat de voorliggende notitie een goed hanteerbaar instrument is op het moment dat het ‘wat’ is 
vastgesteld.   
 
Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen en opmerkingen meer zijn sluit hij de 
oriënterende bespreking over dit onderwerp af.   
 
7. Statenbrief Overdrachtdocument 
Mevrouw Raven deelt mede door mevrouw Smit te zijn gewezen op een fout in het 
Overdrachtsdocument. Het erratum wordt ter vergadering uitgereikt en betreft blz. 12. Onder 
punt 2B verplicht in overige incidentele budgetten moet het bedrag worden gewijzigd in € 
71,077 mln. Het heeft overigens geen gevolg voor de andere cijfers.  
In de Statenbrief wordt aangegeven dat er € 149 mln beschikbaar is. Dat is echter een 
tussenstand. Van dit bedrag moeten, na besluitvorming in PS, nog bedragen worden 
afgetrokken, w.o. voor de Ring Utrecht en GMN. Een actuele stand kan op 1 maart a.s. 
tegemoet worden gezien.  
 
Mevrouw Fokker betreurt dat de cijfers meer ruimte lijken te bieden dan er feitelijk is.  
Spreekster vestigt de aandacht op de € 60 mln voor het Fonds Binnenstedelijk Bouwen en 
Wonen. De PvdA vindt dat niet terug bij hoofdstuk 2. Volgens de tabellen achterin is daar ook 
nog eens € 11 mln op bezuinigd. De PvdA heeft niet in beeld hoe dat precies is gelopen. 
Verzocht wordt om een nadere toelichting. 
Voorts wordt om een nadere toelichting gevraagd ten aanzien van de dekking van de 
verdiepte ligging van de N237. Volgens de PvdA zou dat uit een ‘verkeerspot’ worden 
gefinancierd, terwijl in het voorliggende stuk staat dat het uit de Reserve komt.  
 
De heer Duquesnoy merkt op dat in het Overdrachtsdocument staat wat er doorloopt. De SP 
mist daarbij de risico’s indien iets wordt gestopt. De vraag is wat daarin al dan niet mogelijk 
is, zodat eventueel een afweging kan worden gemaakt.  
 
De heer Nugteren deelt mede dat GroenLinks het Overdrachtsdocument een nogal vanuit GS 
belicht verhaal vindt; het straalt teveel een zekere zelftevredenheid uit die een overheid niet 
past. Een Overdrachtsdocument moet feitelijk zijn. 
Wat betreft de toekomst zijn al opmerkingen gemaakt. Een aantal zaken ligt vast, maar het 
blijft onduidelijk wat dat nu feitelijk is en hoe zwaar dat weegt. GroenLinks sluit zich in deze 
aan bij de vraag van de SP over de risico’s.   
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Naast het feit dat het Overdrachtsdocument veel informatie bevat, constateert GroenLinks dat 
het maar over een deel van de Begroting gaat. Al datgene dat in Doeluitkeringen zit, en qua 
uitgaven een structureel karakter heeft, staat er niet in. Het gaat alleen over het op korte 
termijn vrij beïnvloedbare deel. Feitelijk gaat het alleen over dat deel dat aan het begin van 
een Coalitieperiode besproken wordt tussen partijen en niet over al die andere gelden die ook 
in omloop zijn. Indien het gaat om noodzakelijke bezuinigingen, hoort dat erbij. 
Geïnformeerd wordt wanneer de Staten de gegevens krijgt waarin dat staat.  
 
De heer De Vries sluit zich aan bij de laatste opmerking van GroenLinks. 
In aansluiting op het betoog van de PvdA vestigt spreker de aandacht op de verdieping van de 
N237. D66 is er altijd vanuit gegaan dat de SMPU juist bedoeld was voor wegen. Verzocht 
wordt om een nadere toelichting. 
Voor het overige acht D66 het Overdrachtsdocument een goed stuk om mee aan de slag te 
gaan.  
 
