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1. Opening 
De heeft Hoefnagels (plv. voorzitter) opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
Hij deelt mede dat de voorzitter, de heer De Kruif, wegens ziekte verhinderd is.  
De agenda wordt conform vastgesteld.   
 
2. Ingekomen stukken 
2.01 Brief aan vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake herindeling Renswoude, 
Woudenberg en Scherpenzeel
Gedeputeerde Pennarts licht toe, dat de Tweede Kamer een onderzoek heeft ingesteld naar 
haar rol bij herindelingen. In dat kader wordt ook nog een hoorzitting gehouden. Indien de 
provincie daarvoor wordt uitgenodigd, zal daaraan worden deelgenomen om de ervaring met 
de recente herindelingen De Ronde Venen, de Stichtse Vecht en RSW te verwoorden.   
Desgevraagd door de heer Barneveld Binkhuysen, zet spreekster uiteen, dat de Tweede 
Kamer zich een grotere rol heeft toegeëigend dan zij formeel heeft. Provincies en gemeenten 
hebben daar moeite mee. Voornoemd onderzoek richt zich op de impact van de invulling van 
de rol door de Tweede Kamer. De hoorzitting maakt onderdeel uit van het onderzoek. Een en 
ander moet leiden tot een kader, waarin de taakverdeling bij herindelingen nader wordt 
vastgelegd.  
2.02 Brief van Minister van BEZ inzake Middenbestuur Randstad
Mevrouw Dik informeert naar de stand van zaken.  
De heer Robbertsen zet uiteen dat in deze vele speculaties en meningen worden geuit. Met 
Minister Donner is afgesproken te wachten met een reactie totdat zijn definitieve brief is 
ontvangen. Spreker verwacht deze binnen tien dagen.  
2.03 Brief van VNG afdeling Utrecht
Wordt voor kennisgeving aangenomen.  
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Dhr. Van Wikselaar: op blz. 3 sta ik geciteerd. In dat stukje zou moeten worden weergegeven 
dat je nu al beleid moet inzetten om uiteindelijk in 2016 op de gewone goede voet verder te 
gaan en niet pas na 2016, want dan ben je te laat. 
Met in achtneming van voornoemde wijziging wordt het verslag vastgesteld.   
 
4. Mededelingen  
- De voorzitter deelt mede, dat de op de agenda opgenomen presentatie over 

Bestuurskrachtmeting op een later moment volgt. Heden zal een presentatie over 
internationale samenwerking worden gegeven, voorafgaand aan de behandeling van de 
Voorjaarsnota 2011.  

- De voorzitter deelt mede, dat alle Statenleden per post ter kennisname het 
Burgerjaarverslag/Jaarverslag hebben ontvangen.   

- De voorzitter deelt mede, dat een ieder voor toekomstige vergaderingen wordt 
verzocht om eventuele punten voor de Rondvraag en vragen met betrekking tot 
Ingekomen Stukken zoveel mogelijk enige dagen vooraf aan de griffie aan te geven. 
Dit om een zo efficiënt mogelijke behandeling in de commissievergadering mogelijk 
te maken. Uiteraard blijft het wel altijd mogelijk om in te haken op de actualiteit van 
de dag.  

 
5. Rondvraag 
Mevrouw Versteeg informeert of 2040 een ‘stip op de horizon’ blijft. Indien dat het geval is, 
vraagt D66 zich naar aanleiding van de ontvangen mail en de bijlagen ter zake af op welke 
wijze afstemming met de Staten plaatsvindt.  
Gedeputeerde Pennarts antwoordt, dat haar niet bekend is welke stukken aan de commissie 
zijn verspreid. 2040 blijft een ‘stip op de horizon’, maar zal wel concreter worden ingevuld 
met wat dichterbij liggende doelen om een wat sprekender perspectief te bewerkstelligen. Het 
is de bedoeling om de Strategie 2040 nadrukkelijker dan voorheen onderdeel te laten 
uitmaken van de diverse portefeuilles. Zo zullen Duurzaamheid en de strategische aspecten op 
de lange termijn voor de provincie maar ook voor de regio in alle portefeuilles aan de orde 
komen. Agenda 2040 moet een meer strategische agenda worden; niet alleen voor de 
provinciale organisatie, maar voor alle actoren in de provincie Utrecht (gemeenten, 
bedrijfsleven, kennisinstellingen, burgers). Zodra duidelijkheid is over de wijze, waarop de 
Strategie 2040 meer zichtbaar wordt gemaakt in de verschillende portefeuilles, zal dit in de 
vorm van een voorstel aan de Staten worden voorgelegd.  
 
6. Termijnagenda 
De voorzitter deelt mede, dat ter vergadering een actuele versie is uitgereikt (versie 20 juni 
2011).  
Gedeputeerde Van Lunteren deelt mede, dat: 

- de Evaluatie Revolverend Fonds Grondbeleid onderdeel is geworden van de 
Jaarrekening. Controle kan jaarlijks plaatsvinden aan de hand van de Jaarrekening;  

- in de vorige Statenperiode is een notitie verstrekt over de wijze, waarop met de 
verschillende verbonden partijen wordt omgegaan. In verband met de nieuwe 
Statenleden kan spreker zich voorstellen dat deze notitie opnieuw wordt verspreid. In 
het vooroverleg met de voorzitter is afgesproken om in toekomstige gevallen van het 
aangaan van een verbonden partij met elkaar te bezien of in het kader van de invulling 
deze notitie met de verschillende vormen van verbonden partijen kan worden gebruikt. 

De voorzitter zegt toe dat voornoemde notitie nogmaals aan de Statenleden zal worden 
toegezonden.  
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De heer Buiting memoreert dat de commissie in een nazending o.a. het rapport Slotanalyse 
Staat van Utrecht heeft ontvangen. Daarover is in de Subcommissie voor de Jaarrekening 
gesproken. Het rapport bevat een aantal behartigenswaardige methodische aanwijzingen over 
hoe indicatoren kunnen worden aangescherpt en geëvalueerd. Spreker geeft als suggestie mee 
dit te zijner tijd mee te nemen in het kader van de evaluatie van de door de Staten zelf 
geformuleerde indicatoren.  
 
Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van Mevrouw Mineur deelt de heer Poort mede, 
dat de commissie na de GS-vergadering van 28 juni a.s. een memorandum tegemoet kan zien 
waarin een aantal toezeggingen ter zake van de huisvesting is opgenomen.  
Desgevraagd door de heer Dercksen merkt spreker op dat in de vorige vergadering, ten 
aanzien van het verstrekken van het overzicht van de kosten van het provinciehuis dat eind 
2010 al aan de commissie BEM is aangeboden, naar de griffie werd verwezen. Uit navraag is 
gebleken, dat dit overzicht niet meer geheel up to date is. Ook daarop zal in voornoemd 
memorandum worden teruggekomen.   
 
Gedeputeerde De Vries deelt mede, dat de Strategische EU-Randstadagenda zal worden 
meegenomen in het kader van de Europastrategie. Naar verwachting zal de bespreking 
hiervan, die thans voor de septembervergadering staat gepland, een maand later worden. Dit 
heeft te maken met het overleg dat hierover vorige week o.a. met de Randstadprovincies heeft 
plaatsgevonden in Brussel. In dit verband wordt thans gesproken over een ‘drietrapsraket’. In 
IPO-verband, Randstadverband en binnen de provincie Utrecht zelf zal worden gekeken wat 
de prioriteiten ten aanzien van Europa zijn. Het vergt enige tijd om een en ander goed in 
elkaar te vlechten. Spreker heeft met de griffie afgesproken, dat de Staten na het zomerreces 
via de Werkgroep Europa zullen worden betrokken bij het opstellen van de nieuwe Strategie.  
 
7. Presentatie internationale betrekkingen 
De Robbertsen geeft aan dat het hem een presentatie over dit onderwerp interessant leek in 
verband met de nieuwe samenstelling van de Staten. Door de heer Rupert en mevrouw Sassen 
zal worden ingegaan op de doelen, de ambities en wat het oplevert.   
 
