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2012BEM59 

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

14 mei 2012 in het Provinciehuis 

 

Aanwezig: 

Dhr. G.A. de Kruif (voorzitter), dhr. R.C. Robbertsen (CvdK), dhr.drs. R.W. Krol (gedeputeerde), 

dhr. R. van Lunteren (gedeputeerde), 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), mr. J.M. Buiting (CDA), dhr. R.G.J. Dercksen (PVV), mw.drs. R.K. Dik-

Faber (ChristenUnie), drs. J.G. van Hal Scheffer (PVV), dhr.drs. C. de Heer (ChristenUnie), ir. H. 

IJssennagger (PVV), drs. C. de Kruijf (PvdA), ir.ing. Y.S. Lutfula (SP), mw.drs. A.M.C. Mineur 

(SP), drs. B. Nugteren (GroenLinks), ir. J.P.M. Peters (D66), mw. Y. Smit (VVD), mw. J.H. Verbeij-

Ouwerkerk (PvdA), mw.dr. A.J. Vlam (VVD) en dhr. W. van Wikselaar (SGP); 

 

Met kennisgeving afwezig: 

Mw. W.M.M. Hoek (50PLUS), dhr. W. van der Steeg (PvdD) en mw.drs. J.C.M. Versteeg (D66); 

 

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. Hij memoreert 

dat dit voor de Statencommissie BEM de eerste vergadering is in de Commissiezaal van het nieuwe 

Provinciehuis. 

De berichten van verhindering worden doorgenomen.  

 

2. Vaststellen agenda 

Op verzoek van de PVV-fractie wordt het ter kennisname stuk Toezegging bepaling hoogte dividend 

Vitens besproken (agendapunt 12). Dit wordt agendapunt 7a. 

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

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

Mededelingen:  

-    Mevrouw Vlam deelt mee dat de Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer eind april bijeen is 

gekomen. Hierbij zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken: de stand van zaken bij 

lopende onderzoeken, de Jaarrekening en de procedure bij nieuwe onderwerpen. Wat dit laatste 

betreft: in het najaar wordt door de afvaardiging van de Programmaraad hierover teruggekoppeld 

naar de Staten. Als input voor de vergadering was er een voorbeschouwing met de afgevaardigde 

van Utrecht en de plaatsvervangers. Hier vond een goede discussie plaats, ook met de afvaardiging 

van de andere drie provincies.  

Enkele belangrijke punten hieruit zijn: de Rekenkamer heeft aangegeven tijdwinst te willen boeken 

voor een betere afbakening en focus van een onderzoek. Daarmee wil men ook meer ervaring 

opdoen met terugkoppeling van gemaakte opmerkingen. Mevrouw Vlam hoopt dit het komende jaar 

dus terug te zien in hun rapporten. Ook wil men ervaring opdoen met nieuwe vormen van onderzoek, 

via bijvoorbeeld conferenties, en er komt een voorstel over hoe men dat uitgewerkt wil hebben. 

Verder wordt bekeken of de evaluatie die voor 2014 stond gepland naar voren gehaald kan worden, 

vooral om alvast aan de slag te gaan met de aanbevelingen uit het Berenschot-rapport. 

-    Gedeputeerde Pennarts wijst op het boekje dat de leden op het bureau aantreffen: 

Kwaliteitsmeting Utrechts bestuur 2012. Het is een aanbod aan gemeenten om in overleg te treden 
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met de provincie om de kwaliteit van het bestuur te meten. Dit niet met het oog op de herindeling, 

maar om te zien waar de gemeente staat, waarop kan worden versterkt. Er zijn nog geen concrete 

toezeggingen van gemeenten ontvangen, maar er is zeker belangstelling bij gemeenten om hiermee 

verder te gaan. 

 

4. Rondvraag 

- Mevrouw Dik benadrukt dat de Nederlandse overheid de Europese afspraken over de 

begrotingstekorten en over staatsschuld vast wil gaan leggen in een nieuwe wet, de Wet HOF 

(Houdbare Overheidsfinanciën). Deze wet heeft gevolgen voor decentrale overheden, ook voor de 

provincie, omdat de tekorten van provincies en gemeenten meetellen voor het nationale 

begrotingstekort. Als de nieuwe wet ongewijzigd wordt aangenomen, kan die gevolgen hebben voor 

de beleidsinvesteringen van de provincie Utrecht. Bovendien worden decentrale overheden door de 

wet verplicht om over te gaan tot schatkistbankieren. Hierover is al in de commissie BEM 

gediscussieerd en toen is gesteld dat dit de goede richting is. Maar de vraag is of dit vanuit het Rijk 

verplicht moet worden opgelegd aan provincies.  

Zij is benieuwd naar hoe het college aankijkt tegen de Wet HOF en naar hoe het overleg binnen het 

IPO verloopt. Zij weet nog niet exact de stand van zaken, mede in het licht van de ontwikkelingen in 

Den Haag waar men met andere zaken bezig zal zijn op dit moment. Misschien gaat de wet in en 

wordt de provincie daar vanaf volgend jaar mee geconfronteerd. Mocht dit zo zijn, wat zijn dan de 

gevolgen voor de provincie, met name voor de beleidsinvesteringen? In de Subcommissie voor de 

Jaarrekening is dit onderwerp aan bod geweest, maar het is goed dat de Staten hierover breed 

worden geïnformeerd.  

In aanvulling hierop laat de heer Boerkamp weten dat ook in het Lente-Akkoord staat dat 

schatkistbankieren verplicht wordt. Hij vraag gedeputeerde Van Lunteren welke acties hij zal 

ondernemen om ervoor zorg te dragen dat dit zo vloeiend mogelijk verloopt, zonder grote verliezen. 

Gedeputeerde Van Lunteren deelt mee dat er de vorige week een overhedenoverleg was, waar het 

Rijk spreekt met decentrale overheden, met VNG en IPO. De Wet HOF en het schatkistbankieren 

werden daar besproken. De vragen van mevrouw Dik en de heer Boerkamp leefden ook bij de 

gedeputeerde en hij heeft ze voorgelegd aan de vertegenwoordiging van het IPO naar dit overleg. De 

provincie Utrecht wil dat kan worden ingestapt op basis van de afloop van het waardepapier. Deze 

situatie was nog niet onderkend, maar hier werd vooralsnog positief op gereageerd. Men begreep dat 

het niet verstandig is dat voor aflooptijd zaken worden gedaan waardoor men in juridische 

problemen kan komen.  

GS gaan door met het ingezette traject. Er wordt overgegaan op schatkistbankieren. Het nadeel van 

het feit dat iedereen hiertoe wordt verplicht, is dat waarschijnlijk niet met de rendementen gewerkt 

kan gaan worden waarmee men in eerste instantie werkte. Dan zou men onder de Euribor-rente 

vallen en die is lager dan de rente die men in eerste instantie had. GS wachten af hoe het Rijk dit 

verder doorzet, de verwachting is dat dit in de najaarscirculaire komt te staan. Dit punt wordt 

meegenomen in de begroting voor 2013. 

De Wet HOF is erg gecompliceerd. De gedeputeerde zou hier graag eens met de Staten over spreken. 

Er is echter nog veel onduidelijkheid over hoe de wet moet worden geïnterpreteerd. De gedeputeerde 

heeft het eerste verslag van het overhedenoverleg onder ogen gehad en stelt voor om met de griffie 

en voorzitter een bijeenkomst te organiseren waarin expliciet hierop kan worden ingegaan. GS 

buigen zich al over de vraag hoe alle investeringen van de provincie zich verhouden tot de Wet HOF 

(althans de interpretatie hiervan). De provincies schijnen hierdoor het meeste getroffen te worden 

omdat zij reserveringen aanleggen om investeringen in de toekomst te doen. Dit kan tot gevolg 

hebben dat, op het moment dat de provincie de investering zou willen uitgeven, dit niet meer kan, 

juist omdat op een zorgvuldige manier aan de voorkant wordt begroot. Dit heeft met name grote 

gevolgen voor natuur- en infrastructuurinvesteringen. Het Rijk begrijpt dat dit niet is wat het Rijk 

heeft beoogd: veel van deze projecten zijn Rijksprojecten waar decentrale cofinanciering op zit. 
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Dit is al een half jaar gaande, de gedeputeerde heeft hier eerder melding van gedaan. GS verwachten 

dat er net voor of na de zomer een bijeenkomst hierover kan worden belegd. 