Mevrouw Smit sluit zich aan bij de opmerking dat sprake is van een inzichtelijk stuk. 
Spreekster betreurt dat bij het Collegeprogramma bij de rapportages per programma de 
oorspronkelijke bedragen niet staan. Dat is wel terug te vinden in het overzicht op blz. 50/51, 
maar daar ontbreekt het tussensaldo.   
De VVD informeert wat nu echt bestuurlijk verplicht is.   
De VVD mist inzicht in eventuele recente risico’s. Hierbij noemt spreekster het Garantiefonds 
Duurzame Energie (het Startersfonds) en het Revolverend Fonds (Grondbeleid) waarin € 50 
mln is gestopt. De VVD hecht aan de stand van zaken. 
Voorts informeert de VVD naar de liquidatie van de REMU. In 2011 zou dit worden 
afgerekend.  
 
Mevrouw Dik spreekt namens de ChristenUnie waardering uit voor het voorliggende stuk. 
Het is inzichtelijk en biedt straks een goede basis voor de onderhandelaars.   
Het verheugt de ChristenUnie dat de € 100 mln vrije beleidsruimte zonder problemen kon 
worden gerealiseerd.  
Voor het overige sluit de ChristenUnie zich aan bij vragen van voorgaande sprekers.  
 
De heer Ruijs geeft aan dat thans een Overdrachtsdocument voorligt, hetgeen een enorme 
verbetering is ten opzichte van de situatie aan het begin van de vorige Statenperiode. Wat het 
CDA betreft is het Overdrachtsdocument bedoeld voor de komende onderhandelaars en hun 
achterban i.c. de fracties. Het is niet een volledig eenduidig verhaal, maar economie is niet 
eenduidig. Een en ander zal moeten worden geïnterpreteerd vanuit de eigen politieke visie en 
kleur. 
Er is een aantal aandachtspunten dat in de visie van het CDA anders verwoord had kunnen 
worden, omdat soms al een richting van beleid wordt aangegeven, hetgeen niet de bedoeling 
is van een Overdrachtsdocument.  
Blz. 5, punt 2.3 inzake onbenutte belastingcapaciteit. Spreker stelt voor de titel te wijzigen in 
‘niet opgelegde belastingdruk’. Onbenutte belastingcapaciteit klinkt alsof daar nog wat te 
halen valt; niet opgelegde belastingdruk is een keuze.  
Blz. 12, punt 2 inzake Bestuurlijk verplicht. Spreker denkt dat bedoeld is ‘bestuurlijk intern 
verplicht’. Het is gecommitteerd naar de Staten toe en niet naar de buitenwereld. Dat is een 
belangrijk verschil.  
De heer Nugteren leeft in de veronderstelling dat een bestuurlijke afspraak een afspraak met 
externen betreft.   
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De heer Ruijs memoreert dat deze discussie vier jaar geleden tijdens de onderhandelingen ook 
is gevoerd. De discussie spitste zich op dat moment toe op het Landelijk Gebied, waarvoor 
een groot bedrag was opgenomen. In de onderhandelingscommissie werd de vraag gesteld of 
dit intern door de Staten was vastgelegd; dat was het geval. Daarbij is tevens de vraag gesteld 
of het ook met betrokken gemeenten was afgesproken; dat was niet het geval. In laatste geval 
kon het nog als een vrij middel worden aangemerkt; in het eerste geval niet, waarmee het 
juridisch verplicht was. In die zin pleit spreker voor een andere term dan ‘verplicht’.  
Spreker vindt de Statenbrief wat onduidelijk als het gaat om de € 149 mln. De vrij besteedbare 
begroting is duidelijk. In de onderhandelingen zal echter worden aangegeven dat daarmee 
politiek kan worden gegeven en genomen. Ook bestuurlijk verplicht is iets dat nog steeds kan 
worden gegeven en genomen. Spreker gaat er vanuit dat de benodigde extra middelen wel 
verplicht zijn en dit feitelijk moet worden afgetrokken van de € 149 mln. Als het niet verplicht 
is, dan zal de toelichting in de tekst moeten worden verduidelijkt.  
De heer Nugteren onderschrijft dat de term bestuurlijk verplicht ongelukkig is. Hij kan zich 
voorstellen dat dit niet alleen betrekking heeft op bestuurlijk intern verplicht, maar dat ook 
bestuurlijke intenties zijn uitgesproken. Spreker pleit voor een wat gedifferentieerder beeld 
van dat bedrag.  
De heer Ruijs zet uiteen dat de afspraken intern zijn gecommitteerd, maar gezamenlijk naar 
buiten een andere afspraak kan worden gemaakt. Van belang is dat de definitie van tevoren 
eenduidig is. Voor de totaal benodigde extra middelen geldt hetzelfde. Hij leest dit thans als 
autonoom bepaalde uitgaven, die derhalve nog van de € 149 mln moeten worden afgetrokken.   
 