De heer Rupert en mevrouw Sassen gaan vervolgens aan de hand van sheets in op de 
internationale betrekkingen. 
De heer Rupert deelt mede in zijn presentatie een uiteenzetting te zullen geven over de 
internationale betrekkingen van de provincie en het Vriendschapsverdrag tussen de provincie 
Utrecht en de provincie Guangdong in China. Vaak wordt de vraag gesteld hoe het 
Vriendschapsverdrag tot stand is gekomen, hoe het werkt en wat de resultaten zijn van een 
dergelijk Verdrag. Spreker wil dat in een wat bredere context plaatsen van de sociaal-
economische ontwikkelingen, toen en nu. De provincie Utrecht heeft het nu erg goed, staat in 
de top van de Europese regio’s, en is eraan gewend, maar zo is het niet altijd geweest. Het is 
geen vanzelfsprekendheid.  
Zo werd de Demka fabriek in Utrecht in 1983 gesloten. Het was één van de grootste 
werkgevers van Utrecht toen. Kort daarvoor was Stork Werkspoor gesloten. Stork Werkspoor 
was de grootste wagonfabriek in Europa en stond in Utrecht. In de begin jaren ’80 was er in 
Utrecht een grote malaise. De werkloosheid was enorm gestegen en men wist ook niet goed 
wat men eraan moest doen. De provincie Utrecht heeft toen het initiatief genomen om eerst 
goed te analyseren wat er in feite aan de hand was en kwam tot een aantal vaststellingen. Er 
was geen stimulerend overheidsbeleid. Overheden waren vrij passief. Het bedrijfsleven 
werkte ook nauwelijks samen. Er was een zeer naar binnen gekeerde economie met 
nauwelijks internationale relaties. Er waren grote veranderingen gaande; Utrecht haakte daar 
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nauwelijks bij aan. De provincie is daarmee aan de slag gegaan en heeft een aantal 
maatregelen genomen. Aan de gemeenten werd gevraagd bdrijfscontactfunctionarissen aan te 
stellen, zodat het bedrijfsleven een heldere toegang had tot gemeenten maar ook intern binnen 
gemeenten de zaak kon worden gecoördineerd. Aan de Kamer van Koophandel werd 
gevraagd exportconsulenten te benoemen om het internationale aspect te bevorderen. De 
provincie Utrecht nam o.a. het voortouw om internationale ontwikkeling te gaan stimuleren. 
Met de gemeenten werd afgesproken dat de provincie daarin een coördinerende rol zou 
nemen, een voortrekkersrol. Dat werd ook kortgesloten met de Ministeries van Economische 
Zaken en Buitenlandse Zaken.  
Er werden enkele landen geselecteerd die voor Utrecht succesvol zouden zijn en enkele 
sectoren w.o. de ICT.  
Met Utrecht is het heel goed gegaan. Niet in de laatste plaats door de sterke economische 
internationale ontwikkeling. Er zijn volgens de schattingen van de Kamer van Koophandel op 
dit moment ca. 5000 bedrijven in de provincie Utrecht die zich met internationale handel 
bezighouden. Er zijn vanuit het buitenland 1200 bedrijven neergestreken in Utrecht, die aan 
ca. 60.000 mensen werk bieden.  
Spreker vestigt vervolgens m.n. de aandacht op Japan, omdat de provincie Utrecht daarop een 
specifiek beleid heeft gevoerd. Hij toont een aantal grote Japanse bedrijven, dat in Utrecht zit. 
Deze zijn niet altijd even bekend, omdat niet door al deze bedrijven consumentartikelen 
worden geleverd. Veel van deze bedrijven zijn het Europese hoofdkantoor. Dat betekent dat 
vanuit Utrecht heel Europa, vaak ook Afrika en een deel van het Midden Oosten, wordt 
aangestuurd. Zo zijn Yokogawa meet- en regelapparatuur en Mitutoyo precisieapparatuur erg 
groot geworden in Utrecht. Zij verschaffen werkgelegenheid aan lager opgeleide technische 
mensen. Daarnaast creëren deze internationale bedrijven ook hoogwaardige werkgelegenheid.   
Hoe het een en ander in de praktijk vorm wordt gegeven, toont spreker vervolgens aan de 
hand van enkele beelden w.o. een bezoek aan een Japans bedrijf met een hoofdkantoor in 
Tokyo en een vestiging in Utrecht. Het wordt zeer op prijs gesteld, dat een regio acte de 
presence geeft. Door het onderhouden van persoonlijk relaties weet het bedrijf dat hun 
vestiging in Utrecht in een omgeving zit waar het welkom is en in geval van problemen 
terecht kan bij de regionale overheid.   
In de periode dat de provincie Utrecht de contacten met Japan aanhaalde, was China aan het 
opengaan. China kwam met Mao Zedong uit een hele slechte situatie, zowel economisch als 
sociaal. In de tijd dat Deng Xiaoping aan de macht kwam, wilde hij China open gooien. De 
provincie Guangdong wilde graag een relatie leggen met een West-Europese regio. Via het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken, waarmee contact werd gezocht, kwam de provincie 
Utrecht in beeld. Het Ministerie van Buitenlandse wist hoe de provincie Utrecht met Japan 
bezig was, niet alleen op investeringen mikte, maar zich ook verdiepte in de cultuur van het 
land en de mensen. Dat viel erg goed bij de Japanse relaties. Het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken had er heel veel vertrouwen in dat de provincie Utrecht met de Chinese provincie 
Guangdong dezelfde aanpak zou kiezen. Als land kan alleen met een ander land worden 
samengewerkt, maar een provincie kan wel met een andere buitenlandse provincie 
samenwerken. Guangdong ligt in het zuiden van China. Het is een provincie tegen Hong 
Kong aan. Over en weer zijn delegaties aan het aftasten geweest. In 1995 is een 
Vriendschapsverdrag getekend. Spreker toont een plaatje van de cvdK van Utrecht met de 
gouverneur van Guangdong. De cvdK vertegenwoordigt ruim 1 miljoen inwoners en de 
gouverneur van Guangdong bijna 100 miljoen inwoners. Op grond van het verschil in omvang 
heeft de provincie het nut van het Vriendschapsverdrag in 2000 tegen het licht gehouden. Aan 
het Ministerie is de vraag gesteld of de provincie het Vriendschapsverdrag zou moeten 
voortzetten. Het Ministerie wist dat China zich verder aan het openen was, bezig was lid te 
worden van de WHO. De groeipercentages van circa 10% begonnen ook verder in de wereld 
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op te vallen. Peking kreeg de Olympische Spelen toegewezen. Op advies van Buitenlandse 
Zaken heeft de provincie Utrecht het Vriendschapsverdrag gehandhaafd. De provincie heeft 
de idee, dat dit ook heel succesvol is. Als overheidsorganisatie kan de provincie Utrecht in 
China het verschil maken. Ter illustratie vestigt spreker de aandacht op de Jaarbeurs, een 
belangrijk Utrechts bedrijf, dat een aantal keren met de provincie Utrecht is mee geweest. De 
Jaarbeurs heeft nu in China een kantoor met 80 mensen, doet 40 beurzen per jaar en haalt een 
behoorlijke winst uit China. De directeur van de Jaarbeurs is graag bereid zijn verhaal ook aan 
deze commissie te presenteren. Ingenieursbureau DHV in Amersfoort is ook met de provincie 
mee geweest en heeft daar nu een vestiging. SHV wilde Makro’s openen in verband met de 
groeiende middenklasse in China maar kreeg daar geen voet aan de grond. In het begin van 
deze eeuw stelde de provincie dit aan de orde in het overleg met de Gouverneur en binnen een 
half jaar kon de eerste Makro in China worden geopend en spoedig volgden er meer. 
Zo zijn er op andere vlakken ook nog voorbeelden te noemen. Museum Speelklok tot 
Pierement heeft in 2007 een expositie gehouden in Guangdong. De voorrondes van het Liszt 
concours vinden plaats in New York en Sjanghai; de finale vindt plaats in Utrecht. Tot zover 
het Vriendschapsverdrag met Guangdong.  
Uit onderzoek door Goldman Sachs blijkt dat Brazilië, Rusland, India en China de grote 
landen van de toekomst zijn naast Amerika en Europa. Amerika en Europa maken echter maar 
12% van de wereldbevolking uit; voornoemde zogenoemde BRIC-landen een veelvoud 
daarvan. China en India hebben beide meer dan een miljard inwoners. Circa 1990 was het 
bruto nationaal product van China even groot als dat van Nederland. Nu is het de 2e economie 
ter wereld. Zichtbaar is derhalve dat China en India zich enorm aan het ontwikkelen zijn. 
Wellicht wordt in 2012 een vervolg gegeven aan de missie naar India van september 2010 
door de strategische alliantie Utrecht. 
Deze landen worden benaderd via de strategische alliantie binnen de provincie Utrecht. De 
provincie heeft het initiatief genomen om de top kennisinstituten, het bedrijfsleven en de 
overheden in dit gebied bij elkaar te brengen. Deelnemers zijn de gemeenten Utrecht en 
Amersfoort, het UMC Utrecht,  de Universiteit van Utrecht, de Hogeschool Utrecht, de 
Kamers van Koophandel, RIVM, TNO en Deltares.  
De Universiteit van Utrecht zit rond de top 50 van de beste universiteiten in de wereld, 
behoort tot circa de top 10 van Europa en is voor wat de betawetenschappen betreft nummer 4 
van Europa. In de top 50 van de beste universiteiten in de wereld zitten 37 Amerikaanse 
universiteiten. Internationaal gooit de Universiteit van Utrecht derhalve hoge ogen.  
De provincie Utrecht is de Universiteit van Utrecht behulpzaam bij het faciliteren van hun 
contacten in China en India.  
Vrij recent heeft ook FC Utrecht aangegeven een partner in China te zoeken en aan de 
provincie gevraagd hen daarbij behulpzaam te zijn, hetgeen de provincie gaat doen. Wellicht 
in november al, tijdens de voorgenomen missie naar Guangdong. 
Volgend jaar bestaat de Nederlandse Bachvereniging, die in Utrecht zit, 90 jaar. De 
vereniging gaat rond de jaarwisseling op tournee naar Japan en heeft de provincie gevraagd 
hen te ondersteunen bij de contacten met Japan. Wellicht wordt dan een gezamenlijke 
activiteit georganiseerd in japan. 
Spreker toont vervolgens nog wat feitelijke gegevens. Zichtbaar is dat Utrecht zich goed 
ontwikkelt qua werkgelegenheid. Met betrekking tot de beroepsbevolking is zichtbaar dat 
Utrecht vanaf 1985 enorm groeit ten opzichte van de rest van Nederland. Niet groeien 
betekent achteruitgang, omdat de beroepsbevolking blijft groeien. Het is derhalve van belang 
dat werkgelegenheid wordt gecreëerd voor met name de relatief hoog opgeleide jongeren die 
in de provincie Utrecht instromen.   
Het toekomstplaatje 2010 – 2040 van het CBS laat zien dat de bevolkingsgroei in de rest van 
Nederland afvlakt, terwijl Utrecht blijft doorgroeien. Als je naar de toekomst kijkt op het 
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plaatje 2010 – 2040 zie je alleen de bevolkingsgegevens. Bekend is dat de bevolking in de 
provincie Utrecht relatief jonger is, waardoor de beroepsbevolking nog sterker groeit dan uit 
de grafiek is af te leiden.  
Wat de internationale betrekking betreft is de uitgangspositie van Utrecht goed. Er is sprake 
van een goede samenwerking in de regio en met de ministeries van EIL en BUZA. De 
provincie moet zich echter realiseren, dat dit niet vanzelfsprekend is. Zij moet haar rol niet 
overschatten op dit gebied, omdat in deze veel factoren een rol spelen. Haar rol moet ook niet 
worden onderschat. Spreker is ervan overtuigd dat, indien consistent en steady beleid wordt 
gevoerd op het gebied van de internationale betrekkingen, de provincie Utrecht echt het 
verschil kan maken.  
Spreker sluit zijn presentatie af met een film waarin wordt getoond hoe de provincie Utrecht 
wordt ontvangen door haar vriendschapsprovincie Guangdong.   
 
De voorzitter stelt de commissie in de gelegenheid vragen te stellen.  
 
De heer IJssennagger informeert, of Guangdong de enige provincie is waarmee de provincie 
Utrecht een samenwerkingsverband heeft. Voorts informeert spreker of bekend is met hoeveel 
soortgelijke provincies en/of organisaties in de wereld Guangdong een 
samenwerkingsverband heeft.  
De heer Rupert licht toe dat de provincie Utrecht een Vriendschapsverdrag heeft met 
Guangdong. De provincie heeft dat ook met Zuid-Moravië in Europa. Guangdong heeft een 
heel groot netwerk aan internationale relaties.   
 
De heer Peters merkt op, dat een van de speerpunten van D66 is ‘denk en handel 
internationaal’. In die zin acht D66 het Vriendschapsverdrag met Guangdong een goede zaak.  
Wel stelt D66 daarbij de vraag hoe efficiënt dit is. Geïnformeerd wordt naar de landelijke- en 
provinciale afstemming.  
Mevrouw Sassen antwoordt, dat landelijk een goede afstemming plaatsvindt via het 
Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en binnen de provincies via de 
Ontwikkelingsmaatschappijen. 
De Rupert voegt hieraan toe, dat meerdere provincies in Nederland een vriendschapsrelatie 
met een Chinese provincie hebben. Spreker memoreert dat in 2000 een heroriëntatie heeft 
plaatsgevonden of hier al dan niet mee doorgegaan zou moeten worden. Het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken heeft toen op de meerwaarde daarvan gewezen, omdat China zo immens 
groot is. 
De heer Robbertsen merkt op dat het van belang is dat de contacten ook feitelijk kunnen 
worden onderhouden. In dezelfde presentatie aan het begin van de vorige Statenperiode is de 
vraag gesteld of de Vriendschapsrelatie niet kon worden uitgebreid naar alle BRIC-landen. 
Om eerdergenoemde reden heeft de provincie Utrecht dat niet gedaan en is dat ook niet van 
plan. De contacten beperken zich tot Japan, China en India.  
 
Mevrouw Mineur informeert in welke vorm duurzaamheid wordt geëxporteerd. 
Mevrouw Sassen antwoordt, dat duurzaamheid voor de acquisitie een relatief nieuw thema is. 
Er wordt nog onderzocht waarop de provincie zich precies zal moeten richten. Wel is al 
zichtbaar dat buitenlandse bedrijven op het gebied van elektrisch vervoer veel interesse 
hebben voor Nederland. Dat zou bijvoorbeeld iets kunnen zijn waarop de provincie zich zou 
kunnen richten als het gaat om acquisitie van buitenlandse bedrijven. Ook is vernomen dat in 
het buitenland veel behoefte is aan kennis op het gebied van water governance. Op dat gebied 
is Nederland sterk. Overigens leveren al veel Nederlandse bedrijven techniek en advies op het 
gebied van energie en water in het buitenland.   
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Mevrouw Mineur geeft aan dat ook de reserves worden uitgeput en wegen, huizen, natuur 
worden belast. Geïnformeerd wordt welke lessen de provincie hieruit zelf trekt.  
De heer Robbertsen zet uiteen dat op het gebied van duurzaamheid sprake is van uitwisseling 
van kennis. Spreker is van mening dat de provincie Utrecht qua people, planet en profit met 
name op het gebied van duurzaamheid een goede agenda heeft opgebouwd.  
De voorzitter merkt op dat het thans gaat om het onderwerp internationale betrekkingen en 
niet om het Economisch Beleidsplan. Vragen ter zake daarvan dienen te worden gesteld in de 
commissie MME.  
 