 

- Omdat hij hier in de vorige twee vergaderingen geen antwoord op heeft gekregen, vraagt de heer 

Dercksen wederom naar de verhuursituatie van het kantoorgebouw. 

Gedeputeerde Krol stelt dat hij de commissie BEM regelmatig heeft laten weten dat, als er wat te 

melden is, GS dit zouden melden. Mocht er dus informatie zijn, dan zullen GS uit zichzelf de 

informatie doorgeven. 

Er is wel enige beweging op het dossier. In de mail waarin rondvraagpunten werden aangekondigd 

stonden twee vragen van de heer Dercksen; naast de vraag over de verhuursituatie was er een vraag 

over hoe ABN AMRO hiermee omgaat op dit moment. GS hebben geen gebruiksplicht met ABN 

AMRO opgenomen, dat is bekend want dit staat vermeld in de huurovereenkomst. ABN AMRO kan 

dus eventueel wegtrekken uit het gebouw, maar moet dan wel de huur tot 2021 blijven betalen. Op 

dit moment neigt ABN AMRO naar verhuur van de leegstand. Hierover zijn GS het gesprek met de 

bank aangegaan, omdat zij geen concurrentie op dit terrein wensen. Er wordt op dit moment 

gesproken over de voorwaarden voor de onderverhuursituatie. Overigens, als er wel een 

gebruiksplicht met ABN AMRO was afgesproken, had de bank ook kunnen onderverhuren.  

Over de drie verdiepingen die de provincie niet in de financiering heeft meegenomen maar graag wil 

verhuren, is men in gesprek met één partij die de drie verdiepingen wenst af te nemen. Ook is men in 

serieus gesprek met een partij die één verdieping wil afnemen. Men verwacht dat voor de zomer de 

onderhandelingen worden afgerond. Ook hier geldt: als er informatie is, en zeker bij prettig nieuws, 

delen GS dit snel met de commissie. GS wachten dan niet op de rondvraag van de heer Dercksen. 

De Dercksen concludeert dat zijn vraag nodig was. In vorige BEM-vergaderingen is de toezegging 

gedaan om de commissie later schriftelijk te informeren. De mededeling van de gedeputeerde dat hij 

zou informeren als er nieuws was, is dus niet helemaal conform de waarheid. 

Er is jurisprudentie over de gebruiksplicht. Heeft de gedeputeerde zich professioneel laten adviseren 

op dat gebied? Ernst & Young hebben in Apeldoorn een fikse boete gekregen omdat zij een 

kantoorpand wilden verlaten en de huur wilden betalen. De rechter dwong hen om in het kantoor te 

blijven. Dat heeft de verhuurder veel geld opgeleverd. Misschien was het toch handiger de 

gebruiksplicht op te nemen, dan was ook het punt van de concurrentie voor de verdiepingen van de 

provincie niet aan de orde geweest. 

Gedeputeerde Krol legt uit dat dit laatste niet het geval is, zoals hij eerder aangaf. Was er een 

gebruiksplicht geweest en waren zij in een situatie van onderverhuur gekomen, dan had er evengoed 

concurrentie kunnen zijn. Er is indertijd expliciet onderhandeld met ABN AMRO en dit was voor de 

bank een heel zwaar punt. Normaal gesproken is dat vervelend want dan komt men als eigenaar van 

het gebouw in een situatie van leegstand. Dit gebouw is echter volop in bedrijf, in onderhoud en in 

beheer en het leidt geen schade van het feit dat de bank op dit moment niet elke verdieping gebruikt. 

De voorzitter vraagt de gedeputeerde de Staten niet alleen bij goede berichten op de hoogte te 

houden maar ook bij minder goede berichten. Dat kan tijdens een vergadering gebeuren. 

Gedeputeerde Krol zegt dat GS het melden als er nieuws is. Omdat de vraag wordt gesteld, maken 

GS er een algemene opmerking over. Maar in feite is het geen nieuws, het is nieuws als er een 

overeenkomst is gesloten. De opmerking van de heer Dercksen dat hij, als hij deze vraag niet had 

gesteld, dit nieuws niet had gekregen, doet geen recht aan de wijze waarop GS rond dergelijke 

dossiers (ook bijvoorbeeld het dossier Asbest) actief en proactief informeren naar de Staten. Deze 

insinuatie vindt gedeputeerde Krol wat beneden niveau. 

De heer Dercksen licht toe dat hij dit vraagt omdat zijn fractie eerder in de Staten heeft gevraagd alle 

verbonden partijen, gesubsidieerde partijen in te schakelen om de verdiepingen te verhuren. Spreker 

heeft begrepen dat partijen die mogelijk zijn geïnteresseerd ook in deze kringen gevonden moeten 

worden. Het was dus niet een slechte suggestie. 
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Gedeputeerde Krol meent dat dit geen nieuwe suggesties zijn. GS hebben dit ook bedacht en zijn 

hier druk mee doende. Hier hoeft hij dus niets aan toe te voegen. 

 

- Mevrouw Mineur stelt de gang van zaken rond de asbestvondst in het oude Provinciehuis aan de 

orde. Hier spelen twee belangrijke aspecten: de toekomst en het verleden. De toekomst is voor wat 

betreft de gezondheidsrisico’s behoorlijk goed geregeld. Het oude Provinciehuis wordt gesaneerd 

voordat het pand aan de nieuwe eigenaar wordt overgedragen. Maar wat het verleden betreft: het 

pand is jarenlang eigendom geweest van de provincie. Het provinciebestuur moet dus weten hoe er is 

omgegaan met de Arbowet. Daar moet een fatsoenlijke administratie over zijn bijgehouden. Op 10 

april jongstleden heeft de SP-fractie schriftelijke vragen gesteld over de risico’s voor het personeel 

en zij wil weten of de provincie voor haar medewerkers de verplichte Risico Inventarisatie en 

Evaluatie heeft opgesteld, het RIE-onderzoek. In een dergelijk onderzoek wordt gekeken naar 

arbeidsomstandigheden, waaronder de blootstelling aan schadelijke stoffen. Op die vragen heeft de 

fractie nog geen antwoord ontvangen en dat zou wel moeten gezien de 30-dagen-termijn. Dergelijke 

informatie is elementair. Een goede werkgever schudt die uit zijn mouw, die heeft zijn administratie 

op orde. Als dit nu het nieuwe Provinciehuis betrof, kon zij zich voorstellen dat de informatie even 

zoek was. Het zou óók wat anders zijn als het een onervaren gedeputeerde betreft. Als klap op de 

vuurpijl wordt nu inzage in de opdracht aan de Milieudienst Rijnmond geweigerd omdat de 

provincie eerst haar werk moet doen. Maar de provincie zou haar werk allang gedaan moeten 

hebben. De SP-fractie wil openheid van zaken en wil antwoorden. Is de Risico Inventarisatie en 

Evaluatie gedaan en wat blijkt daaruit met betrekking tot het asbest? 

Gedeputeerde Van Lunteren zegt dat hij degene is die de gesprekken met de medewerkers voert. De 

vorige keer heeft hij geantwoord dat hij het van het grootste belang vindt dat informatie als deze op 

een zorgvuldige manier wordt gegeven. Toen heeft hij ook aangegeven dat, als dit alles zo 

eenvoudig was, de gedeputeerde de antwoorden wel had gegeven. Hij heeft dit overlegd met de OR, 

waarbij hij heeft aangegeven dat hij de onderste steen boven wil hebben over hoe dit dossier in het 

verleden is behandeld en wat er is gebeurd. Om ervoor te zorgen dat de situatie zich niet weer 

voordoet dat hij de Staten informatie verstrekt en achteraf merkt dat die informatie niet geheel juist 

is (dan zal de commissie hem er ook op aanspreken dat hij niet de juiste informatie geeft), heeft hij 

besloten een extra onderzoek in te stellen. Dit dossier is te gevoelig. De gedeputeerde heeft er dus, in 

overleg met de OR, voor gekozen om dit dossier zo uitgebreid en onafhankelijk mogelijk op te 

maken en om dit extern neer te leggen.  