Mevrouw Raven memoreert met betrekking tot het karakter van het Overdrachtsdocument het 
overleg met de fractievoorzitters vorig jaar, waarin, op grond van de ervaring van vier jaar 
geleden, is besproken waaraan het Overdrachtsdocument moet voldoen, omdat het bedoeld is 
als een document voor de Coalitieonderhandelaars. Op dat moment zijn de bullits aangegeven 
die op blz. 1 van de Statenbrief staan. 
Er is een aantal vragen gesteld over wat bestuurlijk verplicht is. De definitie wordt gegeven 
op blz. 6 onder punt 3.2. Een nieuw College kan hieraan een andere richting geven. Het is 
heroverweegbaar, maar het zijn wel afspraken die op basis van GS-besluiten, 
Bestuursakkoorden of convenanten zijn gesloten. Dat is wat anders dan juridisch verplicht, 
omdat het in dat geval gaat om bv. contracten of subsidiebeschikkingen. Er zou onder de 
afspraken uit kunnen worden gekomen, maar dat heeft consequenties voor bijv. het begrip 
betrouwbare overheid.     
Desgevraagd door de heer Nugteren en Ruijs bevestigt spreekster dat alle afspraken onder de 
kolom bestuurlijk verplicht met externen zijn gemaakt en de dekkingen in de Begroting zijn 
opgenomen.   
Over een aantal zaken dat voortvloeit uit het Regeerakkoord bestaat nog geen duidelijkheid 
w.o. mogelijke bezuinigingen op het BDU, decentralisatiezaken, de herverdeling van het 
Provinciefonds. Spreekster hoopt dat hierover in de Mei-circulaire meer informatie wordt 
verkregen, zodat inzicht komt in de consequenties daarvan. 
Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de heer Nugteren, zet spreekster 
uiteen dat in de Begroting 2011 wel wordt aangegeven hoe de verdeling is en wat er aan BDU 
komt. Het is echter niet bekend wat er gaan gebeuren. In haar visie kan dan beter worden 
aangegeven dat hierin geen inzicht bestaat, dan dat daarnaar een financiële slag wordt 
geslagen.  
In het kader van de risico’s wordt met name het Revolverend Fonds en het Garantiefonds 
Duurzame Energie genoemd. Het is haar bekend dat binnenkort een voorstel over Duurzame 
Energie komt. Met betrekking tot het Revolverend Fonds heeft spreekster haar ambtelijke 
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organisatie verzocht voor 1 maart a.s. te komen met een evaluatie, omdat de situatie is 
veranderd met de brief van de Staatssecretaris over de ruilgronden. 
Met betrekking tot de liquidatie van de REMU is het spreekster bekend dat er binnen 
afzienbare tijd een voorstel komt. Het betreft echter geen schip met gouden eieren.  
Spreekster begrijpt de opmerking over de onbenutte belastingcapaciteit, maar wijst erop dat 
dit een term betreft die de provincie verplicht vanuit het Rijk moet opnemen in de Begroting.  
Het vorenstaande is de heer Ruijs bekend. Hij pleit er echter voor dat de provincie deze term 
niet gebruikt in stukken waar dit niet vanuit het Rijk verplicht is.  
Mevrouw Raven licht met betrekking tot blz. 12 punt C toe dat GS hebben geconstateerd dat 
de provincie de afgelopen 12 jaar steeds incidenteel allerlei programma’s hebben 
gefinancierd, terwijl het feitelijk structureel is. Het moet derhalve worden gezien als een wens 
om dat structureel te maken.  
 