De heer De Kruijf spreekt zijn waardering uit voor de informatieve presentatie. Spreker 
informeert naar de provinciale inzet, waarmee een en ander wordt gerealiseerd.  
Mevrouw Sassen antwoordt dat er binnen Economische Zaken 4 fte acquisitiemedewerkers 
zijn en ca € 120.000 out of pocket budget beschikbaar is.  
Gedeputeerde Van Lunteren voegt hieraan toe dat met de 4 fte aan acquisitiemedewerkers 
jaarlijks 40 – 50 bedrijven kunnen worden bezocht. Voorgestaan wordt echter de current 
investors te behouden. Sinds kort kunnen hiervoor nu ook de economische 
acquisitiemedewerkers van gemeenten worden ingezet, omdat zij toegang hebben gekregen 
tot het systeem van de NFIA.   
 
De heer Dercksen memoreert dat een aantal maanden geleden in het AD een stuk stond dat de 
gaming industrie in Nederland het zwaar heeft. Geïnformeerd wordt of dit bekend is en of het 
beleid naar aanleiding hiervan wordt aangepast.  
De heer Van Lunteren merkt op dat dit onderwerp in principe thuishoort in de commissie 
MME. In deze regio is de Gamingsector, mede door de aandacht die de provincie daaraan 
heeft besteed, behoorlijk gegroeid. In een van de rapporten van de verschillende werkgroepen, 
die door het Kabinet zijn ingesteld, krijgt Utrecht ook de erkenning op het gebied van gaming 
en wordt verzocht die inzet te blijven plegen. Het tot nu toe gevoerde beleid blijkt succesvol. 
GS zijn derhalve niet voornemens het beleid op dit punt naar aanleiding van het artikel in het 
AD aan te passen. Wel is geconstateerd dat, ondanks het feit dat de sector flink groeit, een en 
ander af en toe wel zakelijker kan. De provincie tracht dit via de incubators aan de sector mee 
te geven.  
 
Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen meer zijn, sluit hij dit onderwerp af 
en bedankt de heer Rupert en mevrouw Sassen voor de presentatie.  
 
8. Statenvoorstel Voorjaarsnota 
Mevrouw Hoek informeert wanneer de voorstellen ter zake van de RUD’s tegemoet kunnen 
worden gezien. 
Op blz. 12 staat dat er voor de vergunningprocedures Wet Bodembescherming incidenteel 
€40.000 is begroot. Dat heeft te maken met de extra aanpak van de rijkswegen, mogelijk 
gemaakt door de Crisis- en Herstelwet. In dit kader vestigt spreekster de aandacht op het 
rapport van de Randstedelijke Rekenkamer. Op blz. 33 staat dat het niet haalbaar was, hetgeen 
50PLUS begrijpt. Op de bijgevoegde kaart staat echter bij punt 3, dat er van de begrote € 7,5 
mln maar € 800.00 is gebruikt. De € 40.000 is feitelijk een onderdeel van het  versnellen 
onderhoudswerkzaamheden. Geïnformeerd wordt waarom toch incidenteel €40.000 extra 
wordt begroot.  
Voor het overige komt 50PLUS in de PS-vergadering nader terug op de Voorjaarsnota.  
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De voorzitter constateert dat een deel van de vraag van 50PLUS MME-gericht is en als 
zodanig ook daar al aan de orde is geweest. Spreker verzoekt de commissie zich met name te 
richten op de BEM-onderwerpen.  
 
De heer Van der Steeg deelt mede dat de PvdD voor deze commissie geen opmerkingen of 
vragen heeft. De PvdD komt in de Statenvergadering nader terug op de Voorjaarsnota.  
 
De heer Nugteren deelt mede dat GroenLinks zich aansluit bij het betoog van de PvdD.  
 
De heer Van Wikselaar is gewend dat de Voorjaarsnota en de Kadernota gescheiden 
documenten zijn. In de Voorjaarsnota wordt gekeken naar het lopende boekjaar. Op basis van 
de bevindingen in de eerste periode vindt daarop een aanpassing plaats. De Kadernota moet 
de beleidslijnen voor 2012 e.v. aangeven. Het verbaast de SGP dat deze elementen in elkaar 
worden geschoven, waarbij wordt aangegeven dat de Kadernota maar een keer wordt 
afgestemd voor een periode van vier jaar en daarmee nog slechts sprake is van 
Voorjaarnota’s. De SGP begrijpt deze structuur niet en verzoekt om een nadere toelichting 
alvorens de SGP daarover een totaaloordeel kan vormen.  
Voor de periode waarin kosten incidenteel dan wel structureel worden neergezet, wordt de 
richtlijn van vier jaar gehanteerd. Ter zake van gemeentelijk toezicht wordt de norm van drie 
jaar gehanteerd. Dit verbaast de SGP. Verzocht wordt om een nadere toelichting. 
De interne rekenrente bedraagt 4%. Bij gemeenten constateert de SGP dat deze norm op 
grond van de marktontwikkelingen wordt bijgesteld naar 4,5 – 5%. Verzocht wordt nogmaals 
kritisch hiernaar te kijken. 
Spreker vestigt vervolgens de aandacht op de Begrotingsdiscipline. Het feit dat voor bepaalde 
projecten miljoenen worden begroot en vervolgens € 1,5 mln op een project overblijft, roept 
bij de SGP de vraag op hoe zuiver de begrotingssystematiek is en hoe sterk aan die 
systematiek wordt vastgehouden. Nu is sprake van een onderbesteding. Geïnformeerd wordt 
hoe dit komt en hoe daarmee wordt omgegaan.  
Met betrekking tot de extra €100.000 die nodig is als gevolg van de ABP-pensioenpremies, 
wordt aangegeven dat de middelen van de stelposten loon- en prijscompensatiefonds 2011 al 
gebruikt zijn, dan wel vrijvallen naar de Algemene Middelen. In de visie van de SGP moet 
daarover een technisch besluit zijn genomen, dat ook door PS is geaccordeerd. Verzocht 
wordt om een nadere toelichting. 
Voor het overige komt de SGP in de PS-vergadering nader terug op de Voorjaarsnota.  
 
Mevrouw Smit stelt vast, dat de Voorjaarsnota niet veel nieuws bevat. De nota is gebaseerd 
op het Overdrachtsdocument en het Coalitieakkoord. Voorts is er een aantal bijstellingen. Er 
is geen nieuw beleid verwerkt. De ombuigingen zijn verwerkt i.c. taakstellend opgenomen. 
De VVD zal daarop nauwlettend toezien. De VVD kan zich vinden in de thans voorliggende 
uitwerking. Vastgesteld kan worden, dat de financiële begrotingspositie aanmerkelijk is 
verbeterd, o.a. door de ombuigingen en door het Provinciefonds. De provincie moet zich 
echter niet rijk rekenen en gaan potverteren. De cijfers zien er weliswaar zeer positief uit, 
maar de provincie weet nog niet wat allemaal op haar af komt in het kader van o.a. 
decentralisatie. Over de Voorjaarsnota heeft de VVD geen vragen. 
Ter zake van de Kadernota is in 2010 bij de Voorjaarsnota stilgestaan bij een nieuwe opzet 
van de begroting. De VVD had enige bedenkingen. Zoals het thans uitgewerkt en verhelderd 
is, kan de VVD zich daarin vinden. Het wordt van belang geacht dat er geen budgetten 
worden toegewezen voordat plannen voldoende onderbouwd en uitgewerkt zijn. In het 
verleden heeft dat tot veel onderbestedingen geleid.   
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De VVD kan zich ook vinden in het vervallen van de stelpost nieuw beleid en deze toe te 
voegen aan het begrotingssaldo.  
Het verheugt de VVD dat de prijscompensatie in principe niet en alleen in uitzonderlijke 
gevallen wordt toegepast.  
De VVD kan zich vinden in alle voorliggende beslispunten, ook die van de Kadernota, 
waarmee de spelregels vastliggen voor de komende vier jaar.  
 
Mevrouw Dik deelt mede dat de ChristenUnie nader op de Voorjaarnota terugkomt in de 
statenvergadering. 
Met betrekking tot de Kadernota begrotingen 2012 – 2015 sluit de ChristenUnie zich aan bij 
de waarderende woorden van de VVD over de nieuwe begrotingssystematiek. Het zorgt voor 
meer transparantie, flexibiliteit en actualiteit. Het verheugt de ChristenUnie tevens dat geen 
geld beschikbaar wordt gesteld aan projecten voordat de plannen voldoende onderbouwd en 
uitgewerkt zijn. Bij punt 4 wordt aan PS gevraagd GS te mandateren om 
begrotingswijzigingen behorende bij deze plannen vast te stellen. Dan gaat het om het 
overhevelen van middelen uit de Algemene Middelen of de Algemene Reserve naar het 
betreffende beleidsprogramma. De ChristenUnie vraagt zich af of dit vanwege het 
budgetrecht niet bij PS moet blijven. Daar gaat de voorkeur van de ChristenUnie ook naar uit. 
Indien toch mandaat wordt gevraagd, wordt geïnformeerd of geen manier kan worden 
gevonden om PS te informeren.  
 
Mevrouw Mineur merkt op dat de SP het gevoel heeft dat aan de Staten wordt verzocht het 
Coalitieakkoord vast te stellen als een soort Kadernota. De SP heeft daar moeite mee. 
De SP sluit zich aan bij het betoog van de SGP over het samenvoegen van de Voorjaarsnota 
en de Kadernota. De SP verwacht niet dat, zoals de VVD betoogt, de kaders worden 
vrijgelaten en deze later nog kunnen worden ingevuld. Indien thans met de Kadernota wordt 
ingestemd, liggen de kaders in de visie van de SP vast.   
In het kader van het geactualiseerde Overdrachtsdocument wordt aangegeven dat € 11,2 mln 
vrijvalt; dit vloeit terug naar de Algemene Reserve. De SP is van mening dat de €11,2 mln 
mandaten betreffen uit statenbesluiten die thans feitelijk worden teruggedraaid. De SP kan 
zich hierin niet vinden.   
Dat positieve begrotingsaldi terugvloeien naar het begrotingsoverschot acht de SP niet 
noodzakelijk gezien het Weerstandvermogen van 4. Wat de SP betreft is sprake van politieke 
bezuinigingen. De noodzaak voor bezuinigingen is niet aanwezig. De provincie zit goed in 
haar financiële middelen. De SP komt nader op dit punt terug in de statenvergadering.  
 
De heer Dercksen deelt mede, dat de PPV in de statenvergadering nader op de Voorjaarsnota 
terugkomt. 
 
Mevrouw Doornenbal memoreert dat dit de eerste Voorjaarsnota in de nieuwe statenperiode 
betreft. De eerste coalitieafspraken klinken daarin door. Er is nog veel onduidelijkheid over 
wat uit Den Haag kan worden verwacht. In die zin acht het CDA het goed pas op de plaats te 
maken, zodat eventuele tegenvallers kunnen worden opgevangen.  
De provincie wordt gekort met 15% en berekent dit 1 op 1 door richting haar partners. 
Geïnformeerd wordt of de provincie in deze nog juridische procedures kan verwachten, zoals 
bv de rechtszaak die in Brabant speelt in het kader van de regionale televisie.  
 
De heer Boerkamp vestigt de aandacht op 2.1. waarin staat dat bij de Begrotingsbehandeling 
2012 zal worden ingegaan op de formatiereductie en de wijze waarop dit wordt gerealiseerd. 
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D66 spreekt daarbij de hoop uit dat daaraan ook een visie ten grondslag ligt en geen sprake 
zal zijn van een kaasschaafmethode.  
Geïnformeerd wordt waarvoor de ICT-reserve van € 1,9 mln. nodig is.   
In de Voorjaarsnota wordt meerdere keren verwezen naar de Mei-circulaire. Deze is 31 mei 
gepubliceerd. Geïnformeerd wordt naar de gevolgen. 
Met betrekking tot het Hart voor de Heuvelrug constateert D66 een toename in risico’s van € 
2,5 mln naar € 4,14 mln. De vraag is of dit ook niet in de Voorjaarsnota moet worden 
opgenomen.  
 