De vorige keer gaf de gedeputeerde al aan dat hij het relevant vindt dat in dit dossier eerst de 

medewerkers worden ingelicht, in goed overleg met de OR. De Staten kunnen daarna alle gegevens 

ontvangen. Het is misschien politiek niet het meest correcte, maar de medewerkers hebben hier 

voorrang boven de Staten. De Staten hebben aangegeven eraan te hechten om dit niet politiek te 

maken, maar eerst de gevolgen voor de medewerkers af te wachten. Dan is het ook verstandig om de 

medewerkers in één keer de goede informatie te geven en niet stap voor stap. Dat is wat de OR zelf 

heeft gevraagd. De gedeputeerde vraagt de Staten om het verzoek van de OR te respecteren. 

Mevrouw Mineur stelt vast dat dit een gevaarlijke situatie is, één waarin de gedeputeerde niet direct 

het personeel en de Staten van informatie kan voorzien. Dat had wel zo moeten zijn. Zij bedoelt 

daarbij niet hoe de gedeputeerde met de gegeven situatie omgaat, zij gaat ermee akkoord dat eerst 

het personeel wordt ingelicht. Maar de gedeputeerde had het personeel direct van de plank moeten 

kunnen informeren over de stand van zaken. Dat kan niet, terwijl GS daar door de Arbowet aan 

gehouden zijn. Dat is het punt dat zij kwalijk vindt en waar zij zich zorgen over maakt. De 

werknemers willen zeker weten dat hun werkgever netjes omgaat met het personeel, dat de 

werkgever zo een dossier uit de kast kan halen om te laten zien wat er is gecontroleerd en dat er 

altijd zorgvuldig met de gezondheid van de medewerkers is omgegaan.  

De heer Dercksen vraagt of het zo is dat, als er een onderzoek naar het dossier moet worden gedaan, 

hieruit expliciet blijkt dat het dossier niet op orde is.  
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Hij vraagt daarbij aandacht voor oud-werknemers. Het gebouw staat er immers sinds de jaren 

zeventig en er zullen meer oud-werknemers zijn dan werknemers die zich laten vertegenwoordigen 

door de Ondernemingsraad. Hij sluit zich aan bij de vragen van de SP-fractie. 

Het was duidelijk dat er asbest in het gebouw was. Van het begin af aan heeft gedeputeerde Van 

Lunteren er geen geheim van gemaakt dat hij meent dat het dossier op dit punt niet op orde is. De 

vorige keer gaf hij dit al aan. Toen heeft hij ook aangegeven dat hij meent dat hij ervoor moet zorgen 

dat naar de medewerkers toe de informatie in één keer goed is. Er moet inzichtelijk worden gemaakt 

welke groepen medewerkers moeten worden aangesproken en wat de risico’s exact zijn geweest. Dit 

wil de OR ook weten, zodat op basis daarvan vervolgstappen kunnen worden gedaan. Het met stukje 

bij beetje informatie geven is wellicht aardig voor het politieke debat, maar de gedeputeerde wil dit 

debat in alle openheid op een ander moment ook voeren. Maar naar medewerkers toe kan men dit 

niet stukje bij beetje oppakken. De provincie heeft er nu baat bij dat dit dossier adequaat wordt 

opgepakt en dat er iets ligt op basis waarvan heldere antwoorden gegeven kunnen worden, aan 

huidige medewerkers en oud-medewerkers. In de vorige Statenvergadering heeft de gedeputeerde dit 

al toegezegd. Zorg op dat punt hoeft er niet te zijn.  

De gedeputeerde wil dit punt extern goed hebben uitgezocht en doet zijn uiterste best om dit zo snel 

mogelijk te doen. Dit wordt in goed overleg met de OR gedaan. Voor deze werkwijze heeft de 

gedeputeerde gekozen. Als de commissie dit echt anders zou willen hebben, hoort hij dat. Dan zal hij 

echter zeggen dit voor kennisgeving aan te nemen, want hij hecht hier meer aan de medewerkers dan 

aan de Staten. Dit is wellicht politiek niet zo correct, maar wel eerlijk. 

De heer De Kruijf deelt mee dat zijn fractie de aanpak steunt waarbij eerst de feiten compleet op een 

rij worden gezet voordat hier een debat over wordt gevoerd. Dat lijkt hem zorgvuldig en hij is blij 

dat dit in overleg met de OR is gebeurd. Hij heeft begrepen dat de feiten er met ongeveer vier weken 

zijn, dat men dan beschikt over het complete pakket en dat er dan gedebatteerd kan worden over de 

uitkomsten. Als dit juist is, heeft zijn fractie er vrede mee dat dit zo wordt aangepakt.  

Mevrouw Mineur wijst erop dat de gedeputeerde een goede debater is en het nu zo neerzet alsof haar 

fractie incomplete informatie zou willen. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat helder is dat er 

echt een probleem is. Zij wil deze discussie voeren op een ander moment, eventueel in de Staten.  

De heer Buiting kan zich de opvatting van de SP-fractie voorstellen. Hij vraagt mevrouw Mineur of 

zij het met de gedeputeerde eens is dat het op dit moment, gegeven de situatie, een zorgvuldige 

handelwijze is om goed dit onderzoek te doen en de onderste steen boven te krijgen, om vervolgens 

in de commissie over de volledige rapportage, nadat er met de OR over is gesproken, te debatteren.  

Mevrouw Mineur bevestigt dit en stelt dat dit het punt niet is. De suggestie wordt nu gewekt dat haar 

fractie incomplete informatie zou willen. Het gaat erom dat die informatie beschikbaar had moeten 

zijn en dat die er niet is. 

De voorzitter constateert dat gedeputeerde Van Lunteren het ermee eens is dat de dossiervorming 

hier beter had moeten zijn.  

 

-  De heer Lutfula herinnert aan het overzicht dat gedeputeerde Krol heeft gegeven over de kosten 

van de politieke ruimte. Hij heeft toen de toezegging gedaan dat hij, als het project klaar is, met de 

eindafrekening zou komen. Spreker vraagt wanneer dit zal zijn. 

Gedeputeerde Krol zegt dat de eindafrekening van een dergelijke verbouwing gewoonlijk een jaar na 

het aflopen van de garantietermijn plaatsvindt, dus na de eerste oplevering. Dat zou februari 2013 

zijn. Dit is wat laat voor degenen die dit onprettig vinden. Daarom ontvangen de Staten nog voor de 

zomer een secuur beeld van wat de hele verbouwing heeft gekost (hier kan nog verandering in 

komen omdat soms werkzaamheden in de periode erna moeten worden uitgevoerd), inclusief de 

inrichting van de politieke ruimten. 
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5.   Termijnagenda 

Mevrouw Vlam wijst erop dat op pagina 2, openstaande moties, een motie van vorig jaar open staat 

over de begroting van de Randstedelijke Rekenkamer naar aanleiding van de begroting van 2011 met 

als deadline van afwikkeling voorjaar 2012. Hij is echter niet afgewikkeld. Zij stelt voor de deadline 

open te laten. Binnen de Programmaraad is een goede discussie gaande met de Randstedelijke 

Rekenkamer over hoe om te gaan met de financiën. Binnen de vier provincies is de 

gemeenschappelijke lijn echter nog niet helder. De provincies hebben als huiswerk: hoe gaan de 

provincies ermee om en wat betekent de verschillende aanpak van rapporten. Dit vraagt meer tijd. 

Zij zegt toe hierbij de vinger aan de pols te houden. De eerstvolgende keer dat de Programmaraad 

bijeen komt, is november 2012. Hierna zal zij een update hierover geven in de commissie. 

 

De heer Van Hal Scheffer vraagt waarom het bespreken van het pro-actief omgaan met het feit dat 

Nederland in 2016 het Europese voorzitterschap bekleedt, is verplaatst van mei naar september. 

Gedeputeerde De Vries wijst erop dat het de vraag van D66 was of kon worden nagegaan of Utrecht 

een kans heeft hierbij. Inmiddels hebben GS contact gehad met het ministerie van Buitenlandse 

Zaken dat dit coördineert. Utrecht was de eerste provincie die zich meldde en men had zich nog niet 

voorbereid op deze vraag. Zodra de gedeputeerde meer informatie van het ministerie ontvangt, en zij 

er formeel invulling aan gaan geven, zal hij dit de commissie zo snel mogelijk laten weten. 

