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VERSLAG van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van  

2 april 2012 in het Provinciehuis 

 

Aanwezig: 

Dhr. G.A. de Kruif (voorzitter), dhr. R.C. Robbertsen (CvdK), dhr. R. van Lunteren (gedeputeerde, 

afwezig bij de behandeling van agendapunt 10), mw. A.M.A. Pennarts-Pouw (gedeputeerde), drs. 

R.E. de Vries (gedeputeerde), dhr. F.H. Barneveld Binkhuysen (VVD), mw. A.C. Boelhouwer 

(GroenLinks), drs. J.G. Boerkamp (D66), dhr. R.G.J. Dercksen (PVV), mw.drs. R.K. Dik-Faber 

(ChristenUnie), mw. P. Doornenbal (CDA), drs. J.G. van Hal Scheffer (PVV), mw. W.M.M. Hoek 

(50PLUS), ir. H. IJssennagger (PVV), drs. C. de Kruijf (PvdA), ir.ing. Y.S. Lutfula (SP), mw. 

M.W.J. Maasdam-Hoevers (CDA), drs. B. Nugteren (GroenLinks), ir. J.P.M. Peters (D66), mw. Y. 

Smit (VVD), dhr. W. van der Steeg (PvdD); mr. D.S.L. Tuijnman (VVD), mw.drs. J.C.M. Versteeg 

(D66) en dhr. W. van Wikselaar (SGP); 

 

Met kennisgeving afwezig: 

dhr.drs. R.W. Krol (gedeputeerde), mr. J.M. Buiting (CDA), mw. J.H. Verbeij-Ouwerkerk (PvdA) en 

mw.dr. A.J. Vlam (VVD); 

 

Van ambtelijke zijde aanwezig: 

dr. R.J. Poort (adjunctgriffier) en mw. M.J. Strijbos-Vermeulen (verslag) 

 

 

1.  Opening 

De voorzitter, de heer De Kruif, opent de vergadering met een woord van welkom. 

De berichten van verhindering worden doorgenomen.  

 

2. Vaststellen agenda 

De voorzitter laat weten dat zowel de heer Robbertsen als gedeputeerde Van Lunteren om 21.00 uur 

worden verwacht bij een ander overleg. De heer Van Lunteren zal de commissievergadering vanaf 

22.15 uur weer bijwonen. Hierdoor is de volgorde van de agenda gewijzigd. 

De agenda wordt, met inbegrip van deze wijziging, vastgesteld. 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

Mededelingen:  

- Ter vergadering treft men aan het memo Exploitatie Paushuize van de heer Robbertsen. 

- Gedeputeerde De Vries deelt mee dat in de werkgroep Europa een werkplan voor Utrecht wordt 

opgesteld. Dit werkplan beslaat anderhalf jaar, 2012-2013. Hier wordt het overzicht in 

opgenomen dat hij de commissie heeft toegezegd over de Strategie 2040, een stuk over de P4 en 

een stuk over Utrecht, zodat er straks één document is met zowel werkplan als gegevens met 

schema. De Staten zullen dit zo snel mogelijk ontvangen. 

Ingekomen stukken: 

- Memo terugvordering subsidies op verzoek van de heer Van Hal Scheffer 

- Persbericht provincie Utrecht blij met kabinetsbesluit over toekomst Randstad 

- Brief minister Spies inzake Voortgangsbericht visienota bestuur en bestuurlijke inrichting 

De voorzitter memoreert dat, op verzoek van enkele fracties, dit punt ter oriënterende bespreking 

wordt opgevoerd. 

 

De heer Dercksen zegt dat zijn fractie vrijwel alleen complimenten heeft voor de brief en akkoord 

gaat met het afschaffen van BRU en deelgemeenten, de banenmachine van enkele partijen. 
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 Nu er taken op het gebied van huisvesting en op het gebied van de BRU op de provincie 

afkomen, vraagt spreker zich af hoe het staat met de doelstelling in het coalitieakkoord om 

ambtenaren af te laten vloeien en het apparaat af te slanken. 

 Zijn fractie had graag gezien dat de waterschappen zouden worden samengevoegd met dan wel 

gemeenten dan wel provincies.  

 

Mevrouw Dik laat weten dat de ChristenUnie-fractie de brief met genoegen heeft gelezen. De 

gedwongen herindeling of de fusie in de Randstad die als een zwaard van Damocles boven de 

provincie hingen, zijn duidelijk van de baan. Zoals het college al aangaf in het persbericht, kan de 

provincie zich nu weer op de inhoud gaan richten. Ook zijn er wat verbeteringen in de structuur: de 

gemeentelijke deelraden gaan weg en de Wgr-plus wordt afgeschaft. Haar fractie heeft drie punten: 

 Over de economische agenda wordt gesteld dat de Noordvleugel samen met de minister van 

Economische zaken, Landbouw en Innovatie een landsdelige economische agenda zal opstellen. 

Hoe verloopt dit proces en in hoeverre haken PS daarbij aan? 

 In het stuk staat dat in 2012 door de partijen zal worden verkend ‘welke vormen van niet 

vrijblijvende samenwerking zich het beste lenen voor een meer structurele samenwerking tussen 

de bestuurlijke partijen van de Noordvleugel’. Hoe moet deze zin worden geïnterpreteerd? 

 Wanneer de vervoerregio’s niet goed worden ingericht, zullen zij extra tussenlagen creëren, waar 

geen democratische controle op zit. Er komt er één in het zuidelijke deel (Haaglanden, 

Rotterdam) en in het noordelijke deel (Almere en de regio Amsterdam). Dat Utrecht niet wordt 

genoemd is iets waar haar fractie inhoudelijk blij mee kan zijn. Maar het betekent misschien een 

minpunt voor de economische agenda die men in de Noordvleugel wil opzetten. 

 

Mevrouw Versteeg vindt dat het voortgangsbericht van minister Spies, dat doorborduurt op het stuk 

van oktober van minister Donner, een gunstige uitkomst heeft wanneer alleen wordt gekeken naar 

het belang van de provincie Utrecht. De Wgr-plus wordt afgeschaft en de BDU-gelden verkeer en 

vervoer gaan naar de provincie. Een niet democratisch gelegitimeerd orgaan wordt afgeschaft, een 

orgaan dat de provincie in de weg zit bij het uitvoeren van haar kerntaken. Het vermindert de 

bestuurlijke drukte, dat vindt haar fractie een heel positief onderdeel van de brief. 

Zij is geen voorstander van de vervoersautoriteit en is tevreden dat de regio Utrecht daar niet in 

terechtkomt. Het is goed dat mobiliteit in Utrecht in een democratisch gelegitimeerde hand komt. 

Maar als men inhoudelijk naar het oorspronkelijke probleem kijkt, de bestuurlijke drukte in de 

Randstad, dan is noch het stuk van minister Spies noch dat van minister Donner daarvoor een 

oplossing. Oud minister Donner heeft ook gezegd dat er extra inspanningen nodig zijn om de 

Randstad bij de Europese economische top te houden. De bestuurlijke versnippering van de 

Randstad is een wezenlijk onderdeel van het probleem. Dat wordt ook met dit bericht niet aangepakt. 

De fractie zou graag een reactie van GS willen hebben op de brief, waarbij wordt gekeken naar het 

probleem waarvoor alles een oplossing moest zijn: de bestuurlijke drukte in de Randstad. 

 

Mevrouw Hoek deelt mee dat haar fractie blij is dat vooral de BRU wordt opgeheven. In Stichtse 

Vecht was een verdeling waarbij twee voormalige gemeenten onder de provincie en één voormalige 

gemeente onder de BRU viel. Het openbaar vervoer was niet optimaal omdat het niet op elkaar was 

afgestemd. Zij hoopt dat er nu meer mogelijkheden zijn en dat het openbaar vervoer tussen de kleine 

kernen beter op elkaar kan worden afgestemd. 

In afwachting van dit besluit is in Stichtse Vecht geen besluit genomen om eerder uit de BRU te 

gaan. Daardoor kreeg de provincie € 3 miljoen minder voor de brede doeluitkering. Zij is tevreden 

dat, in ieder geval op het gebied van openbaar vervoer, alles onder één beheerder gaat vallen. 

 

De heer De Kruijf laat weten dat zijn fractie de brief met instemming heeft gelezen. Er tekent zich 

enige vooruitgang af en met de richting waarin kan zijn fractie instemmen. 
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 Het kabinet zet erg in op flexibele samenwerkingsvormen. Daar kan hij zich wat bij voorstellen, 

de wereld verandert snel en bestuurlijke structuren moeten daarop worden aangepast. Maar het 

gevaar is dat zich schimmige en ondemocratische overlegvormen gaan aftekenen. Hij zou hier bij 

de uitwerking aandacht voor willen zien. Ook zou hij willen zien hoe dit aangepakt en 

voorkomen kan worden. 

 Zijn fractie weet niet of men blij moet zijn dat Utrecht niet bij de vervoerregio’s wordt genoemd. 

Het accent ligt in het noorden op de as Schiphol-Amsterdam-Almere. Als daarmee veel aandacht 

en misschien geld bij Utrecht wegvloeit, is het niet iets om blij mee te zijn.  

 Wat de samenwerking met wat nu nog de BRU heet betreft: er is door het college naar aanleiding 

van de motie van de SP-fractie over de OV-concessie nadrukkelijk uitgesproken dat er met grote 

behoedzaamheid zou worden omgegaan met de BRU, om te verzekeren dat er een goede 

overgangssituatie zou ontstaan. Spreker heeft signalen ontvangen dat dit niet altijd soepel loopt, 

met name als het gaat om de OV-concessie vraagt het nog de juiste aandacht om in goed overleg 

tot een uiteindelijke concessie of aanbesteding te komen. 

 Er is eerder door gedeputeerde Pennarts toegezegd dat de komende maanden een viertal 

voorstellen zal terugkomen op dit gebied, bijvoorbeeld over de bedrijfvoering en het onderzoek 

naar de samenwerking. De heer De Kruijf had verwacht er hier vanavond één van terug te zien. 

Wanneer krijgen de Staten die onder ogen? 

De lijn die zich aftekent heeft de steun van de PvdA-fractie. 

 

De heer Nugteren zegt dat zijn fractie overwegend positief is over de brief. Er leven enkele vragen: 

 Is er al enig zich op hoe de behandeling in Den Haag zich zal voltrekken? Mag men daar nog 

grote veranderingen verwachten? 

 Zijn fractie zou graag in de Staten over de effecten van de brief spreken en nodigt het  

 college uit om met een brief te komen, waarin wordt beschreven hoe de provincie om kan gaan 

      met wat in deze brief wordt gesteld. 

 

Mevrouw Doornenbal sluit zich aan bij de opmerking over het behoedzaam omgaan met de BRU. 

Zij vindt dit ook een felicitatie aan GS waard: datgene wat de Staten hebben meegegeven, hebben 

GS goed voor het voetlicht weten te krijgen bij de ministers. Zij heeft de publicatie in de krant nog 

voor ogen waarbij de provincie Utrecht graag wilde aansluiten bij het overleg van de steden Utrecht, 

Almere en Amsterdam en zij herinnert zich hoe er toen werd gereageerd.  

Haar fractie stemt in met de brief, zeker waar het gaat over de deelgemeenten en het opheffen van de 

Wgr-plus. Haar fractie heeft twee vragen: 

 Bij het ambtelijke gedeelte van de BRU is kennis rondom concessieverlening en rondom het 

gemeentevervoer. Komen deze medewerkers naar Utrecht? 

 Er is een concrete datum van de overdracht van de jeugdzorg, namelijk 1 januari 2015 in plaats 

van vermoedelijk 1 januari 2016. Graag hoort zij van GS hoe hierop wordt gereageerd. 

 

De heer Barneveld Binkhuysen meldt dat de brief bij zijn fractie goed is ontvangen. Hij is met name 

verheugd over de afschaffing van de Wgr-plus en de duidelijkheid die de brief ten dele heeft 

gecreëerd. 

De meeste vragen zijn inmiddels gesteld. Het betreft een voortgangsbericht. Zijn fractie hoort graag 

de reactie van GS op de verschillende punten en vermoedt dat in de naaste toekomst een schriftelijke 

reactie hierop zal komen. 

Er werd zojuist al aan gerefereerd dat enkele zaken moeizaam zijn geformuleerd. Ergens staat 

‘integratie van twee flexibele platforms’. Hij verwacht niet een direct antwoord, maar het is goed om 

als Staten meer zicht te krijgen op hoe de provincie op de verschillende onderwerpen reageert. 
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Gedeputeerde Pennarts beantwoordt de meer algemene vragen, de overige vragen worden door 

gedeputeerde Van Lunteren beantwoord.  

Over de Randstadontwikkelingen rapporteert de gedeputeerde als volgt: 

 De OV-autoriteit: 

De opheffing van de Wgr-plusregio’s heeft vooral impact op de provincie als het gaat om de 

vervoersactiviteiten. Er waren twee scenario’s. Er wordt een OV-autoriteit opgericht voor de 

gemeenten Den Haag en Rotterdam en voor Amsterdam en Almere. Dat is op inhoud gebaseerd, 

wat betekent dat bij Utrecht voor het scenario van de rest van het land wordt gekozen, wat 

inhoudt dat de BDU-gelden naar de provincie gaan en een ontmanteling van het BRU zal volgen. 

Hierover wordt tussen BRU en provincie overlegd. Dat is nog in een beginstadium. Inmiddels 

hebben GS een brief aan de gemeenten gestuurd waarin dit overleg wordt aangekondigd en 

waarin de gemeenten is toegezegd dat zij op de hoogte worden gehouden van de vorderingen.  

 De economische agenda in Noordvleugelverband: 

Dit loopt goed. Gekeken wordt hoe in de regio een economic development board op kan worden 

gericht waarbij overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven worden betrokken. Hier wordt 

vorm aan gegeven in het Paushuize-overleg. In de zomer worden de eerste resultaten verwacht. 