De heer De Kruijf deelt mede, dat de PvdA het gevoelen van de SP deelt. De vorig jaar 
gestarte kerntakendiscussie is nooit afgerond. Er is een Coalitieakkoord dat niet is vastgesteld. 
Ondertussen wordt beleid al uitgevoerd in de vorm van vooraankondigingen in brieven. Daar 
valt thans de discussie over de Voorjaarsnota in. Dat is lastig. Voor de PvdA is niet duidelijk 
wat de Staten besluiten. Er liggen tien besluiten voor, waarbij technische punten en politieke 
keuzes door elkaar lopen. Het lijkt de PvdA niet zorgvuldig om een nooit door de Staten 
vastgesteld beleid op deze wijze zijn vervolg te laten krijgen.  
De onzorgvuldigheid, die de PvdA enigszins in de procedure voelt, vertaalt zich ook in hoe 
wordt omgegaan met externe partners. Ter illustratie wijst hij op Kunst Centraal. Deze 
instelling bedient vele honderden scholen op het gebied van cultuur. Zij hebben de 
programmering voor het komende schooljaar al geruime tijd klaar. Via het voorliggende 
voorstel wordt Kunst Centraal 100% gekort. In de visie van de PvdA kan dit niet. Het zijn 
draconische kortingen op een onhandig tijdstip. De PvdA staat ook op het standpunt dat dit 
niet nodig is gelet op de financiële meevaller als gevolg van het feit dat de Provincie € 13 mln 
minder wordt gekort op het Provinciefonds.  
Op grond van voornoemde meevaller vraagt de PvdA zich af of het nog nodig is de 15% 1 op 
1 door te berekenen.  
De PvdA heeft begrepen, dat de Mei-circulaire meevalt voor provincies. Geïnformeerd wordt 
naar de gevolgen.   
Voor het overige komt de PvdA in de PS-vergadering nader terug op de Voorjaarsnota. 
Vooruitlopende daarop kondigt spreker aan dat de PvdA niet akkoord gaat met deze vorm en 
met een voorstel zal komen om het anders i.c. beter te doen.  
 
Gedeputeerde Van Lunteren licht toe dat de reden van een aantal incidentele verzoeken om 
tijdelijke invulling te geven aan formatie is, dat het beleid betreft dat al in gang was gezet.  
Spreker memoreert zijn eerdere toezegging dat na de zomer een notitie tegemoet kan worden 
gezien waarin wordt aangegeven hoe GS zich voorstellen het personeelsbeleid vorm te geven.  
Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de kaderstelling voor de komende vier 
jaar en de instemming met de bedragen, die in het meerjarenperspectief komen te staan. De 
kaderstelling voor de komende vier jaar is feitelijk niets anders dan het met elkaar afspreken 
van de begrotingsregels. GS willen dat thans formaliseren door voor de komende vier jaar de 
spelregels vast te stellen waarbinnen met de begroting wordt gewerkt (hoe wordt omgegaan 
met meevallers, reserves, e.d.). De instemming met betrekking tot de bedragen, die in het 
meerjarenperspectief komen te staan, betreft de financiële ruimte voor het beleid. In 
tegenstelling tot voorgaande jaren zal niet meer met vrije ruimte worden gewerkt. Binnen de 
vastgestelde beleidsruimte komen de portefeuillehouders richting de Staten met voorstellen 
voor de invulling. Dat is het moment, dat de Staten hun kaderstellende rol vervullen. Met deze 
werkwijze komen GS tegemoet aan een wens die in de vorige zittingperiode statenbreed is 
geuit. Deze systematiek moet ertoe leiden dat minder sprake is van onderbesteding.  
Het besluit over de loon- en prijscompensatie is genomen bij de Begroting 2011. Een 
onderbouwing kan desgewenst door de ambtelijke organisatie worden geleverd.  
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Ten aanzien van de rekenrente geldt dat de provincie daarop haar treasury heeft gebaseerd; de 
4% is in dat kader marktconform.  
De richtlijnen met betrekking tot gemeentelijke- en provinciale begrotingen en jaarrekeningen 
worden opgelegd door BZK. 
Spreker heeft pas hedenmorgen de eerste briefing ontvangen over de Mei-circulaire. Er schijnt 
sprake te zijn van een geringe meevaller. Voor de zomer zal spreker worden geïnformeerd 
over de wijze waarop die meevaller zal worden verwerkt in de begroting.  
De heer De Kruijf concludeert, dat geen rekening behoeft te worden gehouden met een 
ernstige tegenvaller. 
Gedeputeerde Van Lunteren licht toe dat nog geen duidelijkheid is over de consequenties die 
voortvloeien uit het Bestuursakkoord. Die duidelijkheid wordt in de loop van het jaar 
verwacht. Op grond hiervan wordt ervoor gekozen niet alle beschikbare ruimte nu te 
herbesteden.  
De meevaller van € 13 mln in het kader van de korting op het Provinciefonds is meegenomen 
in de Voorjaarsnota. De 15% korting richting de instellingen is daarop gebaseerd. Het is 
bekend dat er instellingen zijn die een zienswijze indienen. Het vervolgtraject is afhankelijk 
van de uitkomst van de zienswijzenprocedure.  
Voor wat betreft RTV Utrecht is de vraag wat de wet verplicht in relatie tot het 
Provinciefonds. GS stellen zich op het standpunt dat voor de regionale televisie een bedrag is 
verkregen in het Provinciefonds. Het Provinciefonds neemt wegens de korting vanuit het Rijk 
met 15% af. Dat wordt 1 op 1 doorberekend. Indien de zaak in Brabant van de regionale 
televisie versus de provincie uitwijst dat de interpretatie van GS niet juist is, zal opnieuw 
moeten worden bezien hoe daarmee wordt omgegaan. 
Op grond van het vorenstaande wordt de nodige zorgvuldigheid betracht en leiden de 
bezuinigingen niet direct tot een herinvestering dan wel een belastingverlaging. Dat is ook de 
reden dat GS voorstaan conservatief om te gaan met het personeelsbeleid. 
Het is nog maar de vraag of de provincie goed in de financiële middelen zit. Over 1 – 2 jaar 
zal duidelijk zijn hoe het Bestuursakkoord heeft uitgepakt en kan pas goed worden bekeken 
hoe de provincie er feitelijk voor staat. Op dat moment kan in deze een zorgvuldigere 
discussie worden gevoerd. 
Aan PS ligt in het voorliggende stuk een aantal politieke keuzes voor. Hiermee wordt 
tegemoet gekomen aan een verzoek van een aantal politieke partijen die het wenselijk achtten 
daaraan vorm te geven.   
Bij enkele partijen bestaat ten onrechte de indruk dat er € 61 mln over is in het kader van de 
Versnellingsagenda, omdat het versnellen van bepaalde investeringen niet tot stand is 
gekomen. Dat de versnelling niet tot stand is gekomen betekent niet dat de desbetreffende 
investeringen niet meer behoeven te worden gedaan.  
Het antwoord op de vraag of het toegenomen risico in het kader van Hart voor de Heuvelrug 
niet in de Voorjaarsnota moet worden opgenomen moet spreker schuldig blijven; hij komt 
hierop nader terug.    
Spreker memoreert voorts de opmerking in de commissie WMC dat in de Voorjaarsnota de 
risicoreserve van 50% in het kader van Utrecht Culturele Hoofdstad 2018 ontbreekt. Dit zal 
nog voor de Statenvergadering worden aangepast.  
 
Gedeputeerde De Vries zet uiteen dat de RUD’s een gevoelig dossier betreft, dat veel overleg 
vergt. Op dit moment wordt door een  ambtelijke voorbereidingsgroep gewerkt aan een plan 
van aanpak, dat vervolgens bestuurlijk zal moeten worden vastgesteld. Het streven is erop 
gericht dat per 1 januari 2013 een RUD in de provincie Utrecht is geformeerd.   
Uitgangspunt is dat de RUD’s op termijn efficiencywinst opleveren. In het begin zullen 
partijen echter eerst moeten investeren om de organisatie goed neer te zetten.  
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Met betrekking tot de toename van de vergunningprocedures Wet Bodembescherming in het 
kader van de Crisis- en Herstelwet, licht spreker toe dat de provincie vergunningverlener is 
ten aanzien van bv. de werkzaamheden op de A12. Dat vergt meer ambtelijke inzet, hetgeen 
kosten met zich meebrengt.   
De ICT-reserve verheugt spreker. Op het project I-move is € 1,9 mln gekort. Daarbij heeft de 
provincie zich op dat moment onvoldoende gerealiseerd welke kosten het aanbrengen van een 
goede ICT-basisstructuur in het nieuwe provinciehuis met zich meebrengt. Met de ICT-
reserve wordt dit gerepareerd.   
 
Gedeputeerde Pennarts zet met betrekking tot Kunst- en Cultuureducatie uiteen, dat per 1 
januari a.s. een ander bedrag beschikbaar komt, t.w. € 1,5 mln. Voor 1 jaar (2012) is dit 
budget exclusief bestemd voor Kunst Centraal om deze organisatie de gelegenheid te geven 
de omslag te maken. Hiermee is gewaarborgd, dat de afbouw van de subsidie niet leidt tot het 
verdwijnen van Kunst Centraal.   
 
Mevrouw Dik memoreert haar vraag dat bij de nieuwe financiële spelregels voor de 
begrotingen vanaf 2012 (blz. 2, punt 4) aan PS wordt gevraagd GS te mandateren om 
begrotingswijzigingen behorende bij deze plannen vast te stellen. In de visie van de 
ChristenUnie heeft dit te maken met het budgetrecht van PS en kan dat in die zin niet worden 
gemandateerd aan GS.  
Gedeputeerde Van Lunteren antwoordt dat dit niet de bedoeling is en constateert dat de 
formulering van punt 4 tot verwarring leidt. Op grond hiervan zal dit punt worden geschrapt.   
De heer Van Wikselaar merkt op dat hetzelfde geldt voor punt 7 op blz. 3.   
De heer Van Lunteren licht toe dat punt 7 geen mandatering betreft. Het geld vloeit terug naar 
de Algemene Middelen, waarmee PS daarover altijd een ander besluit kunnen nemen.   
De heer Van Wikselaar geeft aan, dat hij met name doelt op de zin:”Tegenvallers worden in 
beginsel binnen het programma opgevangen, tenzij het evident is dat dit leidt tot aantasting 
van onze ambities ten aanzien van de kerntaken.”  
De heer Van Lunteren merkt op dat GS een en ander via een voorstel aan PS moeten 
voorleggen.  
 
De heer Van Wikselaar memoreert vervolgens zijn vraag over de loon- en prijscompensatie. 
Dat wordt jaarlijks verhoogd met € 2,5 mln. Spreker gaat er vanuit dat dit alleen aan de 
lastenkant gebeurt. Verzocht wordt om een nadere toelichting.  
Met betrekking tot de vergunningverlening in het kader van de uitbreiding van de A12 wordt 
geïnformeerd of een en ander niet wordt gecompenseerd door de legesopbrengsten.  
Voor de Kleine Luchtvaart wordt extra € 75.000 gevraagd, omdat de rijksmiddelen tekort 
schieten. Geïnformeerd wordt naar het standaard budget.  
Op blz. 14 van de Voorjaarsnota wordt gesproken over garantstellingen Duurzame Energie ad 
€ 2 mln omdat deze in het Uitvoeringsprogramma zitten. Geïnformeerd wordt of dit betekent 
dat er een voorziening is voor het Uitvoeringsprogramma. In dat geval zouden het baten zijn.    
 
Mevrouw Mineur memoreert dat aangegeven wordt dat deze manier van kaderstellen een 
oplossing is voor onderbesteding. Onderbesteding wordt in de visie van de SP echter opgelost 
door het werk goed te doen, SMART te werken, reële financiële planningen op te stellen en 
een reëel plan voor te leggen aan PS.  
 