 

Gedeputeerde Pennarts verwijst naar de opmerking onder Toezeggingen over het rapport over shared 

services. De planning wordt verschoven naar najaar 2012. Dit heeft te maken met het feit dat, nadat 

het rapport binnen gekomen is, het moet worden getoetst aan de eigen gegevens, er een 

stuurgroepvergadering moet worden georganiseerd met de drie provincies en er een advies aan de 

commissie moet komen.  

Onder Strategie staat dat er een evaluatiekader komt voor alle beleidsterreinen. Dit betrof een 

opmerking van de D66-fractie naar aanleiding van het evalueren van beleid. Dit stuk komt 

beschikbaar en zal in de Jaarrekening worden opgenomen zodat het standaard in de P&C-cyclus 

wordt opgenomen. 

 

6.    Verslag Statencommissie BEM d.d. 2 april 2012 

Er heeft een kleine tekstuele aanpassing van een opmerking van de heer Boerkamp plaatsgevonden. 

Met inbegrip van deze wijziging wordt het verslag vastgesteld. 

 

7. Statenvoorstel Jaarrekening 2011  

De voorzitter geeft het woord aan de heer Boerkamp, voorzitter van de Subcommissie voor de 

Jaarrekening. 

De heer Boerkamp verwijst naar twee stukken die men op de bureaus aantrof. Het advies van Ernst 

& Young en het advies van de Subcommissie voor de Jaarrekening om de Jaarrekening goed te 

keuren. Het eerste stuk bevat een aantal bevindingen met de kanttekening van Ernst & Young dat zij 

zeer positief waren over de wijze waarop het college de aanbevelingen voor het najaar al had 

opgepakt. Men spreekt de hoop uit dat dit weer gebeurt. Er ligt een verzoek van de Subcommissie 

aan het college om dit ook nu voortvarend op te pakken. Hij spreekt de hoop uit dat de 

commissieleden de stukken voor de Statenvergadering met plezier zullen lezen. 

 

De heer Van Hal Scheffer herhaalt allereerst de vraag van het vorige jaar:  

- er is een tekort van ongeveer € 49.000.000 maar er wordt een overschot van € 17.000.000 

gepresenteerd, met alle risico’s van dien. Het vorige jaar kon men merken dat partijen aan de 

andere kant van het politieke spectrum denken dat er van alles kan worden uitgegeven. Hij vraagt 

om dit niet te herhalen. Ook zou hij graag van middelen worden voorzien waarmee men burgers 

uit kan leggen waarom dit op deze manier werkt. 
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- Wanneer naar een mening wordt gevraagd over het controleren van de Jaarrekening, dan gaat het 

niet alleen over of de tellingen kloppen maar ook over de vraag welke resultaten zijn geboekt 

met de over- of onderbestedingen die worden vermeld. Spreker krijgt hier graag meer zicht op. 

- Hij vraagt waarom de keuze is gemaakt om het (zogenaamde) overschot naar de reserves 

Landelijke gebieden en de Projecten te laten gaan. 

 

De heer De Kruijf heeft begrepen dat er frequent naar de commissie BEM wordt verwezen als het 

over de Jaarrekening gaat. Hij weegt dan ook af welke punten hij in de commissie en welke punten 

hij in de Statenvergadering aan de orde wil stellen. Hij zal wat opmerkingen maken over de punten 

die voor zijn fractie van belang zijn en zal hier in de Statenvergadering nadrukkelijker op ingaan. 

Het is een helder stuk dat weinig vragen oproept. Voor zover men het kan overzien, kan zijn fractie 

zich hierin vinden. Een onduidelijkheid hier en daar is opgelost via ambtelijk overleg. Hiervoor 

spreekt hij zijn waardering en complimenten uit. 

- De Jaarrekening is één van de belangrijke financiële documenten en hij zou die dan ook graag 

bespreken in de context van wat er in Den Haag gebeurt. Hierop werd zojuist, wat het 

schatkistbankieren betreft, al kort ingegaan. Zijn fractie zou graag nog voor de Statenvergadering 

een antwoord krijgen op de vraag of globaal kan worden geschat op welke onderdelen lastige 

zaken kunnen worden verwacht op grond van het Kunduz-akkoord of wat er nog meer speelt. 

- Zijn fractie maakt zich zorgen over de mate van onderbesteding. In de Subcommissie is over een 

eerdere rapportage hierover gesproken en hij werd niet vrolijk van wat hij hier las. Hij maakt 

zich met name zorgen over de mate van het niet ‘in control’ zijn. Daar zal zijn fractie op 4 juni 

op terugkomen. 

- Er worden positieve verhalen vermeld over zowel de beleggingen als het resultaat van het 

afgelopen jaar. Er is een resultaat van € 17.200.000, er is louter boekwinst gerealiseerd. Dit 

terwijl iedereen beseft dat er meer speelt. Dit wordt echter niet uitgelegd. Spreker vindt dat 

hiermee een verkeerd beeld wordt geschetst en hij hoopt dat dit in de publieksversie kan worden 

rechtgezet. Vorig jaar heeft hij dit punt ook genoemd. De heer De Kruijf is van mening dat de 

burger een verkeerd beeld krijgt voorgespiegeld als alleen wordt gezegd dat er een positief 

resultaat van € 17.200.000 is. Daar hoort het verhaal van de € 48.000.000, en hoe dit in elkaar 

steekt, bij, anders doen de Staten onrecht aan de burgers in de provincie Utrecht. 

- Zijn laatste opmerking betreft de besteding van het resultaat en met name de reserve die wordt 

voorgesteld te creëren voor de risico’s die worden gelopen bij de beleggingen. Al dan niet 

gedwongen gaat de provincie schatkistbankieren. Het is toevallig € 1.900.000 dat als boekwinst 

is gerealiseerd. Welke verhouding is er met de risico’s die men loopt en wat is de zin van het 

creëren van een dergelijke reserve om eventuele tegenvallende opbrengsten op te vangen? Of die 

reserve nu wel of niet wordt gecreëerd, dat geld is er wel dus als er dingen moeten worden 

opgevangen, kan dit (of niet). 

 

Mevrouw Mineur deelt mee dat haar fractie dit een helder stuk vond en weinig vragen heeft.  

Zij vond de termijn waarop vragen konden worden ingediend erg kort. Zij vraagt of eventuele vragen 

nog gesteld kunnen worden tot de Statenvergadering. 

 

De heer Van Wikselaar memoreert de opmerking van de heer de Kruijf over boekwinst. Hij is van 

mening dat boekwinst het resultaat is van baten en lasten: wat er overblijft, kan men boekwinst 

noemen. Maar dat is natuurlijk van werk dat men heeft gedaan en niet het resultaat van werk dat je 

niet doet en wel had gepland. Dan is er geen boekwinst. Dit is een belangrijk item in deze begroting.  

- Er wordt eigenlijk met twee dingen geworsteld. Het eerste is het stuwmeer aan verlofuren. Daar 

is de vorige keer ook al over gesproken. Er ligt een toezegging om in deze periode te komen met 

een voorstel hoe dat gaat worden afgebouwd. In het stuk staat dat het de bedoeling is om dat tot 

2015 af te bouwen. Spreker vraagt of de gedeputeerde al een beeld van zijn toekomstscenario 



 8 

kan schetsen. Zo kan bij zijn fractie geruststelling worden bewerkstelligd. Duidelijk is dan welke 

periode op het netvlies staat om in de toekomst beschikbaar te houden voor het opnemen van 

verlofdagen. Op deze manier gaat dit een keer fout. 

- Onderbesteding is in feite een telsom van meer en minder kosten en niet uitgevoerd werk. 

Enerzijds leest men dat er een spanningsveld is op de productie van medewerkers, maar in de 

vertaling staat dat zij meer uren hebben gedraaid omdat zij hun verlof niet hebben opgenomen. 

Ook is er een stuk onderbesteding in werk. Dat roept bij hem een spanningsveld op. Er gaat 

productief gezien iets fout als er meer werkuren zijn dan gepland en men aan de andere kant 

minder werk doet dan gepland. Hierop hoort spreker graag een toelichting van het college. 