 Samenwerking op basis van efficiency: 

Onderzocht wordt wat er op het gebied van efficiency mogelijk is in de samenwerking tussen de 

provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Een eerste globaal rapport moet nog worden 

beoordeeld door de algemeen directeuren en de stuurgroep. De Staten ontvangen dit eind 

april/begin mei. 

 De samenwerking als alternatieven voor opschaling: 

GS verwachten dat de ontwikkelingen met betrekking tot de OV-autoriteiten, de samenwerking 

in Noordvleugelverband en de efficiency die wordt onderzocht voldoende inhoud bieden om 

deze vraag voorlopig te hebben beantwoord. Dit zal geverifieerd worden, er is een 

stuurgroepvergadering in Noordvleugelverband waarin men hierover zal spreken. De 

gedeputeerde zal de Staten terugrapporteren, waarschijnlijk middels een afrondende notitie. 

Hiervoor moet de behandeling in de Kamer worden afgewacht. 

De overige vragen beantwoordt de gedeputeerde als volgt: 

 De brief van minster Spies heeft veel losgemaakt, er waren in Nederland acht Wgr-plusregio’s. 

Er is een rondetafelgesprek georganiseerd door de commissie van Binnenlandse Zaken op 19 

april, waarvoor diverse partijen zijn uitgenodigd. Dit punt zal op 15 mei in de Tweede en 22 mei 

in de Eerste Kamer worden behandeld. De provincie Utrecht laat zich bij die gesprekken 

vertegenwoordigen door het IPO. 

 De gedeputeerde kan zich de verrassing voorstellen over de datum van de transitie van de  

jeugdzorg. In feite hebben de provincies nog maar twee jaar tot hun beschikking om de transitie 

van de jeugdzorg goed vorm te geven. Dit zet een extra tijdsdruk op het proces. 

 

Gedeputeerde Van Lunteren gaat in op de vragen over het personeel.  

 Hij kan zich voorstellen dat de werkzaamheden bij de BRU aanvullend zijn op die bij de  

provincie. Het precieze overzicht ontbreekt nog, daarom kan hij niet aangeven wat dit voor de 

formatie van de provincie gaat betekenen. De gesprekken hierover worden momenteel gevoerd. 

Los hiervan is de provincie rechtsopvolger. Het is dus het probleem van de provincie. Deze 

avond zal er een eerste gesprek zijn, mede hierover, met een bestuurlijke delegatie van de BRU. 

 Wat de opmerkingen met betrekking tot de economische agenda betreft: de insteek die GS kiezen 

bij dit overleg is gebaseerd op de Economische Visie, dus op de kaders die PS hebben gesteld. 

Op basis van het visiedocument ontvangen de Staten een economische agenda. De Visie vormt 

het kader voor de agenda en de agenda die uiteindelijk aan de Staten wordt voorgelegd, is het 

Utrechtse deel van de agenda. Er zal dus niet iets gebeuren waar de Staten geen grip meer op 

hebben. Ook zullen er geen verrassingen in staan, anders dan de lijn die al is afgesproken. 
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 De heer De Kruijf vroeg of de provincie het risico loopt straks het onderspit te delven, omdat 

Utrecht niet in de vervoersregio Amsterdam - Almere zit. De gedeputeerde benadrukt dat het 

Amsterdam - Almere is en niet Amsterdam - Schiphol - Almere. De gedachte is dat, als men 

kijkt naar hoe vervoersstromen zijn georganiseerd, men die op basis van de vervoerregio’s kan 

weergeven. Daar zou men Utrecht als een totale vervoersregio kunnen zien. De vervoersstromen 

in dit gebied hangen grotendeels samen met de grenzen van de provincie. GS zijn blij dat voor 

deze insteek is gekozen. Het is nu zaak en zorg dat de aandacht hierop gefocust blijft.  

In het verleden was dit niet veel anders georganiseerd. Kijkend naar de laatste verdeling van de 

middelen, bijvoorbeeld de planstudies waar een kleine € 3,2 miljard is binnengehaald, dan heeft 

Utrecht de regio Amsterdamse flink overtroffen met de middelen die het heeft weten binnen te 

halen. Bij het programma Beter Benutten heeft Utrecht, vergeleken de andere regio’s, het meeste 

geld weten binnen te krijgen met de minste inleg. Ook bij het Rijk is er de erkenning dat dit een 

gebied is dat een belangrijke toegevoegde waarde heeft voor beide vervoersregio’s. Op het 

moment dat men in Utrecht een probleem heeft, heeft men dat in de vervoersregio’s rondom ook. 

 Wat de OV-concessie en de geruchten daaromtrent betreft: op concessiegebied heeft de BRU 

zijn bevoegdheden en zal daarmee doorgaan. In het overleg deze avond zullen deze punten ook 

naar voren komen: hoe kan men hier op een goede manier met elkaar over blijven spreken en wat 

zijn precies de mogelijkheden om daar met elkaar naar efficiency toe te groeien? Het zou jammer 

zijn als men dit jaar naar een aanbesteding toegaat terwijl, als men slimmer kijkt, er meer 

kwaliteit voor de reiziger uit kan worden gehaald.  

Dit wordt op een zorgvuldige manier gedaan: het BRU wordt wel opgeheven maar de provincie 

heeft straks bestuurlijk weer met alle partijen te maken. 

 

Mevrouw Versteeg herinnert aan haar vraag hoe GS aankijken tegen het voortgangsbericht van 

minister Spies: is dit een oplossing van de oorspronkelijke problematiek, namelijk het oplossen van 

de bestuurlijke drukte in de Randstad? 

 

De heer De Kruijf is blij met de inschatting ten aanzien van de vervoerregio’s, er is geen sprake van 

accentverlegging ten nadele van Utrecht. 

Hoe gaat men om met de flexibele informele samenwerkingsvormen waar het kabinet nadrukkelijk 

op inzet? Wanneer kan dit ergens het onderwerp van gesprek worden zodat de Staten niet het zicht 

kwijtraken op waar wat besloten wordt? 

Bij de overname van personeel wordt ook het trambedrijf, waar vijftig mensen werken, betrokken. 

Spreker is blij dat de inzet erop is gericht om de goede verhoudingen te waarborgen. 

 

Gedeputeerde Pennarts kan zich voorstellen dat mevrouw Versteeg meer helderheid en duidelijkheid 

had gewild in de bestuurlijke structuur en organisatie. GS vinden dit al een belangrijke verbetering 

ten opzichte van de huidige situatie. Met de afschaffing van de Wgr-plusregio’s verdwijnt er een 

orgaan waar geen democratische vertegenwoordiging in is. Hier kunnen andere 

samenwerkingsverbanden voor in de plaats komen, maar die krijgen niet de status van de Wgr-plus. 

Een Wgr-regeling is altijd mogelijk en zal voor diverse zaken worden benut, bijvoorbeeld bij de 

transitie van de jeugdzorg. Het is misschien niet het meest optimaal, maar met deze constructie en de 

toewijzing van de doeluitkering vervoer naar de provincie is een betere situatie bereikt. 

Mevrouw Versteeg vraagt of de gedeputeerde van mening is dat, als de Wgr-plus wordt afgeschaft 

en men vervolgens twee vervoersregio’s opricht, er netto nauwelijks een voor- of achteruitgang van 

bestuurlijke drukte ontstaat. 

Gedeputeerde Pennarts erkent dat hier in een ander overlegorgaan voor in de plaats komt, een 

sturingsorgaan. Maar dit is op inhoud gebaseerd en het heeft te maken met samenwerking en 

onderlinge verwevenheid van vervoersstromen. Bestuurlijk gezien is dit het meest optimale model. 
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De dreiging dat meerdere provincies en gemeenten hierbij betrokken raken is hiermee van de baan. 

Ook voor gemeenten voorziet dit in een behoefte om op die wijze hun vervoer aan te sturen. 

Mevrouw Versteeg constateert dat GS anders in deze materie zitten dan de D66-fractie. 

 

Gedeputeerde Pennarts gaat vervolgens in op de opmerking van de heer De Kruijf over de flexibele 

informele samenwerkingsvorm. Het is een omschrijving die vragen oproept, maar die inhoudt dat 

overheden, bedrijven en instellingen elkaar weten te vinden en op thema’s met elkaar in overleg 

gaan, daar waar het meerwaarde biedt. Men voegt iets toe of blijft weg. Er zal altijd, in welke vorm 

ook, sprake zijn van samenwerkingsverbanden. Het gaat met name over de democratische 

controleerbaarheid van de samenwerkingsvormen. 

 

Gedeputeerde Van Lunteren merkt op dat het trambedrijf één van de onderwerpen waarover wordt 

gediscussieerd, ook binnen de BRU. Dit moet worden afgewacht. Spreker verwacht dat GS hier bij 

worden betrokken. Hij hoopt in het overleg van deze avond hier meer over te horen. 

 

4. Termijnagenda 

De voorzitter wijst erop dat geprobeerd is, naar aanleiding van onder meer de opmerking van de heer 

Van Hal Scheffer in de vorige vergadering, de termijnagenda overzichtelijker te maken. Dit is ook 

de reden waarom deze al voor het weekeinde werd toegestuurd aan de commissieleden. De 

wijzigingen zijn vet gedrukt. Zaken die verdwijnen van de agenda worden in de voorzittersmail 

vermeld. 

Aan de termijnagenda is een memorandum van gedeputeerde Pennarts gevoegd, betreffende de 

actualisatie Strategische Projecten en programma’s. De Statenleden gaan akkoord met dit voorstel. 

 

De heer De Kruijf vindt de termijnagenda duidelijker geworden. Hij was blij met de mail waarin de 

punten op een rij werden gezet, dit werkt verhelderend. 

Op pagina 1 staat bij het Voorstel pilot inzet SW-bedrijven  p.m. genoteerd. Wanneer kan dit meer 

concreet worden? 

Gedeputeerde Van Lunteren heeft hier eerder een notitie over verstuurd. Hij heeft dit onderdeel 

gemaakt van het integrale inkoopbeleid. Hier is een pilot mee gedaan bij de aanbesteding van de 

catering. Willen de Staten er elke keer over worden geïnformeerd als GS een aanbesteding doen en 

dit meenemen? 

De voorzitter wijst erop dat in deze vergadering is geconstateerd dat dit punt bij alle beleid wordt 

meegenomen. Het punt zou daarom van de termijnagenda af worden gehaald. 

De heer De Kruijf heeft hier geen bezwaar tegen. Zeker niet als dit vergezeld gaat, zo eens per half 

jaar, van een korte verslaglegging van de resultaten. 

Gedeputeerde Van Lunteren stelt voor aandacht te besteden aan wat op dit vlak wordt gedaan bij de 

rapportage over de bedrijfsvoering, als onderdeel van de jaarrekening. 

De commissieleden gaan hiermee akkoord. 

 

De heer Van Hal Scheffer dankt de griffie voor de aanpassingen.  

 De discussie hierover had ook een meer principiële kant, onder meer de evaluaties. Wellicht kan 

de belangrijke rol hierbij van de termijnagenda op een ander moment terugkomen. 

 Spreker vraagt wanneer het overzicht van alle subsidies op de website zal worden gepubliceerd. 

 Zijn fractie wacht nog op het financiële overzicht van de inrichting van de Statenzaal et cetera. 

 Op de termijnagenda staan, met als datum afdoening 2 april, drie punten van gedeputeerde Krol 

genoemd met betrekking tot Middelen. Deze staan echter niet geagendeerd voor vanavond. 

 

Gedeputeerde Van Lunteren antwoordt dat het overzicht van de subsidies klaar is en wordt 

gepubliceerd nadat de jaarrekening is gepubliceerd. 
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De heer Robbertsen wijst erop dat van de drie toezeggingen van gedeputeerde Krol alleen de eerste 

door hem wordt opgepakt. De tweede en derde, over de openstelling en de definitieve overeenkomst 

met de exploitant van Paushuize, staan in het memo dat de commissieleden uitgereikt kregen. 

Gedeputeerde De Vries gaat in op de toezegging die hij de vorige vergadering heeft gedaan over het 

Europese voorzitterschap en de mogelijkheid om hier in Utrecht iets mee te doen. Het blijkt dat 

Utrecht in 2004 ook een poging heeft ondernomen hiertoe. Dat is niet gelukt, omdat de provincie te 

weinig hotelcapaciteit heeft op korte afstand van een vergaderlocatie. Bij Buitenlandse Zaken wordt 

nagegaan wat de randvoorwaarden zijn bij het houden van een dergelijke ministerraad in Utrecht. 

Dan kan worden bezien of dit een haalbare kaart is. Spreker zegt toe hier op terug te komen. 

 

5. Verslag 27 februari 2012 

Het verslag van deze vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

6. Rondvraag 

De heer Dercksen memoreert dat zijn fractie in de vorige vergadering schriftelijke vragen had 

gesteld over een ter kennisname stuk betreffende de dienstreizen. Ook had zijn fractie vragen met 

betrekking tot de verhuur van het Provinciehuis. Ook hierop is een schriftelijke reactie toegezegd. 

De voorzitter zegt toe dat gedeputeerde Krol in de volgende vergadering de vragen over de verhuur 

van het Provinciehuis zal beantwoorden. 

 

Gedeputeerde Van Lunteren memoreert zijn toezegging dat hij het gesprek met een makelaar aan 

zou gaan. Dit gesprek heeft plaatsgevonden en op dit moment wordt de afgesproken verhuurstrategie 

gehandhaafd. Hij zegt toe te vragen of hierover iets aan de notitie kan worden toegevoegd, waarbij 

GS aangeven dat, nu het gebouw ingericht en klaar is, de ingebruikname wordt afgewacht voor de 

verhuurstrategie wordt aangepast. De makelaar heeft toegezegd om elk kwartaal een 

voortgangsrapportage op te stellen, zodat de commissie periodiek geïnformeerd wordt. De makelaar 

is op dit moment met enkele mogelijke huurders bezig, hier komt mogelijk snel duidelijkheid over. 