De heer De Kruijf informeert waarom de Staten niet eerder op de hoogte zijn gesteld van de 
meevaller ter zake van de korting op het Provinciefonds.   
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Voorts informeert de PvdA of concreter kan worden aangegeven welke ‘zware klappen’ de 
provincie te wachten staan.  
 
Gedeputeerde Van Lunteren deelt mede dat GS en PS gelijktijdig via de krant op de hoogte 
waren van de meevaller van € 13 mln in het kader van de korting op het Provinciefonds.  
Spreker wijst erop dat met name de PvdA tegen het Bestuursakkoord heeft gestemd vanwege 
alle onzekerheden die op de provincie afkomen.   
De heer De Kruijf geeft aan dat de zorg op dat moment met name uitging naar de gevolgen 
voor het landelijk gebied.  
Gedeputeerde Van Lunteren gaat er vanuit dat de PvdA dat financieel heeft doorvertaald. 
Afgewacht moet worden welke financiële afspraken voortvloeien uit het Bestuursakkoord en 
de deelakkoorden. Er wordt financiële ruimte gehouden om die eventuele consequenties te 
kunnen opvangen. Het zijn consequenties die nog niet concreet kunnen worden aangegeven, 
maar die al wel zijn gekwantificeerd in het Regeerakkoord. Door het gesloten 
Bestuursakkoord hopen de provincies dat de consequenties minder hard zijn voor de 
provincies dan oorspronkelijk in het Regeerakkoord stond.   
Het vooraf afspreken van de spelregels ontslaat de provinciale organisatie niet van de 
verplichting zorgvuldig te begroten. Dat proces is in de vorige statenperiode al ingezet. Het 
doel is dat dit jaarlijks beter wordt en daarmee de onderbesteding minder. In vergelijking met 
vier jaar geleden is in deze in de visie van spreker al een behoorlijke verbeterslag gemaakt.   
Met betrekking tot de duurzame energie licht spreker toe, dat in de vorige statenperiode een 
Coalitiereserve is gevormd. Geld dat over is, gaat naar deze reserve. Met dit kader wordt 
onderbesteding voorkomen. Het is derhalve geen voorziening maar een reserve.  
Met betrekking tot de loon- en prijscompensatie licht spreker toe dat de belastingen zijn 
bevroren en er geen sprake is van een inflatiecorrectie.  
 
Gedeputeerde De Vries zet uiteen dat de vergunningverlening van dermate grote werken, 
zoals de uitbreiding van de A12, niet alleen kunnen worden gedekt uit de leges.  
 
De voorzitter sluit hierna de discussie over de Voorjaarnota af.  
 
9. Rapport Randstedelijke Rekenkamer Versnellingsagenda 
De voorzitter heet mevrouw Hoenderdos en de heer Van Oostveen van de Randstedelijke 
Rekenkamer welkom en geeft vervolgens de heer Van Oostveen het woord voor een korte 
toelichting op het voorliggende rapport. 
 
De heer Van Oostveen, projectleider van het onderzoek naar de Versnellingsagenda Utrecht, 
memoreert dat het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de commissie MME. De 
Randstedelijke Rekenkamer is begin 2011 met het onderzoek gestart. De resultaten, succes- 
en faalfactoren van de dertien in de Versnellingsagenda opgenomen projecten zijn nagegaan.  
De hoofdconclusie van het onderzoek is dat geen enkel project is uitgevoerd als bedoeld. De 
resultaten zijn achtergebleven en ook de uitputting van de financiële middelen is niet gegaan 
zoals gepland. De uitgebreide conclusie is terug te lezen op blz. 6 e.v. van het rapport en in de 
bijgevoegde vijfminuten versie. Uit die conclusie wil spreker de volgende drie punten 
belichten.  
1. Het moment van onderzoek. 
2. Het eventueel overblijven van middelen. 
3. De aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer. 
Ad 1. Het moment van onderzoek
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GS hebben aangegeven, dat het onderzoek wat voorbarig is en dat resultaten nog kunnen 
worden behaald in 2011. Hierbij merkt de Randstedelijke Rekenkamer op dat het onderzoek 
begin 2011 is gestart op verzoek van PS. De Randstedelijke Rekenkamer achtte het van 
belang het rapport voor de zomer op te leveren om PS de mogelijkheid te bieden nog te 
kunnen bijsturen, indien de resultaten niet naar verwachting zijn. Een andere reden is, dat de 
Versnellingsagenda een onderdeel is van het Uitvoeringsprogramma dat van 2007 t/m 2011 
loopt. Aangezien de Versnellingsagenda is bedoeld om te versnellen mag er logischerwijs 
vanuit worden gegaan, dat de Versnellingsagenda eerder is afgerond dan het 
Uitvoeringsprogramma. De projecten die in de Versnellingsagenda zijn opgenomen hadden 
veelal in 2009 of 2010 tot resultaten moeten leiden. De Randstedelijke Rekenkamer is het 
derhalve niet eens met de stelling van GS dat het onderzoek voorbarig is. 
Ad 2. Het eventueel overblijven van middelen
De Randstedelijke Rekenkamer heeft geconstateerd dat projecten van de Versnellingsagenda 
niet volgens planning zijn uitgevoerd. Het logische gevolg daarvan is dat de middelen niet 
volgens planning zijn uitgegeven. Er is derhalve sprake van een onderbesteding. Dat betekent 
niet per definitie dat er ook middelen overblijven. Pas als PS besluiten om bepaalde projecten 
niet meer uit te voeren, blijven er middelen over. Ter illustratie wijst spreker op het beheer en 
onderhoud van de wegen. In 2010 zouden de middelen van 2010 t/m 2013 moeten worden 
ingezet. Dat is niet gelukt, maar dat betekent niet dat de middelen nu over zijn en het 
onderhoud niet meer zou hoeven worden uitgevoerd. Naar verwachting wordt het onderhoud 
in 2011 en volgende jaren nog uitgevoerd; daarvoor zijn de middelen dus ook nog nodig.  
Ad 3. De aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer
De Randstedelijke Rekenkamer doet twee soorten aanbevelingen. De eerste is gericht op de 
keuze aan PS om al dan niet door te gaan met de Versnellingsagenda. PS hebben in april 2009 
gekozen om de Versnellingsagenda vast te stellen. Het is nu ook aan PS om te bepalen of zij 
al dan niet verder willen met de Versnellingsagenda. De andere aanbevelingen zijn meer 
gericht op de bij de projecten geconstateerde faalfactoren. Die aanbevelingen ziet de 
Randstedelijke Rekenkamer meer als lessen voor de toekomst bij vergelijkbare initiatieven.  
De Randstedelijke Rekenkamer heeft met het onderzoek niet alleen het beleid willen 
beoordelen, maar ook willen bijdragen aan een verbetering daarvan.   
 
De voorzitter stelt de commissie in de gelegenheid de vertegenwoordiging namens de 
Randstedelijke Rekenkamer vragen te stellen over het voorliggende rapport. 
 
De heer De Kruijf deelt mede dat de PvdA eraan hecht haar waardering uit te spreken voor het 
heldere rapport.  
 
De heer Dercksen deelt mede, dat de PVV zich aansluit bij de waarderende woorden voor het 
goed leesbare, heldere rapport.  
Spreker memoreert dat de PVV aan de Randstedelijke Rekenkamer heeft gevraagd de 
uitvoeringskosten van alle programma’s inzichtelijk te maken. In het voorliggende rapport 
vindt de PVV dit slechts terug bij twee isolatieprojecten. Geïnformeerd wordt of dit ook nog 
op de andere thema’s is onderzocht en boven water is gekregen. 
Voorts is door de PVV naar voren gebracht dat een bepaald doel wellicht ook zou kunnen 
worden bereikt zonder provinciale middelen. De PVV handhaaft dit standpunt,  dat wellicht 
niet geheel past binnen de opdracht van de Randstedelijke Rekenkamer.  
Op grond van de aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer, staat de PVV op het 
standpunt dat met onmiddellijke ingang moet worden gestopt met de Versnellingsagenda. 
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Mevrouw Versteeg deelt mede dat D66 zich aansluit bij de waarderende woorden voor het 
voorliggende rapport. Het rapport is snel opgeleverd en bevat relevante informatie, waarmee 
de Staten echt wat kunnen.   
 
Mevrouw Dik deelt mede dat de ChristenUnie zich aansluit bij de waarderende woorden. 
Spreekster vestigt de aandacht op bijlage A, de lijst van geïnterviewde en geraadpleegde 
personen. Het valt de ChristenUnie op dat veel medewerkers uit de provinciale organisatie 
zijn geïnterviewd en weinig mensen vanuit het bedrijfsleven en de maatschappelijke 
organisaties. Geïnformeerd wordt of dit een bewuste keuze is geweest.  
 
Mevrouw Hoek deelt mede dat 50PLUS zich aansluit bij de waarderende woorden.  
 
De heer Van Wikselaar deelt mede dat de SGP zich aansluit bij de waarderende woorden. Het 
is een helder, transparant rapport. De SGP gaat er vanuit dat de aanbevelingen in een 
willekeurige volgorde staan.  
 
Mevrouw Hoenderdos zet uiteen dat getracht is de uitvoeringskosten te achterhalen. De 
Randstedelijke Rekenkamer wilde met dit onderzoek echter haast maken. Voor zover de 
Randstedelijke Rekenkamer de uitvoeringskosten boven tafel heeft kunnen krijgen, zijn deze 
onderzocht. Hetzelfde geldt met betrekking tot de vraag ten aanzien van de geïnterviewden. 
De Randstedelijke Rekenkamer had meer mensen in het veld willen interviewen die subsidies 
krijgen of anderszins bij de projecten waren betrokken. Die stap is niet meer gezet. De 
Randstedelijke Rekenkamer is van mening dat over voldoende informatie werd beschikt om 
het rapport op te leveren.   
De Randstedelijke Rekenkamer heeft zich gebogen over de volgorde van de aanbevelingen. 
Indien de Staten besluiten door te gaan met de Versnellingsagenda is het van belang dat er 
centrale regie komt. Mogelijk besluiten de Staten belangrijke onderdelen van projecten door 
te zetten in regulier lopende trajecten, waarmee het punt van de centrale regie niet aan de orde 
is. De aanbevelingen zijn afhankelijk van de besluitvorming.  
Doelstellingen zonder geld zijn mogelijk. Een voorbeeld is het project dat streeft naar minder 
regels en een snellere uitvoering. Daar stond ook geen budget bij.  
De heer Dercksen informeert of de Randstedelijke Rekenkamer enige indicatie heeft aan 
welke uitvoeringskosten voor de overige projecten moet worden gedacht. De twee projecten 
waarvan de uitvoeringskosten wel worden vermeld maken nl. een significant deel uit van de 
totale kosten die in de € 15 mln zitten.  
Mevrouw Hoenderdos geeft aan dat de Randstedelijke Rekenkamer dit heeft kunnen nagaan 
bij de subsidies voor de energiebesparing. Wat opvalt is dat er juist vanwege de hoge 
uitvoeringskosten voor gekozen is om aan te sluiten bij de landelijke regeling ‘Meer met 
Minder’, waardoor de uitvoeringskosten substantieel zijn gedaald. Zij kan dat niet als 
voorbeeld noemen voor de andere projecten, omdat deze erg divers zijn.  
 
De voorzitter bedankt mevrouw Hoenderdos en de heer Van Oostveen voor hun komst en 
toelichting. Spreker stelt het voorliggende rapport vervolgens inhoudelijk aan de orde.  
 