Mevrouw Fokker informeert of GS ook een standpunt hebben over blz. 12 punt 3B, overige 
ontwikkelingen.  
Mevrouw Raven antwoordt dat dit verplichtingen zijn, waarvan bekend is dat die in de naaste 
toekomst op de provincie afkomen.  
Met betrekking tot de vragen over het Fonds Binnenstedelijk Bouwen en Wonen en de 
verdiepte ligging van de N237 zegt spreekster een schriftelijke beantwoording toe.  
 
Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen en opmerkingen meer zijn sluit hij de 
oriënterende bespreking over dit onderwerp af.  
 
8. Statenvoorstel wijziging gemeenschappelijke regelingen Randstedelijke Rekenkamer 
De voorzitter stelt vast dat de commissie zich kan vinden in het voorliggende voorstel en 
ermee instemt dat dit een sterstuk wordt.  
 
15. Statenvoorstel 1e wijziging Programmabegroting 2011 Randstedelijke Rekenkamer 
Mevrouw Versteeg vestigt de aandacht op de samenvatting van wijzigingen. Daarin staat dat 
het terugblikonderzoek uit de primitieve begroting voor de provincie Utrecht en Noord-
Holland wordt ingevuld met een follow-up onderzoek naar de wachtlijsten in de jeugdzorg. 
Spreekster memoreert dat in de commissie WMC d.d. 17 januari jl. is besloten om het follow-
up onderzoek op te schorten; het is nog maar de vraag of dit nog zal worden uitgevoerd, 
gezien de politieke ontwikkelingen op het Jeugdzorgveld.  
De heer Nugteren, voorzitter van de commissie WMC, voegt hieraan toe wel te verwachten 
dat het follow-up onderzoek nog gaat plaatsvinden. De kern van de zaak was dat een brief van 
de Randstedelijke Rekenkamer voorlag om direct een follow-up te geven aan de discussie die 
in de commissie had plaatsgevonden en na te gaan wat GS daarmee hadden gedaan. 
Aangegeven is dat het niet zinvol is dit onderzoek voor het najaar van dit jaar te doen, omdat 
er tot die tijd nog nauwelijks iets waar te nemen valt. 
 
Mevrouw Fokker merkt op dat de ervaring bij de laatste rapportages was dat de 
Randstedelijke Rekenkamer zich baseerde op cijfers en gegevens uit 2009. De behoefte 
bestaat dat de Rekenkamer de onderzoeken op meer actuele cijfers baseert.   
 
De voorzitter constateert dat de opmerking van de PvdA wordt meegenomen door de ter 
vergadering aanwezige vertegenwoordiging van de Randstedelijke Rekenkamer.  
Spreker stelt vervolgens vast dat de commissie zich kan vinden in het voorliggende voorstel 
en ermee in stemt dat dit een sterstuk wordt.  
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9. Folder Europese Fondsen 
De voorzitter deelt mede dat de folder ter vergadering wordt uitgereikt. Hij geeft de heer 
Binnekamp vervolgens het woord voor een korte toelichting. 
 
De heer Binnekamp memoreert dat in de Strategienota Europa, die door de Staten is 
vastgesteld, als doelstelling is opgenomen de Europese Fondsen EFRO en POP zo optimaal 
mogelijk te benutten. De provincie benut die fondsen inmiddels optimaal. De folder bevat een 
overzicht van de terreinen waarop de fondsen worden benut. Er moeten nog enkele 
participaties worden uitgegeven aan organisaties.   
 