De tweede vraag van de PVV-fractie was of GS bereid zijn om verslaglegging te doen bij elke 

Europa-reis. Dit is een regulier onderdeel van de werkzaamheden en Europa-medewerkers zouden 

dan continu verslag moeten doen. De belastingbetaler zal er geen voorstander van zijn dat 

ambtenaren het merendeel van de tijd bezig zijn met verslaglegging. PS zouden met name naar de 

resultaten moeten kijken, daar kan het college op worden afgerekend. 

Wat de ambtelijke acquisitiereizen betreft, ligt er de afspraak dat GS jaarlijks rapporteren over wat 

op het gebied van acquisitie wordt gedaan, gekoppeld aan acquisitiedoelstellingen.  

De heer Dercksen vraagt om een overzicht van hoeveel mensen hoe vaak op reis gaan, met eventueel 

een doelstelling. Het hoeft geen verslag te zijn van elke bijgewoonde vergadering. Het gaat hem om 

een beeld van de reisintensiteit. 

In overleg met de werkgroep Europa en P&O zou gedeputeerde Van Lunteren aan kunnen geven 

hoeveel fte’s zich bezighouden met Europa en in welke frequentie. 

De heer Peters vraagt of de PVV-fractie ook verslaglegging wenst over alle reizen die naar 

Groningen zijn gemaakt. Dat is verder weg dan Brussel. 

De heer Dercksen licht toe dat zijn fractie graag een beeld wil hebben van wat Europa de provincie 

kost, hoeveel ambtenaren hoe vaak naar Brussel of Straatsburg reizen. Hij weet dat dit de D66-

fractie minder interesseert. 

De heer Peters merkt op dat het ook zijn fractie interesseert wat Europa de provincie oplevert. 

Gedeputeerde Van Lunteren meldt dat, als de PVV-fractie een kosten-batenanalyse wil, de provincie 

de afgelopen jaren een kleine € 20 miljoen uit Europa heeft gehaald. De ambtelijke inzet kan nog 

tien jaar vooruit voordat dit bedrag is geëvenaard. Een reis naar Brussel levert dus evenveel op als 

een reis naar Groningen. 
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Mevrouw Doornenbal deelt mee dat er wat onduidelijkheid is bij de fracties in Utrechtse Heuvelrug. 

De gemeente staat onder financieel toezicht en heeft een brief ontvangen, waarin wordt gesteld dat, 

omdat de gemeente nog niet overal aan voldoet, GS niet kunnen instemmen met de voorstellen die er 

liggen. Echter, na enkele dagen kwam de toestemming. Wat was er feitelijk anders?  

Zij stelt deze vraag mede namens de fracties van de ChristenUnie en de SGP. 

Gedeputeerde Van Lunteren legt uit dat het een ongelukkige samenloop van omstandigheden was. 

Procedureel gezien moesten GS die vrijdag de termijnbrief versturen. De afrondende gesprekken met 

Utrechtse Heuvelrug  waren toen al gaande. Dat leidde tot onrust bij de raad, die behandelde de 

begroting en vroeg zich af waar die dan op gebaseerd was. Ambtelijk was al overeenstemming 

bereikt over wat het college aan de raad wilde voorleggen. Omdat hij de discussie voorzag, heeft de 

wethouder gevraagd of de gedeputeerde hier een brief over wilde sturen. Om die reden hebben GS 

ervoor gekozen om aan te geven waar de zorgpunten zaten en waar GS de gemeente het voordeel 

van de twijfel zouden geven. Het is een procedurele kwestie geweest, de brief was bedoeld om dit 

recht te zetten. 

De heer Van Wikselaar brengt naar voren dat in deze gemeente een begroting ligt, waarvan niet 

duidelijk is of die sluitend is. Vervolgens ligt een stuk voor in de commissie MME over het 

stationsgebied daar, waarbij de gemeente verplichtingen voor € 5,2 miljoen krijgt, die 

begrotingstechnisch op dit moment niet zuiver zijn verwerkt. 

Gedeputeerde Van Lunteren licht toe dat GS toetsen of wat is aangereikt, dekkend is. Het is niet de 

taak van GS om te bekijken of alle bestuursovereenkomsten die de gemeente sluit hier volledig in 

zijn opgenomen. De provincie moet ervan uitgaan dat de gemeente die verplichting nakomt. Kan de 

gemeente de verplichtingen niet nakomen en wordt er een beroep op haar gedaan die wel na te 

komen, dan ontstaat een nieuw financieel feit. Dan kan de situatie zich voordoen dat GS bij de 

gemeente aankloppen en het geld opeissen. De gemeente moet er dan zorg voor dragen dat het geld 

er is. Daar zijn mogelijkheden voor als de belasting verhogen of korten op de uitgaven. Deze 

gemeente heeft voldoende ruimte om eventueel de belastingen te verhogen. De gedeputeerde gaat er 

dan ook vanuit dat deze gemeente te allen tijde aan de betaling kan voldoen. 

 

7. Statenbrief organisatie Koninginnedag 2012 

De voorzitter licht toe dat deze brief op verzoek van de SP-fractie is geagendeerd, in de vorige 

vergadering is de brief doorgeschoven. 

 

GS hebben besloten om € 460.000 uit te geven voor Koninginnedag. De heer Lutfula vraagt waarom 

PS hier niet bij worden betrokken. Als het antwoord is dat het college bevoegd is om deze beslissing 

te nemen, wil hij erop wijzen dat bij veel andere onderwerpen waarbij het college dezelfde 

bevoegdheid heeft, pas na een discussie in PS een besluit wordt genomen. Het is nu te laat om te 

vragen de regeling terug te draaien, het kan zelfs een negatief effect hebben als de provincie een 

aantal weken voor Koninginnedag de bijdrage terugtrekt. Het signaal van zijn fractie is dat het 

college PS serieus moet nemen als het dergelijke bedragen of dergelijke beslissingen betreft. 

Zijn fractie is van mening dat dit bedrag beter geïnvesteerd had kunnen worden in instanties of 

organisaties die tekorten hebben door de bezuinigingen, zoals in cultuur, onderwijs of bibliotheken. 

 

De heer Nugteren memoreert dat ook zijn fractie er behoefte aan had deze brief te agenderen. Zijn 

fractie is blij dat de dag gevierd zal worden, heeft er geen bezwaar tegen dat de provincie bijdraagt 

aan de kosten van deze activiteit, maar wil toch twee bezwaren naar voren brengen: 

 Het bedrag is, gezien de bezuinigingen waar de provincie alles aan onderwerpt, aan de hoge kant. 

 Dit besluit had niet buiten de Staten om genomen kunnen worden. Het had een voornemen 

daartoe moeten zijn, waarna het reguliere besluitvormingstraject in de Staten komt, daar waar het 

begrotingen betreft. Spreker heeft er begrip voor dat dit een bijzondere situatie was, waarbij 

gehandeld moest worden, maar het zou juist zijn om dit in de Voorjaarsnota definitief als 
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voorstel aan de Staten te doen. Wat de dekking betreft: over de post Onvoorzien gaan de Staten 

altijd. De post Professionalisering en crisisbeheersing is volgens de heer Nugteren niet van die 

omvang dat dit bedrag hier uit kan. 

 

De heer Boerkamp vindt het nu duidelijker waar de half miljoen Euro aan wordt uitgegeven. 

 Op welke basis hebben Rhenen en Veenendaal de beslissing durven nemen om zich kandidaat te 

stellen voor Koninginnedag, gezien de uitgaven die hiervoor in eerdere jaren zijn gedaan, zonder 

de zekerheid van het provinciale geld? Zijn hier wellicht eerder toezeggingen over gedaan? 

 Het geld in de pot Professionalisering crisisbeheersing is ergens voor gelabeld. Wat gaat de 

provincie nu niet doen? 

 

De heer Dercksen merkt op dat de meeste vragen al zijn gesteld. 

 Hij vraagt of de SP-fractie af wil van Koninginnedag, die indruk is bij zijn fractie ontstaan. 

 Zijn fractie heeft grote moeite met het oneindige geschuif met potjes. Ook hier weer. Hij vraagt  

 zich eveneens af wat nu daadwerkelijk geschrapt gaat worden. 

De heer Lutfula laat weten dat zijn fractie geen voorstander is van het helemaal afschaffen van 

Koninginnedag en er ook geen bezwaar tegen heeft dat de Koningin naar de provincie Utrecht komt. 

Hij is echter van mening dat de bedragen van de provincie beter aan iets anders kunnen worden 

besteed. Als er extra gelden nodig zijn voor de beveiliging, kan de Koningin hier misschien zelf aan 

bijdragen en niet de inwoners van Utrecht vragen dit te doen. 

 

De heer Robbertsen benadrukt dat het college PS in ieder geval serieus neemt. GS hebben dit 

besloten en hebben PS toen onmiddellijk hiervan in kennis gesteld. Dat was ook het eerste moment 

dat de gemeenten met dat bedrag mochten rekenen. GS hebben gesteld dat, gelet op het bijzondere 

en onvoorziene karakter en het feit dat de beslissing niet kan wachten op de Voorjaarsnota, dit via 

deze procedure gedaan moet en kon worden. In de eerste januarivergadering heeft de heer 

Robbertsen al gezegd dat GS hiertoe besloten hebben. 

De post van € 239.000 zou komen vrij te vallen doordat de Wet veiligheidsregio’s is veranderd. Het 

daadwerkelijk invullen van het veiligheidsbeleid, ramp- en crisisbeheersing is bij de VRU komen te 

liggen. GS besloten dit geld te laten liggen, want het zou goed besteed kunnen worden voor deze 

aanvraag. GS wisten al even dat de kans aanwezig en groot was dat de aanvraag van de provincie om 

Koninginnedag te mogen vieren in Veenendaal en Rhenen gehonoreerd zou worden. Deze kwestie 

loopt al langer maar het officiële antwoord kwam in november. 

Het is een keuze of men het geld hieraan wil besteden of niet. GS vinden het een verantwoorde 

besteding, het is een evenement met een nationaal karakter dat geweldig veel belangstelling heeft en 

zal hebben. Vandaag is de persconferentie geweest over het feit dat Koninginnedag bij ongewijzigde 

omstandigheden, definitief georganiseerd zal worden. Er wordt gerekend met 100.000 bezoekers. 

Het is een prachtige kans om te laten zien wat Utrecht in zich heeft en Veenendaal en Rhenen in het 

bijzonder. Ook is het een goede kans om gemeenten en provincie te promoten.  

Hij is van mening dat de provincie een dergelijk nationaal evenement wil en moet dragen. De kosten 

zijn hoog. Als men berekent wat gemeenten eraan besteden en wat apart wordt gelegd via de 

Veiligheidsregio en door de politie qua inzet, is dit veel geld. Dat is mede het gevolg van wat in 

Apeldoorn is gebeurd. Het feest moet zodanig worden georganiseerd dat het feestelijk is en dat het 

door en voor eenieder beleefd kan worden, maar het moet ook een veilig feest zijn. Dat vergt veel. 

 

De heer Lutfula vraagt wanneer het GS bekend werd dat de provincie een bijdrage aan 

Koninginnedag zou moeten leveren. 

 

De heer Nugteren vraagt waarom er in het stuk niet een toelichting is gegeven op de overwegingen 

die hieraan ten grondslag liggen. Wat is de reden dat het dit bedrag is geworden? Het stuk is vaag en 
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in algemene zin veronderstellend. Natuurlijk moet het college zo nu en dan besluiten nemen over 

zaken die haast hebben. Maar daar zijn procedures voor, daar kan consultatie over plaatsvinden. In 

het voorstel had het voorbehoud ‘met instemming van de Staten’ kunnen worden gemaakt. De 

dekking betreft zaken die onder het begrotingsrecht van de Staten vallen en dus regulier daarin 

moeten worden meegenomen en niet alleen in de zin van verantwoording achteraf. 

 

Mevrouw Hoek sluit zich aan bij de vraag van de heer Lutfula. Als het november was en de signalen 

er al eerder waren, dan kan er normaal gesproken in december nog een wijziging worden 

aangebracht. Dan had het als stelpost in de begroting opgenomen kunnen worden. 

 

De heer Robbertsen memoreert dat het college in een brief van 29 november een beroep doet om in 

aanmerking te komen voor de bijdrage. In november kreeg de provincie bericht van Hare Majesteit 

dat Koninginnedag 2012 in Utrecht zou worden gehouden. Vanaf dat moment kon hier officieel over 

gecommuniceerd kon worden. In dat kader hebben GS besloten om de bijdrage te geven.  

Op de vraag van de heer Nugteren, antwoordt de heer Robbertsen dat eerst bekeken is welke kosten 

de gemeenten hebben gemaakt. De begroting en onderliggende stukken, met daarin de 

onderbouwing, heeft hij de Staten in januari doen toekomen. Vervolgens heeft hij gekeken hoe het 

de afgelopen jaren in andere provincies is gelopen. Toen besloten GS om € 225.000 per gemeente uit 

te trekken. 

Over de vraag of dit anders had gemoeten, kan natuurlijk een heel scherpe discussie over worden 

gevoerd, maar het eerste moment dat het besloten kon worden, was de Voorjaarsnota. Dat was te 

laat. Vandaar dat het stuk over het besluit van GS meteen ter kennisname aan de Staten is gestuurd.  

Het zou wellicht goed zijn om een keer met financiën en de griffie te spreken over hoe er met de post 

Onvoorzien wel of niet moet worden omgegaan. In de Subcommissie zou besproken kunnen worden 

of dit in de toekomst anders moet worden gedaan. 

 

De voorzitter rond de bespreking van dit punt af. 

 

8. Statenbrief verslaglegging dienstreizen 

De PVV-fractie heeft deze Statenbrief laten agenderen en de voorzitter vraagt of dit punt bij 

agendapunt 6 voldoende is behandeld.  