De heer Buiting spreekt waardering uit voor de heldere rapportage. De aanleiding van de 
Versnellingsagenda was de economische crisis. Besloten werd te bekijken of er projecten naar 
voren konden worden gehaald. Daarover hebben de Staten een besluit genomen. Vervolgens 
zijn GS met de Versnellingsagenda aan de slag gegaan. Geconcludeerd kan worden dat de 
versnelling niet is gelukt. Wellicht is de analyse, waarvan ook steeds sprake is bij de 
onderbestedingen, dat de diverse uitgaven van de provincie van heel veel factoren afhankelijk 
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zijn. Er is maar weinig beleid dat de provincie eigenstandig kan voeren, waarmee versnellen 
wellicht een illusie is. Het CDA kan zich voorstellen dat op basis van het voorliggende 
rapport in analytische zin wordt gekeken waarom een en ander zo moeilijk verloopt. Op grond 
hiervan verzoekt het CDA GS na te gaan welke factoren naar de toekomst toe nodig zijn om 
ervoor te zorgen dat het voorgestane beleid ook binnen de tijdsplanning kan worden 
uitgevoerd. 
De aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer vloeien rechtstreeks voort uit de 
analyse. Spreker heeft echter ook het gevoel dat de aanbevelingen een bepaalde laag missen. 
Het kernpunt is niet zozeer de vooranalyse of de procedures, maar de inflexibiliteit van het 
uitvoeren.  
Al dan niet doorgaan met de Versnellingsagenda is in de visie van het CDA een theoretische 
vraag. Van belang is dat de gestelde doelen worden gehaald en dat daarmee vaart wordt 
gemaakt. Of dat al dan geen Versnellingsagenda wordt genoemd, acht het CDA niet relevant.  
 
Mevrouw Versteeg memoreert dat de Staten zich enthousiast achter de idee van de 
Versnellingsagenda hebben geschaard. Op grond van de structurele onderbestedingen is wel 
een kanttekening geplaatst bij de vraag of de provinciale organisatie dit aankon. Op blz. 44 is 
dit zelfs uit een verslag geciteerd. De Staten hebben echter met de Versnellingsagenda 
ingestemd.  
D66 kan zich vinden in de aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer. De 
aanbevelingen zijn vertaald in de besluiten. In dat kader heeft D66 moeite met het eerste 
besluit. D66 kan zich voorstellen dat niet meer gesproken wordt van een Versnellingsagenda 
maar voor de formulering wordt gekozen of al dan niet moet worden doorgegaan met de 
projecten.   
 
De heer De Kruijf deelt mede dat de PvdA begrip heeft voor de omstandigheden waaronder 
de Versnellingsagenda in gang is gezet. Er was grote maatschappelijke druk. De provincie 
wilde een daad stellen.  
De conclusies in het voorliggende rapport zijn echter vernietigend, primair in de richting van 
GS. Er is geen enkele maatregel uitgevoerd zoals bedoeld; er is noch van tevoren noch tijdens 
het proces een analyse uitgevoerd naar de haalbaarheid; er is onvoldoende verantwoording 
aan PS afgelegd; de centrale regie ontbrak. Persoonlijk vond spreker de reactie van 
gedeputeerde Van Lunteren bij RTV Utrecht, dat een later tijdstip van het onderzoek tot 
andere conclusies had geleid, het meest zorgwekkend. Spreker is van mening dat GS dan niet 
beseffen wat er mis is gegaan en hun eigen rol daarin niet willen zien. Zelfs in de Begroting 
2011 is nog een aantal neutrale/positieve opmerkingen gemaakt ter zake van de 
Versnellingsagenda.   
Namens de PvdA plaatst spreker vervolgens de volgende vragen. 

- Welke verantwoordelijkheid zien GS voor zichzelf bij de teleurstellende uitvoering 
van de Versnellingsagenda? 

- Waarom is er zo laat een reactie gekomen op het rapport van de Randstedelijke 
Rekenkamer?   

- Wanneer is bij GS het besef gekomen dat het niet goed ging?   
- Hoe werd de centrale aansturing georganiseerd?  
- Hoe kan het dat ten aanzien van een aantal projecten geen enkele verantwoording 

heeft plaatsgevonden in de richting van PS.  
Ten aanzien van aanbeveling 1, merkt spreker op dat de PvdA er geen voorstander van is 
met de Versnellingsagenda te stoppen. Wel wordt het gewenst geacht per onderwerp  
zorgvuldig te bekijken of en hoe deze moet worden voortgezet. Qua volgorde lijkt 
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aanbeveling 2, 1 en dan 3 wat logischer, maar op zich maakt de PvdA van de volgorde 
geen punt.  
 
Mevrouw Hoek geeft aan dat een start is gemaakt met de Versnellingsagenda op het 
moment dat 50PLUS nog niet in de Staten zat. 50PLUS denkt dat de ambitie wellicht iets 
te hoog was, maar dat werd voorgestaan de economie een impuls te geven om zoveel 
mogelijk mensen aan het werk te houden. Op grond van het vorenstaande is 50PLUS er 
voorstander van door te gaan met de Versnellingsagenda. 50PLUS geeft in deze mee 
lessen te trekken uit de punten 1, 2 en 3.  
50PLUS is er voorstander van de aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer over 
te nemen. Voorts wordt ervoor gepleit het platform Versnellingsagenda, dat is gestopt, te 
continueren.  
 
De heer Van der Steeg merkt op dat in het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer een 
aantal zorgwekkende constateringen staat. De conclusie is dat de provincie zich 
ondoordacht en te haastig in de Versnellingsagenda heeft gestort, waardoor er geen zicht 
was op de faalfactoren. De PvdD heeft begrip voor de haast, omdat die op dat moment 
was geboden. Zorgwekkend is dat tijdens het proces niet naar het inzicht en de analyse is 
gezocht en derhalve geen bijsturing heeft plaatsgevonden. De Versnellingsagenda is geen 
succesverhaal geworden. Wat dat betreft kan de PvdD zich vinden in de aanbevelingen 
van de Randstedelijke Rekenkamer. Met betrekking tot het al dan niet doorgaan met de 
Versnellingsagenda, deelt de PvdD de visie van de PvdA om dit per onderwerp nader te 
beschouwen.  
 
De heer Nugteren spreekt zijn waardering uit voor het rapport van de Randstedelijke 
Rekenkamer. De analyse is sterk; de aanbevelingen acht GroenLinks niet allemaal even 
scherp geformuleerd, hetgeen echter niets afdoet aan de kwaliteit.  
PS hebben onder de tijdsomstandigheden ingestemd met de Versnellingsagenda. De 
provincie Utrecht was niet de enige. Overal in het land waren er Versnellingsagenda’s op 
elk niveau.   
Geconstateerd moet worden dat onderschat is welke problemen er in de uitvoering zaten; 
overschat zijn de mogelijkheden om die problemen op te lossen. Dat is wat GroenLinks 
betreft niet alleen het geval ten aanzien van de Versnellingsagenda maar symptomatisch 
voor de start van vele projecten die vanuit de politiek gewenst werden. Het in 2007 
geformuleerde Uitvoeringsprogramma kende amper analyses vooraf over de haalbaarheid. 
In die zin heeft het voorliggende rapport in de visie van GroenLinks een veel bredere 
betekenis dan de Versnellingsagenda alleen.  
Los van het besluit dat wordt voorgelegd, is GroenLinks van mening dat GS een aantal 
punten al goed hebben opgepakt. Het feit dat in de financiële systematiek de waarborg 
moet worden ingebouwd dat er een onderbouwing ligt voordat middelen worden 
toegewezen, spreekt GroenLinks als een belangrijke les uit dit voorval aan.  
Met betrekking tot besluit 2 merkt spreker op dat dit in wezen ook al is geformuleerd door 
de commissie Balemans.  
Met betrekking tot besluit 4 pleit GroenLinks ervoor aan de besluitvorming toe te voegen,  
dat er situaties zijn waarin matching vereist is en dat de provincie er niet aan ontkomt 
daaraan eventueel ook subsidie te geven, terwijl er ook al van andere partijen subsidie is.  
 
De heer Van Wikselaar memoreert dat gedeputeerde Van Lunteren op RTV Utrecht heeft 
aangegeven dat, indien het voorliggende rapport op een later tijdstip was aangeleverd, dit 
een ander beeld zou hebben laten zien. Dat roept bij de SGP de vraag op of GS bereid zijn 
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na de zomer met de invulling van aanbeveling 2 te komen. Dat zijn voor de SGP de tools 
om te bezien met welke onderdelen uit de Versnellingsagenda al dan niet moet worden 
doorgegaan.   
Mevrouw Versteeg merkt op dat de SGP op aanbeveling 2 duidt. Dat gaat in de visie van 
spreekster over nieuwe projecten. Het voorstel van D66 luidt besluitpunt 1 te 
herformuleren; in haar visie bedoelen D66 en SGP hetzelfde.  
De heer Van Wikselaar bevestigt dat D66 en de SGP in deze op een lijn zitten.  
 
Mevrouw Smit sluit zich aan bij de opmerking dat de met elkaar is besloten de 
Versnellingsagenda aan te pakken. Het ging met name om het signaal richting het 
bedrijfsleven. Er heeft een hoorzitting plaatsgevonden, waarin met het maatschappelijk 
veld is gesproken. De provincie was ervan overtuigd dat zij iets kon betekenen. Helaas is 
dat wat minder uit de verf gekomen. Dat sluit feitelijk aan bij het rapport van de 
Randstedelijke Rekenkamer over de effecten op het Economisch Beleid. Ook daarin werd 
geconstateerd dat dit niet te meten is. Dat staat overigens los van de vraag of de projecten 
al dan niet geheel zijn uitgevoerd.   
Besluit 1 gaat over de vraag of doorgegaan wordt met de lopende projecten. Het schema is 
al bijgesteld w.o. het aantal projecten (Energiek Utrecht). De VVD is er geen voorstander 
van opnieuw te formuleren wat er allemaal aan gedaan moet worden. De VVD staat op het 
standpunt, dat afgemaakt moet worden waarmee de provincie bezig is.  
De andere besluiten/aanbevelingen, zoals in het voorliggende voorstel verwoord, hebben 
in de visie van de VVD vooral betrekking op algemene uitgangspunten. Dat zijn 
uitgangspunten hoe in de toekomst zou moeten worden omgegaan met de aanpak van 
projecten en voorstellen. Zoals al door GroenLinks is gememoreerd, heeft de commissie 
Balemans daartoe aanzetten gegeven. In het vervolg zal worden gewerkt met startnotities. 
Het Protocol Grote Projecten is vastgesteld. In de toekomst heeft de provincie derhalve al 
een heel andere aanpak voor ogen en krijgen de Staten onderbouwde voorstellen. Op basis 
van de startnotitie wordt verkend wat er allemaal gaat gebeuren. Wat de VVD betreft zijn 
de voorliggende aanbevelingen derhalve zaken die al met elkaar zijn besloten.  
 
Mevrouw Dik memoreert dat de Versnellingsagenda onder de enorme druk van de 
economische crisis tot stand is gekomen. Dat is de verklaring waarom onvoldoende is 
nagedacht over de haalbaarheid van alle projecten en de rol en invloed van de provincie. 
Nu zou het zeker anders zijn aangepakt. De geformuleerde aanbevelingen acht de 
ChristenUnie daarbij zeer behulpzaam. De ChristenUnie is geschrokken van het feit dat 
ten aanzien van geen enkel project de resultaten zijn gehaald. Vijf projecten deels gehaald; 
negen projecten helemaal niet.  
De ChristenUnie acht het eerste besluit om door te gaan met de Versnellingsagenda te kort 
door de bocht. De ChristenUnie sluit zich in deze aan bij het betoog van D66, de PvdA en 
de SGP.  
 
Mevrouw Mineur spreekt namens de SP haar waardering uit voor het voorliggende 
rapport. De SP is geschrokken van de inhoud en vraagt zich af hoe dit heeft kunnen 
gebeuren.  
Namens de SP plaatst spreekster vervolgens de volgende vragen en opmerkingen. 
- Waarom is niet kenbaar gemaakt dat het mis ging? 
- De SP heeft zich gestoord aan het feit dat GS, met name gedeputeerde Van Lunteren, 

met enige trots verkondigde dat de provincie zich zo inzet voor o.a. het bedrijfsleven 
en de infrastructuur, terwijl een hoop mis ging.   
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- Het platform Versnellingsagenda is afgeschaft, terwijl dat juist een goed gremium was 
om feedback te krijgen. Geïnformeerd wordt waarom dat is gebeurd. 