De heer Barneveld Binkhuysen spreekt namens de VVD waardering uit voor de inzichtelijke 
folder.  
In de inleiding (blz. 6) wordt aangegeven dat in deze folder de mogelijkheden staan die er zijn 
en hoe de huidige programmaperiode door de provincie Utrecht tot en met 2010 is ingericht. 
Geïnformeerd wordt hoe de term inrichting moet worden vertaald in relatie tot de 
verschillende projecten die tot 2013 e.v. doorlopen.  
 
De heer Duquesnoy begrijpt, dat dit niet een folder is om te werven. Geïnformeerd wordt 
waarvoor deze folder is en aan wie deze wordt verspreid.    
 
De heer Nugteren spreekt zijn waardering uit voor het overzicht en hetgeen is bereikt. Spreker 
sluit zich aan bij de vraag van de SP aan wie deze folder wordt uitgereikt en op welke wijze.  
 
De heer De Vries deelt mede dat D66 zich aansluit bij de waarderende woorden. Het is een 
goed overzicht van hoe de provincie de EFRO- en POP-gelden aanwendt. D66 ziet dit als een 
visitekaartje waarmee de provincie richting de samenwerkende partners aangeeft wat met de 
gelden wordt gedaan. Spreker acht het ook richting Brussel een goed verhaal om onder de 
aandacht te brengen.  
 
De heer Binnekamp licht toe dat de projecten een doorloop hebben, omdat het fonds tot en 
met 2013 loopt.   
Het doel van de folder is de Staten inzicht te geven in wat de provincie heeft gedaan. De 
folder zal worden uitgedeeld aan de organisaties die hierbij zijn betrokken.  
 
Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen en opmerkingen meer zijn sluit hij de 
oriënterende bespreking over dit onderwerp af.  
 
10. Statenbrief standpunt betreffende fusievoorstel van de waterschappen Vallei en Eem 
en Veluwe 
Mevrouw Fokker memoreert dat GS in de voorliggende Statenbrief terugkomen op een eerder 
ingenomen onderbouwd standpunt, omdat er formeel geen beletsel is voor de fusie. De PvdA 
kan zich vinden in de voorgestelde fusie, maar ziet deze toch als een tijdelijke situatie, omdat 
de bestuurlijke discussie over de schaalvergroting van de waterschappen nog niet is afgerond.  
 
De heer Duquesnoy kan zich vinden in het standpunt van GS, omdat er formeel geen beletsel 
meer is. Overigens had de SP liever gezien dat de waterschappen onder de bestuurlijke regie 
van de provincies waren gebracht.    
 
Mevrouw Alsem deelt mede dat de VVD zich aansluit bij het betoog van de SP en het 
voorstel van GS steunt om deze fusie toe te staan.  
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Mevrouw Dik deelt mede dat de ChristenUnie zich aansluit bij het betoog van de SP. De 
ChristenUnie heeft ingestemd met het Profiel Provincies waarbij de waterschappen onder 
bestuurlijke regie van de provincie werden gebracht. De realiteit van het Regeerakkoord is 
thans, dat de waterschappen blijven bestaan. De ChristenUnie deelt het standpunt van GS dat 
er geen belemmeringen zijn voor de fusie. 
 
De heer Bisschop deelt mede dat de SGP heeft ingestemd met het Profiel Provincies en geen 
kanttekening heeft gemaakt ten aanzien van het punt van de waterschappen daarin. Dat is 
gebeurd omwille van de unanimiteit, maar de SGP is er geen voorstander van dat de 
waterschappen onder de bestuurlijke regie van de provincie worden gebracht. 
De voorliggende stap vindt de SGP wel een logische, waarmee wordt ingestemd.  
 
De heer De Vries deelt mede dat D66 zich aansluit bij het betoog van de SGP.  
 