 

De heer Lutfula wijst erop dat in de brief staat, dat de gedeputeerde de Staten actief zal informeren 

ten aanzien van de buitenlandse dienstreizen. De dienstreizen worden verdeeld in de categorieën 

regulier en niet-regulier. Enkel voor de niet-reguliere moet de gedeputeerde toestemming geven. Op 

de vijf genoemde punten mag de ambtenaar zelf overwegen of hij over zijn reis zal rapporteren of 

niet. Bovendien wordt voor de goede orde opgemerkt dat de reizen naar Brussel en Straatsburg, die 

in het kader van de Europese samenwerking worden gemaakt, niet worden aangemerkt als een 

buitenlandse reis. Op basis van de regeling wordt dus veel informatie uitgesloten en worden PS niet 

volledig geïnformeerd. Hoe weten PS hoeveel reizen er in totaal worden gemaakt en hoeveel dit 

kost? Wat voor informatie blijft er over waarmee PS kunnen overwegen vragen te stellen of hun 

controletaak uit te oefenen? 

Gedeputeerde Van Lunteren vraagt zich af hoever PS willen gaan. GS maken inzichtelijk waar de 

echt grote uitgaven worden gedaan. De reizen naar Brussel maken onderdeel uit van beleid dat de 

Staten vaststellen. PS hoeven niet het aantal reizen te meten, maar moeten controleren of hetgeen PS 

aan GS hebben opgelegd om te realiseren in Europa, daadwerkelijk wordt gerealiseerd. 

Hij raadt de heer Lutfula aan het memo af te wachten dat de gedeputeerde op verzoek van de PVV-

fractie zal opstellen. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel mensen zich bij de provincie bezig 

houden met Europa. Daarmee wordt in globale zin aangegeven hoeveel tijd zij met reizen kwijt zijn. 

De heer Lutfula zegt de memo af te zullen wachten. 
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Gedeputeerde Van Lunteren benadrukt dat GS de Staten tegemoet komen met het geven van zoveel 

mogelijk informatie over de uitschieters, dit wordt zoveel mogelijk vooraf en, daar waar het 

acquisitie betreft, achteraf aan PS gemeld - dit wordt gekoppeld aan datgene dat ermee is bereikt. 

 

9.   Statenbrief Opmaat naar een nieuw treasurybeleid 

De voorzitter geeft het woord aan de heer R.J. Pas.  

Aan de hand van een beamerpresentatie geeft de heer Pas een korte presentatie over het 

onderwerp treasurybeleid. De sheets worden als bijlage aan het verslag toegevoegd. 

 

De voorzitter dankt de heer Pas voor zijn inleiding. 

De voorzitter geeft de commissieleden de gelegenheid om vragen te stekken aan de heer Pas.  

 

De heer Nugteren gaat in op het feit dat het schatkistbankieren plus een hoger rendement oplevert 

dan het gewoon schatkistbankieren. Dit wordt meestal betaald doordat een bepaald risico méér wordt 

genomen. Men is wat allergisch voor financiële producten, zeker voor de producten die in 

ontwikkeling zijn. Hij vraagt de heer Pas uit te leggen waar het meerdere risico in zit ten aanzien van 

het gewone schatkistbankieren. 

De heer Pas legt uit dat het risico de prijs is die men betaalt voor het behalen van meer rendement. 

Dit risico zit in de grotere fluctuatie in de rode lijn van de grafiek, de voorspelbaarheid van moment 

op moment en van jaar tot jaar is geringer. De fluctuaties ten opzichte van het gemiddelde zullen 

groter zijn maar de waarschijnlijkheid dat in de tijd gemiddeld een hoger rendement wordt gehaald, 

is groter. Dit berust op econometrische modellen die door beleggers gehanteerd worden. 

De heer Nugteren memoreert dat de heer Pas de zekerheid heeft dat dit boven de inflatie uitkomt, 

zeker gemiddeld. Dit in tegenstelling tot het gewone schatkistbankieren. Waarin zit - niet de 

onzekerheid maar - het risico dat men moet dragen om boven de inflatielijn uit te komen? 

De heer Pas legt uit dat men niet voor 100% zeker is dat men boven de inflatie uitkomt, er is alleen 

een zeer grote mate van waarschijnlijkheid. Ook is de voorspelbaarheid van jaar tot jaar laag. Het 

kan ineens 14% zijn en het kan ineens 2% zijn. 

 

De heer Lutfula neemt aan dat de heer Pas bepaalde criteria voor ogen had bij het kiezen voor deze 

vier opties. Hoe is de heer Pas tot deze vier opties gekomen, waren er alternatieven? 

De heer Pas licht toe dat de redenering is opgebouwd vanuit de gedachte dat schatkistbankieren wel 

eens de voorkeur zou kunnen hebben. Dat is als basis genomen. Daarnaast is een wat gunstiger 

mogelijkheid bekeken en zijn voor de volledigheid twee andere mogelijkheden meegenomen. 

Gedeputeerde Van Lunteren wijst erop dat de basis is geweest: zo min mogelijk risico. Met die 

opdracht hebben de Staten hem op pad gestuurd. Er is dus gekeken naar hoe ervoor kon worden 

gezorgd dat er zo min mogelijk ontwaarding van de beschikbare middelen zou zijn. Deze twee 

stappen vormen de meetlat voor de producten. Daarmee zijn allerlei andere varianten die eerder in de 

Staten zijn besproken, streekrekeningen en microkredieten, komen te vervallen omdat daarmee het 

risico toeneemt ten opzichte van de huidige portefeuille.  

Er is in het college gediscussieerd over de vraag of het niet interessant zou zijn om iets met de 

banken te doen. De Nederlandse Bank moet op dit moment kapitaal aantrekken. Om die reden is die 

variant ook meegenomen. Het risicoprofiel dat erin zit en het feit dat het met de wet Fido moeilijk is 

om daar geld weg te zetten, maakte ook dat men, gezien het rendement, beter zou kunnen gaan 

schatkistbankieren. Zo bleef eigenlijk het schatkistbankieren plus, met het risico in de fluctuatie en 

het nog niet volledig kennis hebben van het product. Als men daar al voor zou kiezen, zou de 

gedeputeerde willen voorstellen om er eerst meer informatie over te krijgen. Dit zijn de twee 

varianten waarvan hij meent dat die het meest voldoen aan de gestelde randvoorwaarden. 
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De heer Van Wikselaar vraagt naar de sheet over het schatkistbankieren plus. Hier is geen schaal bij 

aangebracht, spreker neemt aan dat dit een fictieve grafiek is. Hij kan zich in de praktijk voorstellen 

dat er momenten zijn waarop men dit risico even loopt. Hij vraagt zich echter af of er met een 

dergelijke bank van jaar tot jaar afspraken worden gemaakt over in welk deel van de portefeuille het 

wordt gestopt. Loopt men daardoor maximaal dat jaar het risico? Op het moment dat men in 2013 op 

het plusproduct slechter scoort dan op het basisproduct, schakelt men dan weer over naar het 

basisproduct voor het komende jaar? Dan zou dit als een schakelelement gezien moeten worden. 

De heer Pas legt uit dat dit niet het geval is. Van de pijl tussen de vakken van links naar rechts is het 

de bedoeling dat dit een automatisme wordt, dat kan door de computer worden uitgevoerd. Die geeft 

dagelijks opdracht om van de ene in de andere portefeuille te gaan of weer terug. Dit gebeurt op 

basis van een algoritme dat in samenspraak moet worden vastgelegd.  

Dit heeft ook veel te maken met het risico dat de bank moet garanderen, zij zullen dus ook hun 

belang daarin wegen. De provincie zal proberen het risico zodanig te accepteren dat de kans dat het 

doel wordt bereikt ook het grootst is.  

Aan de onderkant is het afgegrendeld, de provincie zal geen verlies maken. Het risico dat de 

provincie loopt is de voorspelbaarheid van het rendement en de mate van waarschijnlijkheid dat het 

doel wordt bereikt en dat de inflatie in ieder geval wordt geëvenaard. 

Er zijn een paar variabelen van belang. Als men een zeer hoge of hoge mate van waarschijnlijkheid 

wil dat men de inflatie bijhoudt, dan zal in de rechter kolom wat meer risico moeten worden 

genomen en dus relatief meer in zakelijke waarden en minder in obligaties moeten worden gestoken. 

De prijs die men betaalt, is dat de fluctuaties in de rode lijn nog groter worden. Wil men dat dempen 

dan moet relatief laag in zakelijke waarden en relatief hoog in obligaties worden gestoken. Dan 

wordt de kans dat de inflatie wordt verslagen geringer, nog steeds waarschijnlijk maar geringer. 

Maar de fluctuaties nemen af. Men is nog niet zover dat dit alles op een rij is gezet. 

Gedeputeerde Van Lunteren legt uit dat het risico dat dit met zich meebrengt voor de Staten is, dat 

de Staten op een bepaald moment een investering willen doen. Dan rekent men met een bepaald 

rendement en het moet worden verkocht op een moment dat het niet dat rendement heeft. Dat is het 

risico: dat op een verkeerd moment verkocht moet worden en dat men iets verder onder de inflatie 

zit dan bij schatkistbankieren. Dit betreft halve procenten en gradaties daarvan binnen nul en één, de 

grafieken en lijnen werken misschien wat verwarrend. 

 

De heer Dercksen vraagt om een inschatting van de kosten van de externe beheerder.  

Er is gesproken over een aanbesteding, is er een indicatie van die kosten? In de stukken staat dat dit 

nu alleen over BNP gaat. Betekent dit dat, wanneer wordt aanbesteed, men meer aanbieders gaat 

vragen om dit product samen te stellen? 

De heer Pas licht toe dat het platform als zodanig niet kan worden aanbesteed, dat zal de bank die 

offreert niet toestaan. Het is hun commercieel belang en hun beroepsgeheim van dit moment. Maar 

het platform hoeft niet zoveel te kosten dat de provincie daarmee door de wet gedwongen wordt om 

aan te besteden.  

Voor het beheren van de portefeuille in de rechterkolom is in huis niet de expertise en kan men in 

feite niet anders dan uitbesteden. Op dit moment is het een taxatie en moet men rekenen in tientallen 

honderden van een procent over de hoofdsom, ongeveer twintig, dertig, veertig basispunten is 

gebruikelijk voor dergelijk vermogensbeheer. 

 

De heer Peters constateert dat met vastrentende waarde 100, 90 of 80% van het kapitaal wordt 

gegarandeerd. Daar bovenop wordt iets gezet dat de heer Pas zakelijke waarde noemt. Spreker meent 

dat dit alleen opties, turbo’s of andere derivaten zijn die veel kunnen opleveren - of juist niet. Hij 

vraagt of het correct is dat de vastrentende waarde altijd op 100% wordt gestuurd.  

Dit soort producten is vaak moeilijk te verhandelen. Als men dit automatisch wil doen, vraagt de 

heer Peters zich af of dit gemakkelijk gaat. 



 13 

De heer Pas meent dat waar de heer Peters op doelt veel lijkt op de garantieproducten waarvan de 

provincie enkele in portefeuille heeft. Daar is het gebruikelijk dat men met bijvoorbeeld opties en 

contracten werkt om het doel te bereiken. Dat is hier absoluut niet het geval. De rechterkolom is 

ingericht zoals alle professionele beleggers, verzekeraars of pensioenfondsen de portefeuille 

inrichten. Dit zijn goed verhandelbare aandelen en goed verhandelbare obligaties. In beginsel kan 

men daar iedere dag in en uit. Er zitten geen derivaten tussen of rare afgeleide producten. 

De garantie die het platform geeft, is dat voor de tevoren gekozen termijn de provincie hier nooit 

verlies op zal maken. Dit wordt bereikt door naarmate het slechter gaat, steeds meer naar links te 

gaan. Daaronder ligt dan nog het pakket verpande Nederlandse staatsobligaties. 

 

De heer Tuijnman meent dat de vastrentende waarden gebonden zijn aan de wet Fido, dat zijn 

obligaties met een laag risico. Dit betekent dat minder rendement wordt gehaald en dat bij elke 

aankoop een bedrag wordt betaald. Hij vraagt in hoeverre dus meer rendement wordt gehaald dan bij 

schatkistbankieren. 

De heer Pas licht toe dat de wet Fido alleen eist dat de bank waarvan de provincie de garantie krijgt, 

voldoende rating heeft. Met wat er rechts op het overzicht in de portefeuille gebeurt, bemoeit de wet 

Fido zich niet. 

De heer Tuijnman concludeert dat er dan risicovoller wordt belegd. 

De heer Pas erkent dit. Aan de linkerkant van het overzicht wordt de zekerheid gezocht, want 

naarmate het rechts steeds minder goed gaat, zal men steeds meer naar links gaan. 

 

Gedeputeerde Van Lunteren wijst erop dat de vraag die voorligt relatief eenvoudig is. Kunnen de 

commissieleden zich vinden in deze lijn? Hij begrijpt dat de technische vragen met betrekking tot 

schatkistbankieren plus verder moeten worden onderzocht. Voordat dit wordt gedaan, wil de 

gedeputeerde met het oog op de ambtelijke inzet weten of de behoefte bestaat dit te onderzoeken.  

Hij meent dat er twee varianten zijn, schatkistbankieren of schatkistbankieren plus, tenzij er andere 

ideeën zijn. Die ideeën zou hij graag vernemen, dit is ook de reden geweest van deze bespreking. 

 

De voorzitter licht toe dat gedeputeerde Van Lunteren op dit moment de vergadering moet verlaten.  

Na zijn terugkeer volgt de verdere behandeling van dit agendapunt. 

Na de terugkeer van gedeputeerde Van Lunteren geeft de voorzitter de commissieleden de 

gelegenheid voor een eerste termijn. 