- De SP steunt de aanbevelingen in het voorliggende rapport. Daarbij moet de les 
worden getrokken dat geen carte blanche moet worden gegeven aan GS, hetgeen de 
Staten weer lijken te gaan doen met de Voorjaarsnota.  

- De SP hecht aan een overzicht over wat al dan niet is uitgevoerd, zodat de Staten 
onderbouwd kunnen bepalen waarmee wel of niet wordt doorgegaan.   

- Gedeputeerde Van Lunteren heeft bij RTV Utrecht aangegeven dat de provincie 
hetgeen werd voorgestaan met de Versnellingsagenda eigenlijk niet kan. Daarmee 
geeft de provincie zichzelf feitelijk een brevet van onvermogen. De vraag is wat GS 
dan wel kunnen. 

 
De heer Dercksen deelt mede dat, in het geval de provincie nogmaals voor dezelfde situatie 
komt te staan, de PVV ervoor zal pleiten dat de provincie zich ten aanzien van een versnelling 
beperkt tot haar kerntaken.   
 
Gedeputeerde Van Lunteren licht, ten aanzien van de wijze waarop de coalitiemiddelen 
werden ingezet, toe dat in de afgelopen statenperiode nagenoeg unaniem is geconstateerd dat 
dit niet werkzaam was. Het doel is beleid te realiseren en resultaten te behalen. Om die reden 
wordt de werkwijze van een Collegeprogramma, waarin eerst het geld wordt gegeven en 
daarna de projecten erbij worden gezocht, niet voortgezet.   
De provincie Utrecht werd geconfronteerd met de economische crisis. De Staten hadden 
unaniem de behoefte daaraan wat te doen. 
Met betrekking tot RTV Utrecht merkt spreker op dat slechts een korte weergave is 
uitgezonden van hetgeen hij heeft gezegd tijdens het interview. Spreker heeft o.a. aangegeven 
dat in feite een traject is ingegaan in de omgekeerde volgorde dan normaal. Normaal wordt 
gestart met een plan; dat wordt voorgelegd aan de volksvertegenwoordiging; op basis daarvan 
wordt geld beschikbaar gesteld en wordt een resultaat neergezet.  
Een en ander laat onverlet dat GS een aantal conclusies en aanbevelingen van de 
Randstedelijke Rekenkamer onderschrijven en overnemen.  
Ten aanzien van de conclusie dat er geen bijsturing heeft plaatsgevonden, merkt spreker op 
dat er geen centrale sturing op de Versnellingsagenda is geweest. Achteraf ware het wellicht 
beter geweest de Versnellingsagenda als een afzonderlijk programma te bestempelen. Toen 
waren belangrijke uitgangspunten dat het in de lijn werd weggezet en niet tot extra geld mocht 
leiden.  
Mocht de situatie zich opnieuw voordoen, dan is de les geleerd dat het niet altijd mogelijk is 
zaken te versnellen. Voor bv. wegen dienen nu eenmaal allerlei procedures te worden 
doorlopen; procedures waaraan de provincie ook hecht.  
Met de opmerking dat spreker mooie sier zou hebben willen maken met infra heeft hij moeite. 
Het zijn versnellingen. Spreker gaat er vanuit dat met de opmerking wordt gedoeld op alle 
versnellingen in onderhoud van wegen; dat is niet het verbeteren van de infra. Bij versnelling 
ter zake van wegen heeft de provincie te maken met aan haar zelf opgelegde 
aanbestedingsprocedures.  
Ten aanzien van een aantal projecten zijn tussentijds wel degelijk besluiten genomen. Ter 
illustratie wijst spreker op het project Energiek Utrecht.  
In de verschillende vakcommissies is op onderdelen gerapporteerd. Ter illustratie wijst 
spreker op wegen. In MME is in september 2010 een toelichting gegeven en in februari jl. een 
staatje verstrekt. Spreker bestrijdt derhalve dat de Staten niet zijn geïnformeerd. Dat is wel 
gebeurd, zij het niet centraal. Een en ander was centraal overigens wel inzichtelijk via het 
Uitvoeringsprogramma.  
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Spreker kan zich voorstellen dat, indien deze situatie zich nogmaals voordoet en ervoor wordt 
gekozen dit binnen bestaande middelen en programma’s te doen, de afspraak wordt gemaakt 
dat een integrale rapportage wordt verstrekt. 
Met zijn opmerking dat, indien het onderzoek op een later tijdstip had plaatsgevonden het 
beeld er anders had uitgezien, heeft spreker willen aangegeven dat daarin een aantal van 
voornoemde elementen hadden kunnen worden meegenomen.  
Ten aanzien van de € 61 mln merkt spreker op dat dit bedrag onderdeel is van alle 
coalitiegelden. In het Overdrachtsdocument staat exact waar welk bedrag in zat. Op basis 
daarvan is het Coalitieakkoord opgesteld en is het nieuwe College aan de slag gegaan. Op 
welke wijze de verdere besteding plaatsvindt is o.a. zichtbaar in de Voorjaarsnota. Daarin 
staat duidelijk dat middelen alleen maar kunnen worden uitgegeven wanneer bepaalde 
programma’s worden stopgezet.  
De heer Dercksen informeert of hiermee impliciet wordt aangegeven dat de 
Versnellingsagenda wordt stopgezet en het anders uitgevoerd gaat worden binnen de 
programma’s die er zijn. 
Gedeputeerde Van Lunteren antwoordt dat dit niet het geval is. Op bepaalde onderdelen zijn 
de Staten al geïnformeerd over de gewijzigde insteek (o.a. Energiek Utrecht). Dat gebeurt via 
Statenvoorstellen.  
De heer Dercksen informeert naar het nut om dit pakket met maatregelen nog 
Versnellingsagenda te noemen, indien het al binnen de diverse programma’s is verdeeld.  
Gedeputeerde Van Lunteren memoreert dat de Staten GS daartoe destijds een opdracht 
hebben gegeven, waarbij geen besluit is genomen over een centrale rapportage. Er is geen 
afzonderlijk programma Versnellingsagenda.    
De heer Dercksen verwijst in deze naar besluit 1 in het voorliggende Statenvoorstel.  
Gedeputeerde Van Lunteren geeft aan dat dit een voorstel van de Staten zelf betreft.   
De heer Dercksen informeert wat GS in deze adviseren. 
Gedeputeerde Van Lunteren benadrukt nogmaals dat die afweging in feite al is gemaakt en 
terug te vinden is in het Overdrachtsdocument en de Voorjaarsnota. Spreker kan zich 
voorstellen dat behoefte bestaat aan staatje, waarin een en ander inzichtelijk wordt gemaakt, 
zodat het voor de nieuwe Statenleden eenvoudiger is om de lijn die vanaf januari 2011 is 
ingezet te volgen. De uitvoering vindt plaats binnen programma’s. Daarvoor is destijds 
gekozen. De Coalitiereserve was toebedeeld aan de verschillende portefeuilles. Voor de 
Versnellingsagenda was niemand centraal verantwoordelijk. 
Volgens spreker is de kernvraag of de provincie wel de geëigende instantie is voor dergelijke 
versnellingen. In zijn visie moet worden geconcludeerd dat de provincie daartoe niet geëigend 
is, omdat het merendeel van de projecten waarop is ingezet vanwege de procedures een hele 
lange doorlooptijd heeft.   
Mevrouw Mineur is van mening dat GS een opdracht hadden die zij hadden moeten uitvoeren. 
Dat is niet gebeurd.   
Gedeputeerde Van Lunteren merkt op dat in de Versnellingsagenda onderdelen zitten met een 
looptijd tot 2011 (Coalitieakkoord), maar bv het onderdeel wegen loopt tot 2013. Dat er 
projecten met een langere looptijd waren, is ook bij de Staten neergelegd. Indien daarvan een 
punt wordt gemaakt, had dat op dat moment moeten worden aangekaart. 
De bedoeling van rapporten, zoals het voorliggende, is dat lessen worden getrokken voor de 
toekomst. In die zin constateert spreker dat de provincie niet in staat is trajecten te versnellen,  
omdat de zaken waarmee de provincie zich primair bezighoudt, een langere looptijd hebben. 
Mevrouw Mineur merkt op dat de Rekenkamer die conclusie niet trekt. Belangrijkste 
kritiekpunt is dat er nauwelijks openheid is gegeven over de Versnellingsagenda.   
Onder verwijzing naar zijn eerdere beantwoording, bestrijdt gedeputeerde Van Lunteren dit 
punt van kritiek.  
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De heer Buiting constateert dat thans afgeweken wordt van het onderwerp van bespreking. Er 
ligt een rapport van de Randstedelijke Rekenkamer voor. Daarin is een aantal analyses met 
betrekking tot de Versnellingsagenda neergelegd. Met elkaar wordt geconstateerd dat de 
provincie niet goed in staat is geweest om die versnelling aan te brengen. Daaraan liggen 
allerlei oorzaken ten grondslag. Deels moet dat in zijn visie tot de conclusie leiden dat de 
provincie zich moet afvragen of zij dit soort programma’s wel op deze wijze moet neerzetten. 
Dat is ook wat de Randstedelijke Rekenkamer analyseert. Indien dit wel wordt gedaan, moet 
worden bekeken hoe dit moet worden gemonitord door de tijd heen. In de vorige 
Coalitieperiode zijn in dat kader bepaalde keuzes gemaakt. Getracht moet worden dat nu aan 
te scherpen in de verantwoordingsystematiek. In zijn visie zijn PS en GS dat met elkaar eens. 
Spreker stelt voor de discussie daartoe te beperken.  
 
De voorzitter onderschrijft, dat thans meerdere discussies door elkaar heenlopen. Om de 
discussie enigszins te stroomlijnen vestigt hij de aandacht op het statenvoorstel. Daarin staat 
een vijftal besluiten. GroenLinks heeft aangegeven dat besluitnr. 4 een kleine aanvulling 
behoeft. Voorts stelt spreker, op basis van de discussie, vast dat de commissie zich kan vinden 
in de voorliggende besluiten, met uitzondering van besluit nr. 1, waarin zou moeten worden 
aangegeven dat extra aandacht wordt besteed aan de stand van zaken met betrekking tot de 
verschillende onderdelen van de Versnellingsagenda. Spreker stelt voor de griffie te vragen 
om het statenvoorstel in die zin aan te passen en er een stuk terugkomt in BEM, waarin per 
onderdeel wordt aangegeven hoe GS, met in achtneming van het nieuwe Collegeakkoord,  
daarmee om willen gaan. Op basis daarvan zou de discussie kunnen worden voortgezet.   
 
De heer Dercksen deelt mede dat de PVV zich distantieert van de conclusie dat er een ruime 
consensus zou bestaan over de vijf besluitpunten. Dit geldt z.i. alleen voor punt 1. Overigens 
is de PVV van mening dat de inhoudelijke discussie daarover in PS dient te worden gevoerd. 
Voorts is spreker benieuwd naar de reactie van de vertegenwoordiging van de Randstedelijke 
Rekenkamer op het betoog van gedeputeerde Van Lunteren.  
 
Mevrouw Versteeg kan zich voorstellen dat het statenvoorstel wordt aangepast en via de mail 
wordt aangegeven of de commissie zich daarin kan vinden, zodat de discussie kan worden 
voortgezet in PS. Spreekster heeft zelf de indruk, dat alleen punt 1 behoeft te worden 
aangepast.  
De heer Dercksen deelt mede dat de PVV op het standpunt staat dat de Versnellingsagenda 
geen functie meer heeft en daarmee dient te worden gestopt. Daarmee vervalt voor de PPV 
het nut van de overige besluitpunten.   
 