- Hoe kan men grip krijgen op de hele organisatie? Het is een meer technisch-inhoudelijke vraag 

en daarom past de vraag in de commissie als voorbereiding op de Statenvergadering. Welke 

systematiek van boekhouden hanteert men om ook grip te krijgen op dergelijke elementen? Er 

wordt hier met een kasstelsel gewerkt waarbij de jaarlijkse geldstromen naast elkaar worden 

gezet en worden weggezet. Op die manier wordt bekeken hoe men kan plussen en minnen met 

een reserve die wordt ingezet om incidentele uitgaven ook incidenteel te dekken (dan is er weer 

materieel evenwicht). In veel gemeenten wordt een systeem gebruikt waarbij wordt gesproken 

over activering van de investering, afschrijven van de investering en het boeken van de rentelast. 

Spreker meent dat een dergelijk systeem minder fluctuaties geeft in onderbesteding. Dat systeem 

is hier beter op geënt omdat men dan boekhoudkundig meer op een projectbasis zit. Spreker 

komt hierbij op een stuk verantwoording van het college: dit zou dan werken met een methode 

waarbij wordt gezegd: dit project is gepland, daar stond dit bedrag voor, het is niet uitgevoerd en 

aan dát project hebben wij meer uitgegeven. Op deze wijze krijgt spreker het gevoel dat men er 

meer grip op krijgt. Hij hoort hier graag een reactie van het college op. 

 

De heer Boerkamp deelt mee dat de D66 van harte het advies van de Subcommissie voor de 

Jaarrekening steunt.  

- Hij heeft wel een vraag over de helderheid en de leesbaarheid. Het boek nodigt niet uit tot ver 

inbladeren, zeker niet als men niet is ingevoerd in de discussies die in de Staten worden gevoerd.  

- Als men, in afwachting van de publieksversie, dit boek opent en komt bij de hoogtepunten en 

mijlpalen van wat er het afgelopen jaar is gebeurd, dan staat er bij Bestuur en middelen helemaal 

niets. Dat verbaast hem. Er is veel gebeurd en dat staat vast verderop. Spreker betreurt het dat dit 

hier niet staat genoemd. Immers, ook bij andere onderwerpen staan onderwerpen van 

verschillende grootheden die toch als mijlpaal zijn opgenomen. Hierop hoort hij graag een 

reactie van de gedeputeerde. 

- Wat de onderbestedingen betreft: er wordt gerekend met een ziekteverzuim van 7,5%, ver boven 

alle normen die men in de maatschappij tegenkomt. Dan valt het natuurlijk mee als men uitkomt 

op een percentage van 4,8%. Dat is redelijker. Maar er wordt qua personeel dus eigenlijk heel 

ruim begroot en dat is niet nodig. Het verschil met de werkelijkheid is wel heel groot. 

- Een laatste vraag gaat niet zozeer over de Jaarrekening. Er wordt veel verwezen, gesteld wordt 

dat men veel kan terugvinden in de verantwoording door het jaar heen, in de besluitvorming en 

de kaders die worden gesteld. Het valt echter op dat bij diverse statenvoorstellen geen financiële 

consequenties staan. Er wordt wel degelijk geld uitgegeven door de organisatie, er wordt 

personeel op ingezet. Spreker zou graag bij statenvoorstellen willen zien wat de personele 

consequenties van een voorstel zijn. Zo kunnen de Staten een inschatting maken van wat het 

voor de organisatie betekent, voor de middelen die worden uitgegeven. Het college heeft ook als 

doelstelling om het personeel van de provincie in aantal terug te brengen. Op deze wijze hebben 

de Staten beter grip op wat beslissingen betekenen voor de organisatie.  
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Mevrouw Smit constateert ook dit jaar verbeteringen in het verslag. Het verslag is uitgebreid door 

het overzicht van het Uitvoeringsprogramma. Dit is uiteraard het laatste jaar en dan zal de 

Jaarrekening een stuk korter worden. 

De VVD-fractie onderschrijft van harte de aanbevelingen van de Subcommissie. Hierbij is voor de 

VVD met name de exploitaties van Hart voor de Heuvelrug een aandachtspunt.  

- Uit de rapportage van het weerstandsvermogen blijkt ook nu dat de provincie steeds grotere 

risico’s loopt. Er wordt opgemerkt dat er bij het opstellen van de Jaarrekening geen inzicht was 

in de grondexploitatie van de partners. Zij vraagt of dit inmiddels in beeld is en verwacht van de 

portefeuillehouder dat hij dit scherp in de gaten houdt 

- De VVD heeft minder zorg over de onderbesteding. Dit is immers het laatste jaar van het 

Uitvoeringsprogramma. De maatregelen die zijn genomen in de Voorjaarsnota 2011 spreken 

voor zich. In het vervolg gaat de provincie pas kredieten beschikbaar stellen als er een uitgewerkt 

projectplan ligt en als er sprake is van een realistisch uitgavenpatroon. Haar fractie heeft er dus 

geen behoefte aan om hier weer naar te kijken, zoals al een beetje in de aanbeveling van de 

Subcommissie staat. Wel moet er in de toekomst beter worden gelet op hoe hier mee om wordt 

gegaan: veel juister begroten, er bovenop zitten als een projectplan en eventueel een voorschot 

om een projectplan te maken. 

 

De heer Nugteren deelt mee dat zijn fractie zich aansluit bij de waardering voor de opzet en voor de 

leesbaarheid van de Jaarrekening, die ieder jaar aanzienlijk verbetert. 

- Hij sluit zich aan bij de PvdA-fractie wat de externe communicatie over de € 17.000.000 betreft. 

Het is goed om duidelijk te maken wat de achterliggende financiële situatie is voordat hier 

misverstanden over kunnen ontstaan. 

- Het is goed om onderzoek naar de onderbesteding te blijven doen. Dit speelt al vele jaren. Het is 

verklaarbaar: het is het laatste jaar van het Uitvoeringsprogramma en er zijn nogal wat externe 

tegenvallers. Dit blijft een punt van zorg, het betreft de kwaliteit van de eigen organisatie. Het 

gaat hier om de intern veroorzaakte tegenvallers en de extern veroorzaakte tegenvallers. Het 

onderzoek uit 2008 dat de leden kregen toegestuurd wees uit dat het toen 50/50 lag. Hij zou 

graag naar de situatie gaan dat, als er onderbesteding is en dat is onvermijdelijk, dit voor het 

overgrote deel wordt veroorzaakt door externe factoren. Met de maatregelen die nu zijn genomen 

wordt een belangrijke stap gezet. Toch moet de vinger aan de pols worden gehouden. 

 

De heer Buiting stelt een vraag die hij al eerder stelde: 

Regelmatig worden begrotingen bijgesteld, maar zelfs de laatste bijgestelde begrotingen blijken van 

heel weinig voorspellende waarde voor de uiteindelijke uitkomst. Hij vraagt aandacht voor dit punt 

als de voornemens van de gedeputeerde rond de begrotingssystematiek worden doorgevoerd, de 

bijstellingen zijn anders moeilijk uit te leggen. Er zou een steeds nauwkeuriger voorspelling moeten 

komen van het nieuwe jaar en dat is nu geenszins het geval. 

 

Gedeputeerde Van Lunteren beantwoordt de algemene vragen. 

- De fracties van PVV en, deels, de PvdA vroegen naar de presentatie van het resultaat. Hierover 

is in de Subcommissie gesproken en dit is de wijze waarop het boekhoudkundig wordt 

gepresenteerd. Waar men tegenaan loopt, is de vraag hoe dit in de publieksversie in begrijpelijke 

taal kan worden uitgelegd. Hoe kan dit op een communicatief goede manier worden gedaan 

zodat iedereen het kan volgen? Het is lastig om dit in weinig tekst te doen. Hij meent dat het 

streven erop gericht moet zijn om de onderbesteding te bestrijden, dan hoeft dit ook minder te 

worden uitgelegd. 

- De gedeputeerde is van mening dat rond de onderbesteding al een flinke stap wordt gezet. Met 

een aantal inmiddels genomen maatregelen heeft de provincie hier veel minder last van. In de 

vorige periode was er een fors Uitvoeringsprogramma. De SGP-fractie vroeg hoe het kan dat 
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men productiever is geweest maar toch een heleboel nog niet weggezet krijgt. Dat heeft alles te 

maken met het grote Uitvoeringsprogramma. Daarvoor moest veel capaciteit worden ingehuurd. 