 

De heer Tuijnman vraagt waarom gekozen is voor de term schatkistbankieren plus: 

 Schatkistbankieren plus is wat anders dan schatkistbankieren. De provincie krijgt weliswaar een 

waarborg van een bank, in dit geval BNP. Maar daar loopt men een zeker risico op. Na 

Griekenland denkt hij dat de meest onwaarschijnlijke scenario’s mogelijk zijn. Daarnaast loopt 

men risico op de markt, doordat de aandelen en obligaties in waarde kunnen dalen.  

 Spreker zou veel punten bij het schatkistbankieren plus kunnen noemen waarop zijn fractie 

verduidelijking zou willen hebben. Dit acht hij niet het juiste tijdstip hiervoor.  

 De VVD-fractie heeft een voorkeur voor schatkistbankieren. Dit is een afweging voor rendement 

en risico. Het rendement is heel laag, misschien lager dan de inflatie, maar het risico is erg 

beperkt. Zijn fractie denkt dat, zeker in de huidige tijd van onzekerheid, decentrale overheden 

erg voorzichtig moeten zijn met risico. Ookal valt dit binnen de wet Fido, dan nog is hij van 

mening dat grenzen worden opgezocht. Dat zou moeten worden uitgewerkt, maar het is geen 

mooi verhaal als de provincie in een bepaald jaar verlies gaat lijden, ookal maakt de provincie 

dat later weer goed. Mocht het veranderen, dan kan altijd nog voor iets anders worden gekozen. 

 Zijn fractie heeft geen behoefte aan een uitgewerkt plan van BNP. Dat is zonde van hun tijd en 

energie. Zijn fractie wil het nu laten bij schatkistbankieren. 
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De heer Dercksen zegt dat de wet Fido centrale overheden verbiedt om te beleggen in aandelen.  

 Ook nu weer is men met schatkistbankieren plus toch aan het proberen om een U-bocht te 

verzinnen om dit alsnog te doen. Dat moet de provincie niet doen. Het is alsof de ECB 

staatsobligaties koopt terwijl die dat niet mag, maar het dan indirect doen en dat mag dan toch. 

Het zou prettig zijn als ook de overheid zich aan de eigen regels houdt. 

 De plus van schatkistbankieren plus kan hij niet plaatsen, of het moet de winst voor BNP Paribas 

zijn. Die heeft natuurlijk het grootste belang bij dit product. Ongeveer 0,3 % per jaar moet de 

beheerder over de hoofdsom betalen, bovendien verdient BNP aan transactiekosten. Zijn fractie 

vindt dit ‘schatkistbankieren min’ of anders ‘garantieproducten 2.0’ en daar heeft de provincie 

voldoende ervaring mee om te concluderen dat men dat niet moet doen. 

 Bij de uitgangspunten die men stelt bij het schatkistbankieren plus staat dat er harde garanties 

moeten komen en dat er nooit verlies zou worden geleden. Dit waren ook uitgangspunten toen de 

garantieproducten werden aangeschaft. 

 Zijn fractie is dus een voorstander van het schatkistbankieren met een zo klein mogelijke reserve. 

Als die reserve te groot is, worden weer plannen verzonnen waar niemand op zit te wachten. 

Hierbij denkt spreker aan de samenwerkingsagenda en aan de term nieuw beleid.  

 Schatkistbankieren biedt tal van voordelen. Twee hiervan zijn: het ontlast de provincie voor wat 

de treasuryfunctie betreft. Ook mag het EMU-saldo worden betrokken bij het geld dat de 

provincie stalt bij de schatkist. Dat is goed voor de financieringslasten van het Rijk, een 

algemeen belang dat de provincie ook moet dienen. 

 

Mevrouw Maasdam voert het woord namens haar fractie omdat de heer Buiting momenteel in het 

buitenland verkeert. Zij vindt het een vrij open notitie zonder een richtinggevend advies. Men zou 

kunnen zeggen dat, wat men ook doet, risico altijd wordt gelopen.  

Namens de heer Buiting zegt mevrouw Maasdam dat de varianten nader bekeken zouden moeten 

worden. Door haar fractie worden hier nog geen conclusies aan verbonden op dit moment. 

 

De heer Nugteren merkt op dat de wijze waarop met dit dossier wordt omgegaan zijn fractie 

aanspreekt. Zuinig, zeer terughoudend en risicomijdend gedrag is belangrijk. Hierbij past het om de 

variant van het schatkistbankieren plus uit te zoeken. Nu hier nee tegen zeggen, vindt spreker te snel, 

maar hij heeft ook meer emotionele bedenkingen, gezien de ervaringen van de afgelopen jaren. 

In de notitie staat dat niet wordt ingegaan op zaken als maatschappelijk investeren. Misschien is dit 

ook niet het juiste moment, maar het zou jammer zijn als dit helemaal zou verdwijnen. Als er toch 

nog wat wordt uitgezocht, kan hier ook naar worden gekeken. Er zijn banken die op dit moment een 

naam hebben, zonder dat zij risicovolle producten leveren. De Bank Nederlandse Gemeenten heeft 

op dat terrein ook mogelijkheden. 

 

De heer De Kruijf merkt op dat zijn fractie in de notitie is teleurgesteld. In de inleiding wordt 

gesproken over het ondenkbare dat is gebeurd, banken zijn omgevallen en landen bijna. Vervolgens 

eindigt de notitie met een soort reclamefolder van BNP Paribas. Het is een onlogische kop en staart 

en dat had anders gemoeten. Hieruit blijkt niet dat er lessen uit de crisis zijn geleerd. Blijkbaar heeft 

de ellende die men ook in dit huis voor de kiezen krijgt er niet toe geleid dat hier in huis de gedachte 

op is gekomen dat men dat niet meer moet willen.  

Het is merkwaardig hoe de variant schatkistbankieren plus is omschreven, de tekst staat bol van 

‘harde garantie moet worden verkregen’, ‘nooit verlies geleden’ en ‘een grote mate van 

waarschijnlijkheid’. Al die termen kent men van enkele jaren terug. Op grond hiervan zou men al de 

conclusie moeten trekken dit niet te doen, zeker niet als overheid die het geld voor burgers beheert. 

Deze notitie is volstrekt niet in lijn met de toezegging die de gedeputeerde heeft gedaan bij de 

begrotingsbehandeling van eind oktober. De PvdA-fractie bracht toen een motie in. Daarvan gaf de 

gedeputeerde aan dat het interessante zaken betrof die hij zou onderzoeken, zaken die ook risico’s in 
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zich hadden en die dus afgewogen zouden moeten worden. Als men dit wil afwegen, moeten op zijn 

minst de varianten in beeld worden gebracht. Dat is niet gebeurd. Er wordt in drie regels gezegd dat 

dit soort activiteiten niet behoren tot de treasuryfunctie. Spreker bestrijdt dit en vindt het te 

gemakkelijk om hier zo mee weg te komen. 

De opvatting van zijn fractie is dat er in ieder geval een onderscheid moet worden gemaakt binnen 

de € 400 miljoen, tussen het geld dat men nodig heeft om de provincie draaiende te houden (€250 à € 

300 miljoen) en het overige geld. Uiteraard moet bij het eerste bedrag een zo groot mogelijke 

voorzichtigheid worden betracht. Dan is er voor zijn fractie maar één optie en dat is 

schatkistbankieren. Daarnaast moet worden bekeken wat met het overige geld wordt gedaan. 

Natuurlijk moet er een marge zijn en moet men een risicovoorziening hebben. Maar als er dan nog € 

100 miljoen over is, is dit geld van de Utrechtse burger en dat zou dan ook in hoge mate moeten 

worden ingezet voor die Utrechtse burger. In feite zou voorkomen moeten worden dat dit geld 

binnenkomt, het is blijkbaar niet nodig. Maar het is nu binnen en zolang Utrecht niet af is, kunnen 

dingen worden bedacht waar Utrecht sterker van wordt. Bijvoorbeeld in de sfeer van opleiding, 

onderwijs, onderzoek en kennisindustrie. Zijn fractie zou ervoor pleiten om in beeld te brengen waar 

de mogelijkheden op dat terrein liggen, in de vorm van een revolverend fonds of iets dergelijks. Het 

is voor zijn fractie absoluut niet noodzakelijk dat dit financieel rendabel is. Een investering in de 

provincie kan ook geld kosten. Hij hoopt dat dit mee wordt genomen bij de verdere uitwerking van 

deze opmaat. 

De heer Dercksen wijst erop dat de heer Pas een onderscheid maakte tussen integraal en partieel 

schatkistbankieren. Als dit partieel wordt gedaan, levert het echt veel minder rendement op. Spreker 

hoopt dat de heer De Kruijf dit meeneemt in zijn overwegingen en dan voor integraal kiest. 

De heer De Kruijf heeft onder meer bij de begrotingsbehandelingen gevraagd de (on)mogelijkheden 

in beeld te brengen. Hij kijkt hier anders tegenaan. In Noord-Holland is al het geld bij de Staat 

belegd, dit wordt elke dag automatisch om 24 uur afgeroomd of bijgeplust. Hierbij is ook de ruimte 

om te investeren en geld uit te geven. Dat kan onder de paraplu van schatkistbankieren. Maar dit 

moet in beeld worden gebracht en als dit een overweging is, moet die worden meegenomen. 

De heer Dercksen wijst erop dat het voorbeeld dat de heer De Kruijf aanhaalt integraal is. 

Als dit zo is, heeft de heer De Kruijf hier geen enkele moeite mee. 

 

De heer Lutfula vindt dat het in deze tijd moeilijk is om een beslissing te nemen over zoveel geld. 

Bij elke beslissing moet eigenlijk ook een inschatting worden gemaakt van hoe de crisis zich gaat 

ontwikkelen. Het uitgangspunt is goed: er wordt gekozen voor een product of investering met zo min 

mogelijk risico en het rendement is niet het hoofdcriterium.  

 Zijn fractie twijfelt tussen optie 3 en 4. Optie 4 is meer flexibel en heeft dus iets meer risico. 

Voor deze tijd is optie 3 gunstiger om het provinciale geld zo veilig mogelijk te bewaren en te 

investeren.  

 Het is jammer dat geen van deze pakketten concreet is. Spreker vraagt zich dan ook af of de bank 

met de voorwaarden en eisen van de provincie akkoord gaat. 

 Als de bank akkoord gaat met de voorwaarden die de provincie bij optie 3 stelt en er zijn geen 

andere bijzonderheden in de kleine letters te vinden, dan vindt zijn fractie optie 3 een geschikte 

keuze voor deze tijd. 

 

Mevrouw Hoek meent dat zo min mogelijk risico moet worden genomen en de veiligste route moet 

worden begaan op dit moment. Daarom zou voor optie 3 gekozen moeten worden in de huidige tijd. 

 

De heer Van Wikselaar sluit zich grotendeels aan bij de andere fracties, met name de PVV. Deze lijn 

zal de SGP-fractie ook volgen en adviseren. 

 

Mevrouw Dik stelt dat de wijze lessen van de kredietcrisis in ogenschouw genomen moeten worden.  
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Zij heeft nog enkele vragen bij variant 4, schatkistbankieren plus. Alles overwegende is dit volgens 

haar fractie niet een route die verder moet worden onderzocht. Er moet worden gekozen voor 

degelijkheid, betrouwbaarheid en voor optie 3 het schatkistbankieren. 

 

De heer Boerkamp spreekt zijn waardering uit naar de gedeputeerde dat hij deze opties zo 

transparant en open met de Staten wil bespreken. 

 Zijn fractie staat vooral positief tegenover schatkistbankieren. Gezien de bijdrage die het kan 

leveren aan het EMU-saldo is het vreemd dat schatkistbankieren volgens deze cijfers de inflatie 

niet goed kan maken. Daar bestaan in Den Haag andere beelden van: dit zou wel de inflatie 

compenseren. Dan zou Den Haag ook beter de plus kunnen leveren zodat het EMU-saldo weer 

op orde komt. 

 Hij vraagt hoe de gedeputeerde de besparingen ziet voor de organisatie als gebruik wordt 

gemaakt van een spaarrekening bij de staatsbank. Wat blijft er over van de treasuryfunctie? 

 Het nader onderzoeken van schatkistbankieren plus kan geen kwaad. De heer Boerkamp twijfelt 

of de risico’s die daarmee worden gelopen echt zo positief zijn als hier wordt voorgesteld. 

 

Als de wijze waarop dit punt is voorgelegd aan de Staten overkomt als een reclamefolder is dat iets 

dat gedeputeerde Van Lunteren betreurt. Dat was zeker niet de bedoeling. GS hebben dit neer willen 

leggen in de Staten als varianten die zoveel mogelijk recht deden aan de opmerkingen die de 

gedeputeerde tot nu toe had verzameld.  

 GS vinden het van belang om, in overleg met de treasuryafdeling, een variant neer te leggen die 

tegemoet komt aan de inflatie. Hadden GS dit niet gedaan, dan zou de kritiek misschien wel zijn 

geweest waarom GS dit niet inzichtelijk hadden gemaakt. 

 GS hebben een lichte voorkeur gehad voor schatkistbankieren. Men heeft zich wel gebogen over 

het eventueel bijdragen aan het kapitaal vergaren van de banken. Dit bracht echter veel risico met 

zich mee, voldeed niet aan de wet Fido en had dus niet de voorkeur van GS 

 Met name de PvdA-fractie maakte opmerkingen over het geld dat ‘over’ is.  Dat geld is er niet.  

Er zijn wel reserves, maar die zijn allemaal gelabeld aan diverse uitgaven. Er is een bedrag van 

ongeveer € 15 miljoen onbestemd. 

De heer De Kruijf herinnert zich uit de Begroting 2012 dat er een algemene reserve was van 

ongeveer € 100 miljoen waarbij ook een deel voor de risicoparagraaf bestemd was. 

Gedeputeerde Van Lunteren licht toe dat het merendeel is belegd. Ook zit hier een groot gedeelte 

bestemmingsreserves onder. Dan blijft er een bedrag van € 15 miljoen over dat vrijelijk besteed zou 

kunnen worden. Dit bedrag zou hij als gedeputeerde van financiën echter achter de hand willen 

houden. Als zich een calamiteit voordoet, moet men kunnen schakelen en niet gebonden zijn. 