De heer Binnekamp memoreert dat de Staten in maart 2010 het Profiel Provincies hebben 
vastgesteld. Daarin hebben de provincies voorgesteld om de discussie over de Brede 
Herwaardering af te wachten, omdat toen de discussie liep of de waterschappen al dan niet 
zouden moeten worden ondergebracht bij de provincies. Het voorliggende voorstel is een 
vervolg op de besluitvorming op landelijk niveau om de waterschappen zelfstandig te laten 
voortbestaan. 
Spreker bevestigt dat het Kabinet streeft naar een grotere opschaling van de waterschappen, 
waarmee naar verwachting meer fusies zullen volgen.  
 
Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen en opmerkingen meer zijn sluit hij de 
oriënterende bespreking over dit onderwerp af.   
 
11. Stand van zaken huisvesting 
De heer Binnekamp deelt mede dat het hem verheugt te kunnen mededelen, dat de huidige 
locatie van de provincie voor € 22 mln is verkocht aan de familie De Waal.   
Met betrekking tot het nieuwe provinciehuis deelt spreker mede dat een en ander op schema 
ligt. Strukton start begin februari met de verbouwing. Het streven is dat de provincie in het 
tweede kwartaal gefaseerd verhuist.   
 
De heer De Vries complimenteert gedeputeerde Binnekamp met het feit dat de verkoop is 
gelukt binnen een dergelijke korte termijn.   
Ten aanzien van het nieuwe provinciehuis informeert spreker wanneer de Staten een 
begroting tegemoet kunnen zien met betrekking tot de Statenzaal.  
 
De heer Nugteren sluit zich aan bij de waarderende woorden. Hij informeert welk bedrag in 
de Begroting was opgenomen voor de verkoop van de huidige locatie. De heer Binnekamp
antwoordt dat € 18 mln was opgenomen.  
 
De heer Van Kranenburg sluit zich aan bij de waarderende woorden. Hij informeert of de 
snelle verkoop en het hogere bedrag dat is verkregen wellicht leidt tot een aangepaste 
exploitatie van het project.  
 
Mevrouw Doornenbal sluit zich aan bij de waarderende woorden ten aanzien van het bereikte 
resultaat.   
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Mevrouw Smit sluit zich aan bij de waarderende woorden. De snelle verkoop levert de 
provincie grote meevallers op omdat de kapitaallasten omlaag gaan, hetgeen goed is voor de 
Begroting.  
 
De heer Bisschop sluit zich aan bij de waarderende woorden ten aanzien van het bereikte 
resultaat.  
 
Mevrouw Fokker sluit zich aan bij de waarderende woorden. Dit laat echter onverlet dat de 
PvdA kritisch zal blijven op andere zaken.  
 
De heer Binnekamp deelt mede dat zo snel mogelijk een persbericht zal uitgaan waarin de 
verkoopsom en de koper worden genoemd.   
Met betrekking tot het nieuwe provinciehuis licht spreker toe dat de Staten op 17 januari jl. 
hun wensen hebben neergelegd ten aanzien van de Statenzaal (AV, ICT). Dat wordt op dit 
moment vertaald in een Programma van Eisen, waaraan een begroting wordt gekoppeld. De 
Staten kunnen de begroting, waarin tevens het meubilair voor de Statenzaal wordt opgenomen 
op korte termijn tegemoet zien.  
 
Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen en opmerkingen meer zijn, sluit hij de 
oriënterende bespreking over dit onderwerp af.  
 
TER KENNISNEMING 
 
16. Statenbrief Rapportage treasury 3e kwartaal 2010 
 
17. Statenbrief notitie onderzoeksplan 2011 naar doelmatigheid en doeltreffendheid van 
het gevoerde bestuur 
 
18. Statenbrief nadere invulling relatie met Guangdong op het gebied van acquisitie 
 
19. Statenbrief Voortgang P4 Europa 
 
20. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter de commissie voor de prettige 
samenwerking en sluit hij de vergadering, onder dankzegging van ieders komst en inbreng. 
 