Gelijktijdig is afgesproken in de Staten dat men niet vast zou zitten aan fte. Op dat punt knelt het. 

- De heer Nugteren legde de nadruk op waar de onderbesteding is. Inmiddels groeit de provincie 

toe naar een situatie waarbij de onderbestedingen zitten op de externe factoren.  

- De PVV-fractie vroeg waarom GS overboeken binnen natuur. De reden hiervoor is dat natuur 

vanwege kabinetsbesluiten ongeveer een jaar is stilgelegd. Het kan het college dus niet worden 

aangerekend dat er niets gebeurt. Dit is juist gedaan om te voorkomen dat er een situatie zou 

ontstaan waarin er allerlei uitgaven zouden worden gedaan, die vervolgens niet meer door het 

Rijk zouden worden gedekt. Het lijkt hem dan ook normaal dat, op het moment dat die 

helderheid er is en de provincie door kan gaan met het uitzetten van de projecten, bij deze 

Jaarrekening wordt voorgesteld om dat geld door te boeken. Vervolgens zijn de Staten aan zet 

om de Jaarrekening goed te keuren of niet. 

 

De heer Van Hal Scheffer vraagt of er geen verschil meer is tussen bruto- en nettoresultaat op het 

moment dat de onderbesteding er niet is of er veel minder zijn. 

Gedeputeerde Van Lunteren licht toe dat dit voorkomen kan worden door te gaan kapitaliseren. De 

SGP-fractie vroeg hier ook naar. Dat ligt echter politiek gevoelig want dit betekent dat men geld dat 

men niet heeft, uit gaat geven, zoals dit bijvoorbeeld bij het Rijk gebeurt (met als gevolg discussies 

over 3%). Dat lijkt hem niet handig voor de provincie. Hij heeft ook de opdracht om dit bij de 

provincie niet te gaan doen. Om die reden spaart de provincie altijd en vult de provincie de reserves. 

Er is dan de lopende begroting in het jaar waarin de uitgaven worden gedaan en er wordt aan de 

reserves onttrokken op het moment dat men dit uitgeeft aan het doel waarvoor wordt gespaard. Dit 

kan op een andere manier worden geregeld, maar dat heeft er op Rijksniveau toe geleid dat er elke 

keer meer werd uitgegeven dan er binnenkwam. Dit is de reden waarom hiervoor wordt gekozen. De 

keuze wordt gelaten aan de decentrale overheid. Er zijn inderdaad gemeenten, bijvoorbeeld 

Amsterdam, die dit doen. De provincie Utrecht heeft hier bewust niet voor gekozen, dit heeft 

wellicht te maken met een conservatieve insteek van begroten. 

De heer Van Wikselaar denkt dat het goed is hierover te spreken. Hij is het niet eens met de stelling 

van gedeputeerde Van Lunteren dat de methode een conservatievere methode is. De gedeputeerde 

heeft in het bedrijfsleven gewerkt: er is bijna geen bedrijf waar op deze wijze wordt gewerkt. Wordt 

nu gezegd dat al die bedrijven het modernistisch doen? De gedeputeerde zei zojuist: wij potten eerst 

op en dan geven wij uit. Dat is een calvinistische inslag, die past mij wel. Maar er zijn vervolgens 

twee manieren waarop men de structurele meerjarenbegroting op orde brengt. Er is een lange 

continue lijn als men zegt: ik investeer, betaal met eigen opgepot geld, vervolgens wordt het 

geactiveerd, er wordt jaarlijks op afgeschreven en ik zorg ervoor dat het afschrijvingsbedrag jaarlijks 

weer wordt gepot. Zo calvinistisch als maar kan. Dat wil dus niet zeggen dat het ene systeem heel 

modernistisch is en op de pof leven is en het andere niet. 

Gedeputeerde Van Lunteren heeft inderdaad in het bedrijfsleven gewerkt. Daar mocht men veel 

risico lopen. Daar haalde men geld bij de bank, dat werd geïnvesteerd vanuit de gedachte dat men 

hier meer geld mee ging verdienen. In de Staten is een andere discussie gevoerd over aandelen, daar 

was de gedeputeerde het eens met dat dit waarschijnlijk niet een verstandige lijn voor de overheid is. 

De commissie was van mening dat daar nog eens over moet worden nagedacht en heeft de 

gedeputeerde daartoe opgeroepen. Dat heeft de gedeputeerde ook gedaan en hij is van mening dat dit 

heel verstandig is. Bij overheden zijn banken heel lang bereid om hieraan mee te werken. Dan 

kunnen dus investeringen worden gedaan waarvoor men eigenlijk het geld niet heeft, maar omdat het 

netjes elke keer wordt afgeschreven, past het prima in de begroting. Maar de overheid heeft eigenlijk 

het geld niet. Dit is de systematiek. De provincie Utrecht leent het van zichzelf door te sparen.  

Waar GS van af willen, is dat er een heel los uitvoeringsprogramma wordt gemaakt om vervolgens 

het hele Eigen Vermogen uit te geven. Dat doet de provincie niet meer, de provincie spaart dus 
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jaarlijks in de begroting. Eigenlijk wordt hetzelfde gedaan, in plaats van dat men afschrijft, doteert 

de provincie jaarlijks aan de reservering. De reservering groeit dus en op het moment dat de 

provincie een uitgave wil doen, wordt dit aan de reserveringen onttrokken. Daarmee is de oproep 

verstaan, de coalitiepartijen hebben ook aan de portefeuillehouder meegegeven: laat de provincie er 

met onttrekking aan de algemene reserve er op dezelfde manier mee omgaan. Als het college dit wil, 

is het prima, maar dan dient het college eerst een plan in te dienen en op basis van dat plan kan het 

geld krijgen en dan wordt er specifiek een reserve in het leven geroepen. Dan is dit ook beter te 

volgen. De gedeputeerde deelt de kritiek en gaat ervan uit dat GS hier voor het einde van deze 

periode steeds verder mee komen. Wanneer men goed naar de jaarrekeningen kijkt, is te zien dat het 

bij de grote bedragen voor het merendeel externe factoren zijn waardoor het college heeft moeten 

overboeken in de reserve. Dat is aan de ene kant lastig uitleggen, aan de andere kant legt hij liever 

dit uit dan een begroting die tekorten vertoont, waarbij het college naar de kapitaalmarkt moet om 

geld te lenen. 

De heer Van Wikselaar stelt dat overheden ongelooflijk slecht met het begrip solvabiliteit om 

kunnen gaan en maar blijven lenen omdat de bank bereid is om veel te lenen. Dat heeft dan met 

houding te maken en niet met systematiek. 

Gedeputeerde Van Lunteren erkent dat het een klein beetje te maken heeft met de houding. Die 

discussie wordt zo nu en dan ook gevoerd. Op het moment dat de gedeputeerde in de commissie zegt 

veel geld over te hebben, zal elke fractie met een wensenlijst komen. Via een afschrijvingssysteem 

wordt die verleiding groter. Dan kan men hier beter iets conservatiever in gaan zitten. Dat is een 

afspraak die met de Staten is gemaakt en de gedeputeerde stelt voor deze systematiek voorlopig te 

blijven hanteren. Als portefeuillehouder Financiën vindt hij dit een verstandige aanpak. 

In meer commissies werd de Jaarrekening positief beoordeeld, men gaf daar ook aan meer zicht te 

hebben op de uitgaven van de middelen. De gedeputeerde spreekt zijn dank hiervoor uit. Men slaagt 

er steeds beter in om dit in de Jaarrekening goed verwoord en verantwoord te krijgen. Hij stuurt hier 

ook op aan, als Statenlid vond hij het ook vervelend om een stuk te krijgen waar hij weinig mee kon. 

Als het zo dik is als een telefoonboek mag er ook wel wat in staan. De complimenten aan de 

gedeputeerde voor de Jaarrekening zijn volledig voor rekening van de medewerkers die er hard aan 

hebben gewerkt om de Jaarrekening zo op te stellen.  

Het kan natuurlijk altijd beter, GS staan ook open voor suggesties en de gedeputeerde roept de 

commissieleden op om via de Subcommissie eventuele verbeteringen aan te dragen. Veel van de 

vragen die daar worden gesteld zijn al verwerkt in evaluaties van beleid die in de commissie komen. 