 Hij gaat in op de begrippen partieel en integraal. De bedoeling van integraal is dat alles wordt 

ondergebracht. Wat zou kunnen, is dat met streekrekeningen wordt gewerkt, zoals bij het AVP 

wordt aangegeven. Als het zo specifiek beleid is, mag dat, maar als men het geld kwijt is, is men 

het geld voor dat betreffende beleid kwijt. Dit vindt hij een zuivere redenering. Daarmee zou hij 

akkoord kunnen gaan. Binnen de programma’s moet worden bekeken hoe hier op een andere 

manier mee om kan worden gegaan. Hij zou zich kunnen voorstellen dat men, met betrekking tot 

het AVP, naar het instrument van de streekrekening kijkt, dit heeft hij ook aan gedeputeerde Krol 

aangegeven. Dit probeert hij echter weg te houden bij het algemene treasurybeleid.  

 De indruk dat de provincie niets meer op treasurygebied doet, neemt gedeputeerde Van Lunteren 

weg. GS hebben geprobeerd onderscheid te maken in wat is treasury (de middelen die in de 

reserve staan maar die niet morgen nodig zijn) en wat is algemeen beleid. Bij algemeen beleid 

kan men afspreken iets meer toe te staan. Bij een streekrekening is het risico bij bijvoorbeeld de 

Rabobank wel te overzien. Als onverhoopt de Rabobank omvalt, komt dit ten laste van het 

betreffende beleid. Daar zou men dus iets vrijer mee om kunnen gaan. 
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 De heer De Kruijf gaf ook als voorbeeld het microkrediet aan. Dat kan, maar dat moet dan 

binnen het beleid worden ondergebracht. Microkrediet is meer risicovol dan ooit in de provincie 

zou worden gedaan. Het idee erachter is dat kleine bedragen worden weggezet waarvan de kans 

groot is dat men die niet meer terugkrijgt. Dit is niet iets dat met reserves kan worden gedaan 

want daar hangen bestemmingen onder. Als PS dit toch zouden willen, zou binnen het 

economische beleid hierover besloten moeten worden.  

Hierover wordt wel nagedacht, er zijn gesprekken gevoerd met de Stichting Microkredieten. 

Toen bleek dat men daar niet zit te wachten op een overheid die op dat vlak bijspringt, maar op 

een overheid die ondersteunt op het faciliterende vlak, bijvoorbeeld ondernemerssupport. De 

banken in Nederland kunnen dit goed opvangen omdat het kleine bedragen betreft. 

Dit punt is zo essentieel dat het over partijpolitieke lijnen heen geregeld zou moeten worden. Zoals 

afgesproken met PS, zal de gedeputeerde een voorstel indienen waarvan hij vindt dat de Staten daar 

breed achter kunnen staan. Treasurybeleid moet niet bij elke verkiezingen opnieuw worden 

beoordeeld en bekeken. De gedeputeerde stelt voor dat het college verder gaat met het uitwerken van 

een voorstel waarin het huidige treasurybeleid wordt omgezet naar schatkistbankieren. Dat voorstel 

zal de Staten worden voorgelegd.  

Een aantal fracties geeft nadrukkelijk aan niet veel te voelen voor schatkistbankieren plus. Dan kan 

het college dit wel uitdiepen, maar dan wordt niet aan de andere voorwaarde die de gedeputeerde 

heeft gesteld, namelijk het streven naar unanimiteit. 

 

De voorzitter vraagt de fracties of zij hiermee in kunnen stemmen. Dit is het geval. 

 

De heer De Kruijf maakt nog een aantal opmerkingen. 

 Hij is ervan overtuigd dat met hetgeen nodig is om de provincie draaiende te houden geen enkel 

risico moet worden gelopen. Hij ziet met belangtelling de Voorjaarsnota tegemoet. 

 Hij kan niet precies inschatten hoe streekkredieten zich hiertoe verhouden. Hij ziet dit graag 

uitgewerkt. Voor zijn gevoel ligt dit in de lijn van wat zijn fractie graag zou zien. 

 Het zou goed zijn om rond dit dossier meer openheid te betrachten. Er ligt een redelijk mystieke 

waas over wat de portefeuille waard is. Op hoofdlijnen kan duidelijker en vaker worden 

aangegeven hoe de portefeuille zich ontwikkelt, bijvoorbeeld over boekwaarde en marktwaarde. 

Gedeputeerde Van Lunteren licht toe dat de streekrekening uiteindelijk via de portefeuillehouder 

loopt. Inmiddels lopen er enkele. 

RTV Utrecht heeft zich over dit onderwerp gebogen. GS hebben aangeboden om met een expert 

alles in te komen zien. Uiteindelijk heeft men zich toen afgemeld: het was teveel werk.  

De producten zijn zo complex dat dit de rapportage naar PS bemoeilijkt. Wat GS leveren is wat men 

kan leveren. Wil men verder, dan moeten er experts bij worden gehaald. De producten zijn voor de 

overheid gemaakt en dus niet vrij verhandelbaar. Dan moet men dus bijna een transactie in gaan om 

te bepalen wat de waarde is van dat product. Dat is de reden waarom GS ervoor hebben gekozen om 

bij de feiten te blijven. Wil men meer doen, dan wordt het giswerk en daar hebben alle partijen niets 

aan.  

Bij de huidige portefeuille ontstond de meeste commotie bij het product uit Italië. Dat heeft op dit 

moment een goede forecast en loopt af aan het einde van 2012. Bij de overige producten is er of 

sprake van betrouwbare partijen of het zijn producten die nu moeilijk verhandelbaar zijn maar waar 

de Duitse staat garant voor staat.  

De gedeputeerde is van mening dat het totale risico goed is te overzien, met alle onzekerheid die de 

wereld van buiten met zich meebrengt. Daarom zal de stap die men in de Staten nu voorstelt naar de 

toekomst toe een oplossing bieden. Op dit moment kan hij niet meer doen. Ook de PvdA-fractie staat 

het vrij om langs te komen en de stapels door te kijken. 
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De provincie heeft nog een aantal beleggingsproducten in portefeuille. De heer Dercksen vraagt of 

dit het schatkistbankieren schaadt: in hoeverre valt de provincie daarom in partieel 

schatkistbankieren, wat niets oplevert? 

Voor zover gedeputeerde Van Lunteren op dit moment kan overzien, heeft een dergelijke situatie 

zich in Noord-Holland voorgedaan. Dit was toen een onderdeel van het onderhandelingstraject en is 

goed geregeld. Men kan niet verwachten dat de provincie producten verkoopt en daarop af moet 

boeken. Hij zegt toe dit punt mee te nemen in het voorstel aan de Staten. 

 

De voorzitter rondt de bespreking van dit agendapunt af. 

 

10. Statenvoorstel Randstedelijke Rekenkamer rapport Subsidies 

De voorzitter laat weten dat gedeputeerde Van Lunteren de bespreking van dit agendapunt 

niet kan bijwonen wegens.  

De voorzitter geeft, na een korte toelichting door dhr. Molenaar van de Rekenkamer, de 

gelegenheid voor een eerste termijn over dit punt.  

 

De heer De Kruijf complimenteert de Rekenkamer met het goede rapport. De conclusies 

hadden aanvankelijk voor hem een wat ‘open deur’- karakter maar na lezing van het rapport 

blijkt dat het hard nodig is dat deze conclusies en aanbevelingen worden genoteerd. De 

provincie heeft dit blijkbaar niet op orde, er moet echt iets gebeuren.  

 Het is goed dat de aanbevelingen zonder meer zijn overgenomen. De vraag is wat er 

vervolgens mee gebeurt. Dit mag niet wegzakken in een grijze toekomst. Spreker zou 

ervoor willen pleiten dat bijvoorbeeld bij de eerstkomende begrotingsbehandeling of 

behandeling van de jaarrekening al een deel van deze aanbevelingen concreet wordt 

gemaakt. Hij zou zich kunnen voorstellen dat er dan een volledig overzicht beschikbaar 

komt. Dit zou vervolgens op regelmatige momenten te zien moeten zijn.  

 Bij aanbeveling 3 wordt aangegeven dat tenminste één keer per vijf jaar de subsidies  

geëvalueerd zouden moeten worden. Dit is waarschijnlijk een Awb-term, maar de PvdA-

fractie vindt dit ruim gesteld. Waarom is voor deze termijn en niet voor een iets strakkere 

termijn, bijvoorbeeld drie jaar gekozen? Het moet hanteerbaar zijn en te doen zijn, maar 

vijf jaar is lang wil men grip krijgen op wat er rond subsidiëring gebeurt. 

 Er is geen planning gegeven aan de aanbevelingen. Zijn fractie stelt voor om de zes 

aanbevelingen vergezeld te laten gaan van een planning van de tijdstippen waarop de 

resultaten kunnen worden gezien, wat betekent dit voor bijvoorbeeld het komende jaar? 

 

Mevrouw Hoek sluit zich grotendeels aan bij de bijdrage van de heer De Kruijf. Het 

afgelopen jaar werden de Staten bij de begrotingen geconfronteerd met veel commotie rond 

de bezuinigingen op subsidies. Mevrouw Hoek begrijpt de commotie beter na lezing van dit 

rapport: er is een zekere verwaarlozing geslopen in het toetsen of de subsidies nog wel 

kloppen, of het doel waarvoor ze zijn bedoeld ook wordt bereikt. Er is in de loop der tijd een 

gewoonterecht in geslopen, organisaties en bedrijven calculeren de subsidie al bij hun 

begroting in en die worden niet getoetst of geëvalueerd. Dat is goed zichtbaar geworden in dit 

rapport. 

Dit moest ook rigoureus worden aangepakt en mevrouw Hoek meent dat er al verbeterpunten 

zijn, gezien de laatste begroting: college is bezig dit te corrigeren.  

Het is een rapport uit het verleden, we gaan naar de toekomst en eigenlijk is het traject van de 

verbeterpunten al ingezet. 

Ook zij vindt de termijn van vijf jaar te lang. Of er is een structurele subsidie óf men toetst 

zeker na drie jaar. Het elk jaar toetsen zal te belastend zijn. 
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De heer Van Wikselaar dankt de Rekenkamer voor het inzichtelijke rapport.  

Hij is benieuwd wat het college van de aanbevelingen vindt, wat het ermee gaat doen en 

wanneer het college dat gaat doen. Wat is het plan van aanpak van het college om dit tot een 

goed einde te brengen? 

De SGP is geen voorstander van de termijn van vijf jaar. Subsidies moeten worden verdeeld 

in incidentele en structurele subsidies: bij incidentele subsidies wordt de subsidie tijdelijk 

beschikbaar gesteld, wellicht in tracés, waarbij wordt gesteld dat, zolang het goed loopt, het 

geld komt. Zodra men uit de pas loopt, stopt de subsidie of wordt er een terugvordering 

gedaan. Daarmee wordt een instelling verplicht om na te komen wat is afgesproken. Een 

meerjarige subsidie kan niet op die manier worden vormgegeven. Dan moet er een moment 

worden gekozen voor een tussenevaluatie, dit moment is afhankelijk van of het traject drie of 

vijf jaar duurt. Loopt alles volgens planning, worden de gelden conform uitgegeven? De 

provincie moet hier volgens zijn fractie kort op zitten. 

 

De heer Lutfula is blij dat het college bereid is om de aanbevelingen over te nemen.  

De deadline is hem echter niet duidelijk, wanneer en hoe wordt dit in beleid uitgewerkt? 

Het is een zeer goed onderzoek. De conclusie is dat de kwaliteit van de evaluatie van 

subsidies minder goed is. Hebben de onderzoekers na kunnen gaan wat de reden hiervan is? 

 

Mevrouw Dik deelt mee dat haar fractie blij is met dit onderzoek. Subsidies betreffen een 

aanzienlijk deel van de begroting en zijn een belangrijk instrument om doelen te realiseren. 

Het zijn niet altijd conclusies om blij van te worden maar het is nu inzichtelijk gemaakt en er 

zijn aanbevelingen voor verbeteringen gedaan. Het college legt de aanbevelingen voor aan de 

Staten, met een positieve houding. Haar fractie zal dit Statenbeleid positief tegemoet treden. 

Zij heeft een drietal zaken welke zij wil benadrukken: 

 het instrument subsidies: zijn subsidies altijd het juiste instrument om je doelstellingen te 

bereiken? In de presentatie over bestuurskrachtmeting werd diezelfde vraag opgeworpen: 

laat geld niet altijd de verhoudingen domineren. Er werd verwezen naar het 

coalitieakkoord waarin wordt gezocht naar innovatieve andere vormen van financiering 

dan alleen subsidies. Mevrouw Dik meent dat dit een goede richting is. Sinds enkele jaren 

heeft de overheid een andere rol in het maatschappelijke speelveld en opereert zij steeds 

vaker als partner met andere partijen. Het is goed om in dit nieuwe krachtenveld niet 

alleen te kijken naar subsidies en subsidierelaties, die toch ook iets hebben van 

afhankelijkheid, maar meer uit te gaan van cofinanciering in gezamenlijke projecten, 

 de evaluatie: wat de termijnen betreft, sluit zij zich aan bij de PvdA en de SGP. Eén van 

de conclusies is dat de provincie bijna 60% van het totale aantal subsidies heeft 

geëvalueerd, maar dan gaat het wel om 100% van de financiële omvang. Dat komt omdat 

de financieel meest omvangrijke subsidies geëvalueerd zijn. Dat vindt zij een heel goede 

keuze. Sommige subsidiebedragen zijn relatief klein en het lijkt haar fractie niet goed om 

daar veel bureaucratie omheen op te tuigen met evaluaties et cetera. Haar fractie vindt, 

met een blik op de besluitenlijst, de bestaande werkwijze goed en dit mag zo worden 

gehandhaafd. Als de besluitenlijst iets anders suggereert, zou het anders moeten, 

 een exitstrategie: subsidies zijn in beginsel kortdurend, er zit een kop en een staart aan. 