De heer Buiting memoreert zijn voorstel, dat met elkaar wordt geconstateerd dat de 
oorspronkelijke bedoeling van de toen ingezette Versnellingsagenda op veel punten niet heeft 
opgeleverd wat werd beoogd. Zowel PS als GS staan op het standpunt dat ten aanzien van de 
deelprojecten moet worden bekeken wat precies moet worden gedaan. Spreker heeft er geen 
moeite mee indien dit niet meer Versnellingsagenda wordt genoemd.   
 
De heer De Kruijf kan zich vinden in voornoemd voorstel.   
Wel hecht spreker eraan te memoreren dat de PvdA het zorgwekkend vindt geconfronteerd te 
worden met een College van GS, i.c. een GS-lid, dat volstrekt niet blijk geeft in te zien dat er 
een eigen rol is voor GS, i.c. dat GS-lid. Spreker heeft een vijftal vragen gesteld over die 
eigen rol. Daarop is geen enkel antwoord gegeven. Naar de toekomst toe betreurt de PvdA dat 
dit besef er blijkbaar niet in zit.  
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De voorzitter heeft vastgesteld, dat drie van de vijf vragen van de PvdA zijn beantwoord. De 
volgende vragen staan nog open: 

- Waarom is er zo laat een reactie gekomen op het rapport van de Randstedelijke 
Rekenkamer?   

- Wanneer is bij GS het besef gekomen dat het niet goed ging? 
Voorts dient de vraag van de SP, waarom het platform Versnellingsagenda is afgeschaft, nog 
te worden beantwoord.   
 
De heer Van Lunteren licht, met betrekking tot de late de reactie op het rapport van de 
Randstedelijke Rekenkamer, toe dat dit met procedures ten aanzien van het inbrengen van 
stukken te maken heeft.  Er wordt inmiddels getracht in deze tot versnelde procedures te 
komen. 
Ten aanzien van de tweede vraag memoreert spreker dat de onderdelen van de 
Versnellingsagenda in de lijn waren uitgezet. Op de wijze waarop spreker met de onderdelen, 
waarvoor hij verantwoordelijk portefeuillehouder was is omgegaan, is hij al ingegaan.  
Het platform Versnellingsagenda was al afgeschaft voordat spreker als gedeputeerde aantrad.  
Daarvoor in de plaats heeft hij het Regionaal Economisch Overleg ingesteld; een structureel 
overleg, dat één keer per kwartaal plaatsvindt. In het Regionaal Economisch Overleg zijn de 
kennisinstellingen, het bedrijfsleven, de Kamer van Koophandel, VNO/NCW en een aantal 
gemeenten (Utrecht, Amersfoort, Veenendaal en Woerden) verspreid over de provincie 
vertegenwoordigd.  Overleg met werknemers vindt plaats in de provinciale SER.  
 
De voorzitter sluit de discussie over dit onderwerp af. Conform het besprokene kan via de 
mail een aangepast statenvoorstel tegemoet worden gezien met het verzoek om aan te geven 
of een ieder zich daarin kan vinden. Op basis daarvan zal vervolgens de discussie in de PS-
vergadering worden voortgezet.   
 
10. Internet -websites 
De voorzitter memoreert dat dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de PVV. De PVV  
heeft, in aanvulling op de art. 47-vragen, schriftelijk nog een aantal aanvullende vragen 
gesteld. Spreker geeft derhalve het woord aan de PVV.  
De heer Dercksen memoreert dat de PVV art. 47-vragen heeft gesteld om beter inzicht te 
krijgen in de hoeveelheid internetsites en de kosten die dat met zich meebrengt. De 
beantwoording heeft een deel van de onduidelijkheid weggenomen. 
Naar aanleiding van het feit dat de PVV in de beantwoording op haar art. 47-vraag naar het 
aantal bezoekers het aantal bezoeken kreeg, is daarover een aanvullende vraag gesteld. 
Aangegeven wordt dat het aantal bezoekers niet kan worden gegeven, omdat het datamodel 
niet is gericht op Google Analytics. Uit navraag is spreker gebleken, dat dit geen reden kan 
zijn om het aantal bezoekers niet te vermelden. 
Voorts is verzocht of het mogelijk was de geografische spreiding aan te geven. Dat wordt 
bevestigend beantwoord, maar het wordt niet gegeven omdat de nauwkeurigheid sterk te 
wensen zou overlaten. Dat is onjuist. Zeker als het om een provincie gaat, kan op basis van de 
IP-adressen worden nagegaan of de bezoekers de doelgroep betreffen.   
De PVV ontdekt een patroon in de antwoorden op haar vragen. Vragen worden soms 
helemaal niet beantwoord of de antwoorden hebben geen enkele correlatie met de vragen. De 
PVV heeft moeite met deze gang van zaken.   
De PVV is voorstander van een moderne manier van communiceren. Indien die wijze van 
communiceren echter niemand bereikt, is de vraag of daar niet anders naar moet worden 
gekeken. 
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Uit de presentatie over de bedrijfsvoering heeft de PVV begrepen dat het beleid met 
betrekking tot nieuwe internetsites ‘nee, tenzij’ is. Spreker kan dat niet rijmen met de 
beantwoording die is ontvangen.  
De Provincie Utrecht betaalt ook internetsites die onder verantwoordelijkheid vallen van 
andere entiteiten. Ter illustratie wijst spreker op www.cultuurutrecht.nl, dat beperkte 
belangstelling geniet van de bevolking. 
Op grond van het bovenstaande pleit de PVV ervoor kritischer te kijken naar het al dan niet in 
de lucht houden van door de provincie gefinancierde internetsites. 
 
Mevrouw Boelhouwer deelt mede dat GroenLinks het pleidooi van de PVV ondersteunt. 
GroenLinks acht het wenselijk dat bij alle projecten, waarop communicatie wordt gepleegd, 
wordt bekeken wat de meest passende strategie is. Dat kan internet zijn, maar dat hoeft niet 
perse. 
Met betrekking tot het beleid ‘nee, tenzij’ bij nieuwe internetsites, stelt GroenLinks vast dat 
dit door omstandigheden de afgelopen jaren wat minder goed heeft uitgepakt. Geïnformeerd 
wordt hoe GS daarmee in de toekomst denken om te gaan.   
 
Indien wordt besloten tot een analyse van de internetsites, pleit de heer Van Wikselaar ervoor 
daarbij de huisstijl te betrekken. In zijn visie kunnen de kosten daarmee afnemen.   
 
Mevrouw Vlam zet uiteen dat internetsites een van de communicatiemiddelen is waarmee de 
provincie Utrecht zich naar buiten uit. Daarbij moet goed worden bekeken wie de gebruiker 
is, zodat de informatie daarop wordt afgestemd.  De VVD sluit zich aan bij de opmerking van 
de SGP over de huisstijl. Dat is zowel het goedkoopst om te ontwikkelen en het vergroot de 
herkenbaarheid. 
 
Mevrouw Hoek hecht eraan haar waardering uit te spreken over de provinciale website. Een 
aantal jaren geleden was de website slecht toegankelijk. Voor de doelgroep, de burger, moet 
het aantrekkelijk zijn de website te bezoeken. Dat is thans is het geval. Doel moet ook zijn de 
gebruiker vast te houden.  
 
De heer Peters constateert dat de kosten hoog zijn, maar D66 deelt de mening over het belang 
van een goede corporate website.  
Bij de projectsites zouden de kosten wellicht omlaag kunnen. Er zijn voldoende voorbeelden 
van succesvolle websites met lage kosten die 50.000 keer gehit worden.   
Uit de presentatie over de bedrijfsvoering blijkt dat in het verleden iets minder strategisch 
werd gekeken naar de communicatie en thans een beleid is ingezet van ‘nee, tenzij’. Wellicht 
kan daarover nadere informatie worden verstrekt.    
 
Gedeputeerde Pennarts zet uiteen dat in het kader van de communicatie kritisch wordt 
gekeken naar het gebruik van internetsites. Een internetsite wordt afgewogen in het totaal van 
aanwezige communicatiemiddelen. Soms is een brief het beste instrument; het kan ook een 
gedrukte nieuwsbrief zijn, een folder of een internetsite.  
Er zit een spreiding in het aantal bezoeken van de internetsites. Er zijn piekmomenten, 
waarbij in algemene zin wordt gecommuniceerd over een onderwerp waarbij de internetsite 
ondersteunend is. Er zijn ook internetsites met een laag bezoekersaantal, waarbij 
geconcludeerd zou kunnen dat de kosten per bezoek wel erg hoog zijn en de vraag kan 
worden gesteld of de internetsite nut heeft. Het heeft wel te maken met de inhoud van de 
internetsite en de doelgroep. 
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Indien burgers bellen voor informatie, of daarvoor langskomen op het provinciehuis, is ook 
sprake van een duur contact. Spreekster is derhalve van mening, dat altijd de afweging moet 
worden gemaakt waartoe de internetsite dient en welke informatiebehoefte daarmee wordt 
opgelost.  
Mogelijk is in het verleden wat makkelijk omgegaan met internetsites. In de toekomst zal er 
scherp op worden toegezien dat, indien er wordt gecommuniceerd, dit zo gericht mogelijk 
gebeurt en wildgroei aan internetsites wordt tegengegaan.   
Spreekster heeft moeite met de opmerking van de PPV dat vragen niet juist of helemaal niet 
worden beantwoord; zij bestrijdt dit.  
Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de heer Dercksen benadrukt 
spreekster dat wel degelijk is ingegaan op de vraag van de PVV over het aantal bezoekers in 
de zin dat die vraag niet kon worden beantwoord, omdat niet het aantal bezoekers maar het 
aantal bezoeken wordt gemeten.  
De heer Dercksen merkt op dat het laatste pas is geantwoord naar aanleiding van de 
aanvullende vragen. Overigens wijst spreker nogmaals op het feit dat het aantal bezoekers 
eenvoudig met Google Analytics is na te gaan. Desgewenst kan spreker de link hiertoe 
verstrekken.  
 
De voorzitter sluit de discussie over dit onderwerp af.   
 
11. Statenvoorstel wijziging tarieventabel behorend bij de Algemene 
belastingverordening provincie Utrecht 1997 
Voorgesteld wordt dit onderwerp zonder bespreking rechtreeks te agenderen voor PS.  
Aldus wordt besloten.  
 
12. Statenvoorstel concept Begroting Randstedelijke Rekenkamer 2012 
De voorzitter deelt mede dat de Begroting en het statenvoorstel als nazending zijn 
rondgestuurd.  
 
Mevrouw Vlam deelt mede dat het de VVD verheugt dat, evenals het afgelopen jaar, geen 
indexering is toegepast. In de Begroting wordt nu rekening gehouden met gelijkblijvende 
inkomsten van de vier deelnemende provincies. De provincies worden echter gekort op het 
Provinciefonds. Geïnformeerd wordt of daarmee rekening is gehouden.  
Mevrouw Hoenderdos antwoordt dat daarmee in de begroting geen rekening is gehouden. De 
Randstedelijke Rekenkamer werkt voor Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland. 
In de Gemeenschappelijke Regeling staat dat, bij een wijziging in de verdeling van de 
budgetten, drie provincie met een voorstel moeten komen; het voorstel moet vervolgens door 
alle vier de deelnemers worden geaccordeerd. 
De heer Van Lunteren voegt hieraan toe dat de eerdergenoemde 15% niet is toegepast op 
Gemeenschappelijke Regeling, omdat dit niet eenzijdig kan.   
 
De voorzitter informeert of het voorliggende voorstel een sterstuk kan zijn in de PS-
vergadering.   
 
De heer Nugteren geeft aan dat hij dit nog binnen zijn fractie wil overwegen.  
 
TER KENNISNEMING 
 
13. Statenbrief Programma Utrecht e-Provincie voortgang 2010 
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14. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering, onder dankzegging van 
ieders komst en inbreng. 
 