Als leden het belangrijk vinden dat bepaalde zaken nog iets meer expliciet in de Jaarrekening naar 

voren komen, dan kan dit in de Subcommissie worden besproken. Zo kan ervoor worden gezorgd dat 

men hier wat scherper op is in de volgende Jaarrekening. De Jaarrekening is immers een document 

van de Staten, een stuk waarmee de Staten het college van GS kunnen controleren. 

- De PvdA-fractie vroeg naar de gevolgen die de besluiten in Den Haag hebben voor de provincie. 

Voor zover de inzichten er zijn, worden die traditiegetrouw verwerkt in de Voorjaarsnota. De 

Jaarrekening geeft de verantwoording over het afgelopen jaar, de Voorjaarsnota is naar de 

toekomst gericht met daarin de afspraken uit het Kunduz- ofwel Lente-akkoord. Dat is de cyclus. 

De gedeputeerde vraagt de PvdA-fractie hierop te wachten. Mochten er nieuwe ontwikkelingen 

zijn naar de Voorjaarsnota toe, dan kan de gedeputeerde zich voorstellen dat hij ervoor zorg 

draagt dat er een A4tje toevoegt. Zo wordt alles bij elkaar gehouden.  

- Op de onderbesteding ging hij al in, er worden hier nu slagen gemaakt. Er is wel het risico dat er 

nu wederom dingen komen stil te vallen. Maar stel dat een aantal dingen nu doorgang kan vinden 

(als de externe factor meewerkt), dan kan de onderbesteding meer ‘in control’ komen. 

- De fracties van CDA en SGP merkten op dat wanneer iets wordt gepresenteerd, de gevolgen 

ervan terug moeten zijn te zien. GS zijn bezig, dit heeft de gedeputeerde de Subcommissie al 

gemeld, een systeem te ontwikkelen waarmee real time informatie wordt verkregen. Dit is bij de 

overheid niet gebruikelijk, in het bedrijfsleven wel. Hij vindt dat dit moet worden nagestreefd en 
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er wordt voor het college nu een dashboard gemaakt met verschillende beleidsonderdelen. Hij 

heeft de Subcommissie toegezegd te kijken of van de dagelijkse rapportages waar GS over 

kunnen beschikken informatie kan worden afgeleid die met een bepaalde regelmaat bij de Staten 

kan worden neergelegd. Hierbij wordt begonnen met de Subcommissie. Als het verfijnd genoeg 

is, kan het systeem verder worden uitgebouwd. 

- Wat de vraag over de onderbesteding in de publieksversie betreft, zegt de gedeputeerde toe hier 

nog eens naar te zullen kijken. Het blijft lastig om dit op een goede manier, in begrijpelijk 

Nederlands op te pakken. Er staat wel duidelijk in dat een aantal dingen niet heeft kunnen 

plaatsvinden. Het uitleggen wat reserves zijn, kost bijvoorbeeld veel woorden en moet leesbaar 

blijven. De Jaarrekening is het stuk waarmee GS en PS werken. De bedoeling van de 

publieksversie is dat burgers globaal kunnen volgen wat de provincie doet. 

 

De heer De Kruijf licht toe dat het hem bij de publieksversie niet zozeer om de onderbesteding gaat 

als om het feit dat de provincie aan de ene kant € 48.000.000 armer is geworden, terwijl de focus ligt 

op een positief resultaat van € 17.200.000. Die werkelijkheid moet ergens worden uitgelegd, anders 

doet de provincie de burgers onrecht. 

Gedeputeerde Van Lunteren bevestigt dat dit de discussie is die hij voert op dit punt. Omdat de heer 

De Kruijf hier nog eens expliciet naar vraagt, heeft de gedeputeerde zojuist gevraagd aan de 

communicatieadviseur om hier nog eens scherp naar te kijken. Ook de andere medewerkers, die er 

op hun vrije vrijdagavond aan hebben gewerkt, horen nu die opmerking. Het is geen 

onwelwillendheid maar het is zoeken naar de juiste woorden. Nu hen duidelijker is waar die 

discussie vandaan komt, lukt het hen wellicht beter om dit onder woorden te brengen. 

Op de vraag waarom de reserve schatkistbankieren op dit moment wordt georganiseerd, licht de 

gedeputeerde toe dat dit een afspraak is die is gemaakt in een speciale vergadering van de commissie 

BEM. De Staten gaven de gedeputeerde toen de mogelijkheid om eventueel met verliezen te 

verkopen, zolang die niet groter zijn dan het aanvullende rendement dat is gehaald. Daarvoor is deze 

reserve neergezet. Mochten GS producten versneld willen kopen, dan wordt dit onderdeel van de 

winst achter de hand gehouden om in voorkomende gevallen aan te wenden om een stukje 

boekverlies te maken. Waarschijnlijk is dit op de rand van wat de Wet Fido toestaat. De 

gedeputeerde heeft verzocht niet meer boekwinsten op te nemen in de Jaarrekening, omdat hij van 

mening is dat dit niet werkt. Het leidt tot vervelende discussies. 

De heer De Kruijf kan zich de discussie herinneren. Die voltrok zich echter voorafgaand aan het 

besluit om te gaan schatkistbankieren. Daar is via het Kunduz-akkoord een versnelling overheen 

gekomen. De vraag is dus wat de relevantie, nut en noodzaak van die bestemmingsreserve nu is. 

Gedeputeerde Van Lunteren licht toe dat de Staten hem geen opdracht hebben gegeven om stante 

pede alle producten te verkopen. In principe zet de gedeputeerde uit of, wanneer zich kansen 

aandienen, brengt hij producten op de markt wanneer de markt daar rijp voor is. De situatie zou zich 

voor kunnen doen dat men een product eerder wil verkopen dan de eindtermijn en dat daar 

boekverlies op wordt gemaakt. Door dat boekverlies compenseert men dus met dit bedrag. Op die 

wijze probeert hij binnen dit mandaat te opereren. Het is dus niet helemaal gewijzigd. 

Schatkistbankieren, zoals dat door het Rijk wordt voorgesteld, heeft niet veel verandering gebracht, 

omdat het Rijk niet in één keer tot de verplichting over gaat. Het beleid is dus nog niet gewijzigd. 

Als de Staten ervoor kiezen om het beleid te wijzigen, kan dat altijd. Hiervoor kan worden gekozen, 

maar G.S zijn voorlopig binnen het door de Staten gegeven mandaat gebleven. 

 

De heer Dercksen stelt vast dat de gedeputeerde de winst van een pakket dat hij heeft verkocht,                

€ 1.900.000, in wil zetten voor mogelijk verlies op een ander pakket. Die inzet is wat vreemd: gaat 

de gedeputeerde nu € 5.000.000 verkopen met die € 2.000.000 verlies of gaat hij € 50.000.000 

verkopen met die € 2.000.000 verlies? Heeft de gedeputeerde erover nagedacht hoe groot het pakket 

moet zijn om de winst daarin te verwerken? 
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Gedeputeerde Van Lunteren wijst erop dat hij alleen doet wat de Staten hem hebben gevraagd. De 

Staten hebben hem een mandaat gegeven om eventueel producten met een boekverlies van de hand 

te doen, waarbij ten opzichte van de boekwaarde verlies mag worden gemaakt tot de hoogte van het 

bedrag dat hij aan boekwinst heeft gemaakt. Om die reden heeft de gedeputeerde dit bedrag 

geparkeerd. Als de Staten het mandaat intrekken, dan is deze reserve niet nodig. 

De heer Dercksen begrijpt het mandaat. Hij vraagt of de gedeputeerde heeft nagedacht over hoe 

groot het pakket moet zijn waarvan hij zegt dat hij bereid is om € 1.900.000 verlies te leiden. 

De heer De Kruijf vult dit aan: het gaat om een groot pakket aan garantieproducten waarvan GS 

zeggen dat er geen enkele aanleiding is om te veronderstellen dat dit met verlies verkocht moet 

worden, tenzij er in Den Haag heel erge dingen worden besloten. Ook vanuit die optiek is er geen 

aanleiding om dat willekeurige bedrag van € 1.900.000 apart te zetten. Hij ziet dit althans zelf niet. 