Vooraf weet men wat de doelstellingen zijn. Men moet dan ook nadenken met elkaar over 

de periode nadat een subsidie is afgerond. Er moet voor worden gezorgd dat de subsidie 

kan worden afgebouwd, bijvoorbeeld doordat anderen het project overnemen en de 

behaalde resultaten goed waarborgen. In de commissie RGW werd gesproken over een 

pilotproject over weidevogelbescherming dat twee jaar lang is gesubsidieerd. Vervolgens 

viel er een groot gat: er was niet nagedacht over een exitstrategie. Mevrouw Dik is er een 
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warm voorstander van om in de bepalingen ten aanzien van subsidieverstrekkingen op te 

nemen dat met de partners wordt nagedacht over de exitstrategie. 

 

De heer Peters kan zich voor een groot gedeelte bij voorgaande sprekers aansluiten. De 

evaluatie en controle rond subsidies moet verbeteren. De provincie had slechts een beperkt 

inzicht in de doeltreffendheid en niet alle subsidies zijn geëvalueerd. Waar dit wel is gebeurd, 

was de kwaliteit vaak gering. 

Ook zijn fractie vindt het een goed rapport en ondersteunt de aanbevelingen van harte. In het 

verleden is dus niet alles gegaan zoals zou moeten. Dit college zit er nu een jaar en zijn fractie 

is blij dat deze problematiek wordt aangepakt en heeft het volste vertrouwen in het college dat 

dit op een transparante, goede manier gebeurt. 

 

Mevrouw Boelhouwer sluit zich aan bij de laatste woorden van mevrouw Dik: een project 

heeft als kenmerk dat het eindig is of zou moeten zijn.  

Bij de start van het project zou dan ook een implementatieplan voor daarna moeten worden 

ingepast. Overigens gaat dit rapport voor het grootste deel over subsidies voor wettelijke 

taken en dat is een ander verhaal. 

Het rapport is zeer zorgvuldig en keurig opgebouwd. Haar fractie is echter van mening dat de 

praktijk weerbarstiger is dan een bureau, papier, laptop of iPad. Desalniettemin is het 

leerzaam. Het moet en kan beter.  

Vooral is duidelijk dat standaard een evaluatie moet worden opgenomen waarbij niet alleen 

naar de prestaties moet worden gekeken, wat overigens niet onaardig gaat in Utrecht, maar 

vooral naar doelbereik. 

Het memo geeft duidelijkheid, al zouden de uitkomsten samen moeten worden bezien met de 

Algemene subsidieverordening. Haar vraag aan GS is of dit klopt en of dit de bedoeling is. 

 

Mevrouw Maasdam dankt de Rekenkamer voor het stevige rapport. Haar fractie vindt het een 

goede zaak dat GS hier op deze wijze op hebben gereageerd. 

Haar fractie kan zich aansluiten bij de oproepen die de vorige sprekers hebben gedaan. 

Daarbij wil zij memoreren wat de SGP heeft gezegd, namelijk het onderscheid tussen 

incidentele en structurele subsidies. Dat lijkt de CDA-fractie ook een goede zaak. 

 

Mevrouw Smit deelt mee dat ook de VVD-fractie blij is met het rapport. Het is een uitstekend 

rapport, in het verleden heeft zij wel anders moeten spreken over de rapporten van de 

Rekenkamer. Het drukt PS en GS met de neus op de feiten: onvoldoende overzicht van 

subsidies, onvoldoende evaluaties en geen inzicht in de te behalen doelen. Dat zijn zaken die 

de VVD eerder heeft genoemd, onder andere bij onderdelen van de Samenwerkingsagenda.  

Enkele zaken moeten apart in ogenschouw worden genomen want er zijn zaken die men 

moeilijk kan berekenen in de bereikte doelen. Een voorbeeld is de verbetering van de 

leefbaarheid van de kleine kernen, dat is zeer subjectief. 

De VVD-fractie sluit zich aan bij wat mevrouw Dik heeft aangegeven: er moet wel naar de 

proportionaliteit worden gekeken. Als 100% van omvangrijke subsidies zijn geëvalueerd 

(weliswaar zijn de doelen niet bereikt) moet niet het kind met het badwater worden 

weggegooid. 

De VVD-fractie is blij met de aanbevelingen van de Rekenkamer en met het feit dat GS de 

aanbevelingen overnemen door een implementatieplan op te stellen waarin concrete acties 

worden aangekondigd. Zij is benieuwd naar wanneer dat plan er komt. 

Zij wil de proportionaliteit benadrukken. In de nieuwe subsidieverordening is een aantal 

zaken afgesproken, kleine subsidies tot € 25.000, een volgende reeks tot € 125.000. De 
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provincie moet voor ogen houden dat de hoofdlijnen worden bekeken en dat niet alle kleine 

zaken persé uitgeplozen moeten worden. 

 

De heer Van Hal Scheffer dankt de Rekenkamer voor het rapport. 

 De wijze waarop hier over wordt gesproken zit spreker echter hoog: het betreft € 225 

miljoen en de provincie heeft geen idee wat hiermee is gebeurd. En dan wordt gezegd: bij 

kleine subsidies moet niet meer worden gecontroleerd.  

 Hij vraagt GS om met een tijdslijn te komen.  

 Ook vraagt hij om de toevoeging van een zevende besluit aan de zes aanbevelingen: de 

verstrekte subsidies die niet goed zijn aangewend, worden teruggevorderd. Spreker hoort 

graag of dit ooit in de provincie is gebeurd. Het is immers geld van de belastingbetaler.  

 Bij de Bestuurskrachtmeting 2010 werd ook gesproken over subsidies. Daar is kennelijk 

niet veel mee gebeurd. Nu wordt in de reacties de daadkracht geprezen. Zijn fractie wil het 

eerst zien. Als men van mening is dat vanuit doelmatigheid geen kleine subsidies moeten 

worden gecontroleerd, moeten die ook niet worden gegeven. De provincie moet ook niet 

meer subsidies geven dan de provincie kan controleren. Als het ambtelijk te zwaar en te 

kostbaar wordt, geef dan géén subsidies. 

 Er is verwezen naar de Algemene subsidieverordening van de provincie, die is gebaseerd 

op het Rijksbrede subsidiekader. Het probleem speelt ook in de andere provincies, bij het 

Rijk en alle andere gemeenten. Die Rijksbrede subsidiekaders zijn kennelijk niet 

succesvol. Hij vraagt het college dan ook om de Algemene subsidieverordening nog een 

keer tegen het licht te houden, gerelateerd aan de zes aanbevelingen/zeven besluiten. 

 

De voorzitter verzoekt de heer Molenaar de vraag van de heer Lutfula te beantwoorden en in 

te gaan op de reden voor de vijfjaarsevaluatie. 

In reactie op de vraag van de heer Lutfula naar de reden waarom de kwaliteit van de 

evaluaties niet goed is, licht de heer Molenaar toe dat de Rekenkamer een aantal evaluaties 

heeft bekeken en heeft beoordeeld op de minimale kwaliteitscriteria. Daarbij valt als oorzaak 

op dat vaak de cyclus ontbreekt. Aan de voorkant heeft men geen heldere doelen, men denkt 

niet na over de evaluatie en ook niet over het maken van afspraken over de gegevens die 

moeten worden verzameld voor een goede evaluatie. Als men na verloop van tijd wil 

evalueren, is het tij vervlogen en vertoont de evaluatie mankementen.In het algemeen valt op 

dat er meer aandacht is voor het ontplooien van initiatieven en het maken van beleid dan voor 

terugblikken en verantwoord evalueren. Ook vraagt het bewaken van de planning- en 

controlcyclus en het element van evalueren en leren meer aandacht. Hij hoopt dat het rapport 

en de reactie van de Staten hierop helpen om dat te verbeteren. 

In de Algemene wet bestuursrecht is een termijn van vijf jaar vastgelegd. De termijn kan 

langer zijn, maar dat bepaalt de volksvertegenwoordiging of de Staten zelf. De reacties van de 

Staten in Zuid-Holland en Flevoland zijn vergelijkbaar: waarom niet minimaal vier jaar 

aanhouden, aansluitend bij de eigen Statenperiode, of korter. Men moet een balans vinden 

tussen de kosten van het evalueren en de vraag naar proportionaliteit. De Awb-bepaling is 

afkomstig van het Rijk, waar vaak langlopende subsidieprogramma’s zijn. Dan is een termijn 

van vijf jaar redelijk. Wat ook meespeelt, is dat sommige beleidsinspanningen tijd nodig 

hebben om effecten te laten zien. Als men bijvoorbeeld de doeltreffendheid wil onderzoeken, 

is het niet slim om binnen een jaar effecten te verwachten. 

Hij benadrukt dat dit iets anders is dan het element van verantwoording van wat wordt 

gepresteerd, welke activiteiten zijn ontplooid. Daar zouden in de subsidierelatie wel afspraken 

over kunnen worden gemaakt. 

De Rekenkamer pleit niet voor het evalueren van alle subsidies, proportionaliteit is ook van 

belang. Als er aan de voorkant al goed wordt nagedacht over heldere doelen en over welke 
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monitoren al bestaan, dan kunnen de doelen zo worden geformuleerd dat die gegevens kunnen 

worden gebruikt. Zo is men in staat om goed te evalueren, met het behoud van veel inzicht en 

zonder dat het te kostbaar hoeft te worden. 

In reactie op de opmerking van de heer Van Hal Scheffer over het Rijksbrede subsidiekader, 

licht spreker toe dat het juist een initiatief van het Rijk was om de proportionaliteit in de gaten 

te houden en met drie regimes van verantwoording de kosten van het subsidieproces te 

beheersen. De organisatie Actal heeft hier ook naar gekeken en adviseerde om niet een 

disproportionele verantwoordingslast op te bouwen rond subsidies van ongeveer € 25.000.  

Steekproefsgewijze kan men natuurlijk een groot deel van dit soort subsidies wel 

onderzoeken. Met een zekere mate van aannemelijkheid kan de volksvertegenwoordiging zo 

het vertrouwen hebben dat ook met die subsidies de doelen worden bereikt. Dit is een 

afweging die de Staten zouden moeten maken. 

 

De voorzitter rond de bespreking van dit punt af. Hij is van mening dat dit agendapunt 

voldoende is besproken om bespreking in de Staten mogelijk te maken. 

Het verslag van dit agendapunt wordt met voorrang uitgewerkt zodat gedeputeerde Van 

Lunteren nog voor de komende Statenvergadering de commissieleden een schriftelijke 

beantwoording van de vragen kan doen toekomen. Deze beantwoording kan dan worden 

meegenomen bij de bespreking in de Staten. 

De voorzitter raadt de PVV-fractie aan om de opmerking over het zevende besluit via een 

amendement of motie in de Statenvergadering te agenderen. 

 

11.  Statenvoorstel Instelling en reglementering Waterschap Vallei en Veluwe 

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw J.M.P. Moons, dijkgraaf van Waterschap Vallei & Eem. 

De tekst die mevrouw Moons uitspreekt wordt als bijlage 3 aan dit verslag toegevoegd.  

Kortheidshalve zij daar naar verwezen. 

 

De voorzitter geeft de commissieleden de gelegenheid voor het stellen van vragen. 

 

Mevrouw Dik merkt op dat zij niet bekend is met het wetsvoorstel. Kan mevrouw Moons aangeven 

wat daarin wordt geregeld ten aanzien van de geborgde zetels in relatie tot de verkiezingen in 2014? 

Mevrouw Moons licht toe dat in de Algemene wet politieke ambtsdragers de vermindering van 

politieke besturen wordt geregeld. De waterschappen samen hebben nu 52 algemeen bestuursleden. 

Door de fusie wordt dit aantal in het overgangsbestuur teruggebracht naar dertig. Op basis van het 

wetsvoorstel zouden er uiteindelijk 23 zetels overblijven. In Gelderland is hieraan gekoppeld dat op 

dat moment opnieuw wordt gekeken wat de samenstelling zou moeten zijn van de geborgde zetels, 

of dit 3-3-2 moet zijn, dus ook 2 zetels voor het Bosschap. De discussie over of de geborgde zetels 

moeten blijven bestaan, zal wat het ministerie betreft worden gevoerd na de verkiezingen in 2014. In 

de periode 2014-2018 komt het onderwerp van de geborgde zetels opnieuw op de agenda. 

 

De heer Nugteren wijst op de discussie in de stukken over het aantal zetels voor het Bosschap. 

Voorgesteld wordt 1 zetel en als toelichting wordt gegeven dat men altijd nog een lijst kan indienen. 

Die argumentatie mist hij voor de andere geborgde zetels. Kan mevrouw Moons dit toelichten? 

Mevrouw Moons wijst erop dat GS in principe beslissen. PS beslissen daarna wat de samenstelling 

zal zijn van de geborgde zetels. Men kan kiezen tussen 7 en 9. In het overgangsbestuur is gekozen 

voor zo min mogelijk verandering. Daarom staat er nu 1 zetel voor het Bosschap. GS hebben 

aangegeven dat met het nieuwe bestuur in het reglement wordt vastgelegd hoeveel geborgde zetels er 

voor het Bosschap zullen zijn. Daar is voor één zetel gekozen. Tegelijkertijd heeft de Gelderse 

gedeputeerde aangegeven dat, op het moment dat de wet er komt, er wordt geëvalueerd. Want dan 

geldt het niet alleen voor dit waterschap, maar ook voor de andere waterschappen en ontstaat een 
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nieuwe discussie over wat de samenstelling is tussen zeven en negen geborgen zetels en de omvang 

van elk stuk van de geborgde zetels. 

Voor eventuele verdere vragen verwijst mevrouw Moons de heer Nugteren naar GS, omdat GS 

hierover een beslissing hebben genomen. 

 

De voorzitter geeft de gelegenheid voor een eerste termijn. 

 

Mevrouw Doornenbal wijst erop dat het bijzonder is dat in de Statenzaal wordt gesproken over een 

fusie die niet zoveel problemen geeft. Bij een fusie is één van de punten waarop haar fractie toetst de 

vraag of er draagvlak is. Vanavond hoort zij geen wanklank, er zijn twee partijen die samen verder 

willen. Haar fractie kan alleen maar zeggen: dit is heel goed, maak er een sterstuk van. 

 

De heer De Kruijf laat weten dat zijn fractie op dit voorstel gemakkelijk ja kan zeggen. Hij is blij dat 

de fusie plaatsvindt, het is een groot goed. De fusie is zorgvuldig voorbereid. 

Het voelt wel merkwaardig: PS spreken erover, gaan er een beetje over maar kunnen niets zeggen. 

Dit is afgesproken tussen de drie provincies en dat is begrijpelijk. Dat gezegd hebbende, overheerst 

bij hem de waardering voor het proces dat zich heeft voltrokken en de uitkomst die nu voorligt. 

 

Mevrouw Dik memoreert dat het proces stil heeft gelegen vanwege onduidelijkheid vanuit het Rijk 

over de toekomst van de waterschappen. Er was een discussie of de waterschappen wel of niet onder 

het bestuurlijke dak van de provincies gebracht zouden moeten worden. Het huidige kabinet heeft 

hier een duidelijke keuze in gemaakt en het fusieproces is weer op gang gekomen. Tegen wat er nu 

ligt, kan haar fractie ja zeggen, al is het alleen maar omdat Gelderland hier leidend is.  

Zij verwacht dat dit een sterstuk zal worden en wil daarom op dit moment twee opmerkingen maken. 

In het overgangsbestuur zijn 22 zetels voor de categorie ingezetenen, verdeeld op basis van 

gelijkwaardigheid. Haar fractie had zich kunnen voorstellen dat er, gezien het aantal inwoners, een 

verdeling 13-9 was geweest, aan de Utrechtse kant 13 zetels en aan de andere kant 9. Nu wordt de 

stem van de kiezers niet evenwichtig vertaald in het overgangsbestuur. 

De heer Nugteren refereerde al aan de categorie geborgde zetels voor de natuur. In het 

overgangsbestuur zijn hier nog 2 geborgde zetels voor en in het definitieve bestuur nog 1. Haar 

fractie vindt dit bijzonder jammer. Natuurlijk geldt het argument dat partijen zich kunnen verenigen 

maar er is ook een discussie gaande over het kiezen van de waterschapsbestuurders door de 

gemeenteraden. In hoeverre is het dan mogelijk om met eigen partijen volwaardig mee te doen aan 

waterschapsverkiezingen? De bestaande politiek zal een dominante invloed hebben. 

De Staten van Utrecht kunnen hier van alles van vinden maar Gelderland heeft het eindoordeel en 

heeft inmiddels ja gezegd. Wat haar fractie betreft kan dit een sterstuk worden. 

 

De heer Lutfula deelt mee dat de SP-fractie nog altijd van mening is dat de waterschappen qua taken 

kunnen worden ondergebracht deels bij de provincies en deels bij de gemeenten. Waterzuivering kan 

naar de gemeente toe, ten dele het beleid en de vaarwegen et cetera kunnen naar provincies.  

Met de fusie heeft zijn fractie geen probleem dus dit kan een sterstuk zijn. 

 

Mevrouw Versteeg merkt op dat de D66-fractie altijd een groot voorstander is van opschaling, zeker 

als het gaat om het vergroten van bestuurskracht als toekomstige opgaven daarom vragen. Als de 

betrokkenen dit geheel in harmonie met elkaar eens zijn, wat wil men dan meer? 

Haar fractie ziet het voorliggende stuk meer als een formaliteit, het is eigenlijk een uitwerking van 

een eerder genomen besluit. Het is al eerder gezegd: Gelderland is trekker en de afspraak is dat 

andere betrokken provincies volgend zijn. Haar fractie ziet dit dus als een sterstuk. 
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Mevrouw Smit sluit zich hierbij aan. Dit was in het verleden al enkele keren in de Staten aan de 

orde. Met daarbij de toelichting van mevrouw Moons meent zij dit een sterstuk kan zijn. 

 

De heer Nugteren merkt op dat, als alle fracties dit een sterstuk vinden, zijn fractie zich hierachter 

zal scharen. Met genoegen, want de voordelen ervan zijn groot. Hij refereert aan de opmerking van 

de ChristenUnie over de geborgde zetels voor natuurorganisaties. Hij hoopt dat hier, op het moment 

dat dit proces een volgende stap in gaat, serieus over wordt nagedacht, gezien de kwalitatieve 

meerwaarde die dit kan opleveren. 

 

De heer Van Wikselaar zegt dat de SGP-fractie van mening is dat dit een sterstuk kan zijn. Daarbij 

maakt hij de aantekening dat hij, door weinig of niets te zeggen, niet aangeeft het eens te zijn met de 

opmerkingen over het Bosschap. Die politieke discussie zal te zijner tijd wel worden gevoerd. 

 

Mevrouw Hoek wil de nieuwe formatie veel succes wensen, hopelijk wordt de droom bewaarheid. 

Haar ervaring met een gemeentelijke herindeling verliep minder soepel, er was geen draagvlak.  

Zij vindt dat dit een sterstuk kan zijn. 

 

Gedeputeerde De Vries is blij met de gemaakte opmerkingen van de fracties.  

Hij wil de waterschappen een compliment maken voor de wijze waarop zij dit hebben opgepakt en 

hoe zij daar mee om zijn gegaan. Dit is in volstrekte harmonie gebeurd, ook in samenwerking met de 

verschillende provincies. Dit is een schoolvoorbeeld van hoe een fusie van onderop op een goede 

manier kan worden georganiseerd en uitgewerkt. 

Bij de discussie over de geborgde zetels zijn PS voor een groot deel afhankelijk van hoe het Rijk 

gaat besluiten over wat men precies met de verkiezingen wil doen. Het is een lastig dossier dat GS 

goed zullen volgen. Hij is van mening dat de gekozen weg ook de best begaanbare is. Namens GS 

wenst hij de waterschappen veel succes en steun toe. 

 

12.  Bestuurskrachtmeting provincie Utrecht 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Versteeg.  

Aan de hand van een beamerpresentatie geeft de heer Versteeg een korte inleiding op de 

uitgevoerde bestuurskrachtmeting bij de provincie Utrecht. De sheets worden als bijlage aan 

het verslag toegevoegd. 

 

De voorzitter dankt de heer Versteeg voor zijn presentatie. 

De voorzitter geeft de commissieleden de gelegenheid voor het stellen van vragen. 

 

De heer Dercksen refereert aan het in 2010 verschenen artikel in de krant over de 

bestuurskrachtmeting in de provincie Utrecht. De kop ervan was dat de provincie laks was bij 

de controle op subsidies. Het verbaast hem dat hij hierover niets terughoort in de presentatie. 

De heer Versteeg legt uit dat het rapport van de commissie enkele centimeters dik is, hij kan 

niet alles behandelen. Een controlemechanisme op subsidies is ook de mate van effectiviteit 

van wat men doet. In de meting is een drietal onderdelen bekeken, effectiviteit, efficiency en 

democratische legitimatie. Spreker heeft de feiten niet paraat maar vermoedt dat de provincie 

bij subsidies slecht heeft gescoord. Dat leidde ertoe dat op dat onderdeel de bestuurskracht 

niet sterk was. De heer Dercksen noemt specifiek de subsidies, de commissie heeft in totaal 

op dertien opgaven teruggemeld gekregen. Men zou dus moeten nagaan in welke opgave de 

subsidies veel of minder zijn verstrekt. Het was teveel detail om dit allemaal op te nemen. 

 

13.  Statenbrief verslag China missie november 2011 

Ter kennisname. 
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14.  Statenbrief verslag Japan missie december 2011 

Ter kennisname. 

 

15.  Statenbrief eindrapportage E-provincie 

Ter kennisname. 

 

16.  Statenbrief bevrijdingsfestival 

Ter kennisname. 

 

17.  Statenbrief herverdeling portefeuilles 

Ter kennisname. 

 

18.  Statenbrief Motie Vitens 

Ter kennisname. 

 

19.  Statenbrief Bestemming IZR gelden 

Ter kennisname. 

 

20. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering, onder dankzegging voor 

ieders komst en inbreng.  
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Bijlage 2 
 
Inspreektekst van mevrouw drs. J.M.P. Moons tijdens de vergadering van PS Utrecht, 
Statencommissie BEM d.d. 2 april 2012.  
De commissieleden hebben de inspreektekst tevoren ontvangen. Tijdens het inspreken heeft 
mevrouw Moons informatie hieraan toegevoegd, deze is te herkennen aan de schuine letter. 
 
Vanuit uw bevoegdheid tot het opheffen en instellen van waterschappen behandelt u het 
voorstel van Gedeputeerde Staten over de instelling en reglementering van het waterschap 
Vallei en Veluwe. 
 
U bent niet de enige en eerste die besluit over het reglement. Omdat het nieuwe 
waterschap in drie provincies ligt (Utrecht, Gelderland en Overijssel) zullen alle drie de 
provinciale besturen over het reglement besluiten. De provincie Gelderland is de 
coördinerende provincie, omdat het nieuwe waterschap grotendeels Gelders is. Afgelopen 
woensdag heeft Provinciale Staten van Gelderland ongewijzigd ingestemd met het 
reglement. Daar is wel opgemerkt dat, als de wet voor politieke ambtsdragers in 2014 wordt 
aangenomen, opnieuw gekeken gaat worden naar het reglement aangaande het aantal 
heemraden en de samenstelling van de geborgde zetels. De discussie over de geborgde zetels 
is uitgesteld tot het nieuwe wetsvoorstel is aangenomen door Tweede en Eerste Kamer 
 
De besluitvorming over dit voorstel is voor de beide waterschappen de laatste stap in een 
reis die Vallei en Eem en Veluwe in 2008 met elkaar zijn gestart. De beide waterschappen 
stonden toen, en staan nog steeds, in de top 5 van de best presterende waterschappen (het 
waterschap staat op plaats 2 van de goedkoopste waterschappen). Juist om deze positie te 
behouden, zijn de beide besturen gaan nadenken over een fusie. Beide besturen hadden 
geconstateerd dat het van belang was om de drie k’s, kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid, in 
de hand te houden. Het is dan van belang om op het hoogtepunt na te denken over de 
toekomst. Door de twee waterschappen is in 2008 een gezamenlijke bestuurlijke analyse 
gemaakt van de majeure ontwikkelopgaven in het waterbeheer. De gezamenlijke 
eindconclusie was dat de afzonderlijke waterschappen qua organisatorische en financiële 
slagkracht uiteindelijk te klein zouden worden om deze ontwikkelopgaven goed aan te 
kunnen. Voor uw beeld, de majeure ontwikkelopgaven zijn:  implementatie Kaderrichtlijn 
Water, implementatie nieuwe Deltaprogramma, implementatie Nationaal Bestuursakkoord 
Water en de systeemintegratie waterketen.  
 
Deze conclusie is bevestigd in een bestuurskrachtmeting. Uitgevoerd door de provincies om 
onafhankelijk de conclusies van de waterschappen te toetsen. Ook werd in de 
bestuurskrachtmeting geconcludeerd dat beide waterschappen gelijkwaardige fusiepartners 
zijn qua gebied, begroting en organisatie.  
 
Deze fusie past voorts in het streven van het kabinet om meer doelmatigheid en rationaliteit 
in het waterbeheer te realiseren. De fusiedoelstellingen zijn het verbeteren van de 
continuïteit, kwaliteit en efficiency van het waterschapswerk. Dit is financieel uitgedrukt in 
een beoogde besparing van 8.5 miljoen (stapsgewijs te realiseren in 3 jaar richting 2016) op 
een gezamenlijke begroting van 120 miljoen euro.  
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In 2010 en 2011 is in gezamenlijkheid en op basis van gelijkwaardigheid door beide besturen 
vergaderd en besloten over fusie onderwerpen. Vanaf 2012 vergaderen en besluiten de 
besturen alleen nog maar in gezamenlijkheid. Niet alleen over fusie onderwerpen maar over 
alle zaken die de twee waterschappen aangaan. Om vroegtijdig al een deel van de 
fusiedoelstellingen te realiseren is de ambtelijke organisatie, vooruitlopend op de 
bestuurlijke fusie reeds samengevoegd. In februari van dit jaar is de organisatie 
ondergebracht in het voor het nieuwe werken geschikt gemaakt en sterk verbouwde pand 
van het waterschap Veluwe in Apeldoorn. Bewust is niet gekozen om in het huidige 
economische klimaat een nieuw pand te realiseren. 
 
Met de bestuurlijke fusie in januari 2013 wordt een overgangsbestuur gevormd dat 
voortkomt uit de leden van de huidige twee besturen. Vanuit beide besturen gebeurt dit wat 
ons betreft de direct gekozen op basis van een gelijkwaardige en gelijke verdeling van de 
zetels over beide waterschappen.  Het overgangsbestuur wordt - gezien het huidige 
wetsvoorstel over aanpassing van de waterschapsverkiezingen - na de gemeentelijke 
verkiezingen in 2014 vervangen door een gekozen bestuur op basis van indirecte 
verkiezingen. Dat is het wetsvoorstel dat de staatssecretaris heeft doorgestuurd naar de 
Tweede Kamer, op 17 april zal de eerste behandeling ervan plaatsvinden. 
Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd over de gelijkwaardigheid, het 
gelijkwaardige karakter en houding en proces van de fusie. 
Namens het gezamenlijke College van Dijkgraaf en Heemraden van de waterschappen 
Veluwe en Vallei en Eem. 
 
Dank u wel voor uw aandacht. 
 
   

     