Gedeputeerde Van Lunteren licht toe dat de gedachte destijds met name bij het Italiaanse product 

lag. Dat product loopt overigens aan het eind van dit jaar uit. Hij denkt dat dit bij de Jaarrekening 

moet worden aangehouden. Het is niet de bedoeling van het college om hier tot in lengte van jaren 

een reserve op aan te houden. Het was bedoeld voor de ruim € 30.000.000 van Credito waarin de 

Staten hem expliciet de opdracht hebben gegeven om, als zich een kans voor zou doen, te kijken of 

dit kon worden verkocht. Daar zou eventueel boekverlies op gemaakt mogen worden, omdat het 

product al dusdanig rendeert. Zoals de markten nu zijn, is dit niet nodig. Maar tegenwoordig weet 

men niet hoe dergelijke zaken lopen: bij de jaarrekening van vorig jaar was de gedeputeerde op de 

achtergrond bezig om producten te verkopen. De Staten hadden op dat moment niet allerlei vragen 

over dit punt. Nog geen drie maanden later was de wereld zodanig veranderd dat hij, toen hij de 

Staten vertelde wat hij deed, de producten niet meer kwijt kon.  

Hij pleit ervoor om de reserve in ieder geval voor dit jaar aan te houden. Als zich situaties voordoen, 

kan de gedeputeerde opereren binnen het mandaat dat de Staten hem gaf. Dit zal op dezelfde manier 

gaan als hij tot nu toe heeft gedaan: hij roept de Subcommissie bijeen (met een uitnodiging voor alle 

partijen die daarbij aanwezig willen zijn) en vertelt dat die situatie zich voordoet. 

- De SP-fractie vroeg of er nog vragen gesteld kunnen worden. Het is de Staten bekend hoe de 

gedeputeerde werkt: alle vragen die politiek zijn en die politiek relevant zijn voor de Staten om 

het werk te kunnen doen, worden altijd door de gedeputeerde beantwoord. 

- Vorig jaar haalde de heer Van Wikselaar het punt over het verlofdagenstuwmeer aan. Op dit 

moment bekijken GS in algemene zin hoe men bezig is met het afvloeien van medewerkers. In 

de loop van dit jaar verwacht de gedeputeerde hierover meer duidelijkheid te kunnen geven. De 

precieze consequenties kan hij nog niet overzien. GS en PS waren er voorstander van om in deze 

periode personeelsbeleid meer een zaak van de directie te laten zijn, natuurlijk wel onder de 

politieke verantwoordelijkheid van een gedeputeerde. In de vorige periode zat men erg vaak met 

47 organisatiedeskundigen aan tafel. Men heeft geprobeerd dit te veranderen en de gedeputeerde 

is verheugd dat de Staten hierin meewerken. Hij stelt voor om, wanneer er meer duidelijk wordt 

over hoe dit wordt vormgegeven, nogmaals een sessie met de directie te organiseren waarin de 

directie een actualisatie geeft van hoe de reorganisatie wordt vormgegeven. Dan kunnen vragen 

als deze worden meegenomen. Spreker is van mening dat dit organisatorische zaken zijn waar 

niet een specifiek politiek beleid op zit. 

- Over het boekhoudsysteem en kapitalisering is zojuist gesproken. De gedeputeerde meent aan te 

voelen dat de commissieleden met warmte over het huidige systeem spreken. 

- Het punt van de D66-fractie over het ziekteverzuim zou hij ook graag besproken hebben op het 

moment dat de directie het personeelsbeleid uiteenzet.  

- Over het personeelsinzicht heeft de gedeputeerde eerder met de heer Boerkamp gesproken. Dat is 

één van de zaken waarop hij GS in een pilot inzicht wil gaan geven. Daar wordt het dashboard 

dus gevuld, waarbij GS inzichtelijk krijgen hoeveel medewerkers er aan de verschillende taken 

werken. De gedeputeerde stelt voor dat hij dit ook uit blijft rollen op de manier zoals hij heeft 

aangegeven aan de Subcommissie. Eerst worden hiermee in het college ervaringen opgedaan. In 
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de loop van volgend jaar kan dan aan de Subcommissie worden voorgelegd of dit systeem werkt. 

Daarna kan het breder worden gemaakt en, zoals wordt voorgesteld, zou het ook bij 

statenvoorstellen kunnen worden gedaan. Dan moet men wel alle informatie voorhanden hebben 

om dat op de huidige taak te doen: eerste moet men weten wat de huidige situatie, is voordat dit 

bij nieuwe taken kan worden toegepast. In de commissie MME heeft de gedeputeerde al 

aangegeven dat, als de commissie hem vraagt een extra opgave te doen die nu niet is voorzien, 

dit hem medewerkers kost die hij niet zomaar heeft. Het is dus van belang dat het college hier 

goed inzicht in krijgt. Dergelijke informatie kan dan deel uit gaan maken van de beraadslaging. 

Een volgende stap is dat dit in statenvoorstellen zichtbaar worden.  

 

De heer Boerkamp vraagt wanneer dit gaat gebeuren. Het lijkt hem niet zo moeilijk: men begint met 

een onderwerp, rolt dit uit en zegt in een statenvoorstel hoeveel fte dit kost en zal gaan kosten. 

Gedeputeerde Van Lunteren geeft aan dat hij dit, zeker bij onderwerpen als deze, terdege wil gaan 

doen. Hij zou dan ook graag eerst met het college beginnen. Daarvoor is het dashboard gemaakt en 

eerst moet worden bekeken of dit werkt. Als men hier de goede informatie bij heeft, kan erop 

worden bestuurd. De vraag is dan of het overeenkomt met wat is begroot en of het op een goede 

manier werkt. Hij stelt voor om het daarna uit te rollen naar de Subcommissie. Als dit jaar de pilot 

met het dashboard plaatsvindt, zou in 2013 de Subcommissie erin kunnen worden betrokken. Als dit 

bevalt, dan kan halverwege 2013 met de Subcommissie worden overlegd of er voldoende voeling is 

op de wijze waarop dan wordt gemonitord, zodat het in de stukken kan worden opgenomen en ook 

verantwoord kan worden aan de Staten. De gedeputeerde wil voorkomen dat er straks alleen maar 

discussies met de Staten worden gevoerd over die verantwoording. De Staten wil ergens op kunnen 

sturen en dat sturen moeten GS eerst goed op orde hebben. 

De heer Boerkamp merkt op dat het, ook als het binnen de begroting past, goed is om te weten wat 

het kostte en hoeveel er uit dat potje gaat. Het antwoord ‘geen financiële’ effecten vindt hij een 

onwenselijke verklaring omdat er altijd financiële effecten zijn te noemen. 

Gedeputeerde Van Lunteren deelt die mening. Aan elk voorstel dat wordt gedaan zit geld verbonden. 

Ook een simpele notitie kost geld, het werk moet worden gedaan. Het lastige is echter de vraag of 

GS op het aantal fte (er moet hierbij ook een doelstelling worden gehaald) of op financiën willen 

sturen. Hij zoekt nog naar wat het beste werkt. Voor het bestuur is het het meest gemakkelijk om te 

sturen op menskracht, dat werkt beter dan alleen de kant van de middelen. Voor de gedeputeerde van 

financiën zijn beide interessant. Daarbij moet hij wel weten in hoeverre er wordt gestuurd, voordat 

hij de informatie op een juiste manier aan de Staten kan geven.  

De Subcommissie moet eerst beoordelen of dit van een kwaliteit is dat het kan worden verwerkt. Dit 

is om te voorkomen dat er vervolgens in een commissie, waar men op de inhoud van een specifiek 

beleidsterrein let, discussies worden gevoerd die feitelijk op een andere plek moeten plaatsvinden. 

Dit moet echt zorgvuldig in de Subcommissie worden verankerd. 

 

In reactie op de vraag van mevrouw Smit over de risico’s van het programma Hart voor de 

Heuvelrug laat gedeputeerde Krol weten dat dit de afgelopen middag ook in de commissie RGW aan 

de orde is geweest. In algemene zin kent het programma een component, het terugverdienen met 

rood, die op dit moment spannend is. Dat is in de Jaarrekening terug te zien. Ook de accountant geeft 

aan dat de woningbouw wat langer zal gaan duren en dat dit voorlopig dus niet kan worden 

terugverdiend, terwijl dit voorgefinancierd is.  

De provincie is relatief snel met de Jaarrekening. Dat betekent dat de gemeenten waarmee wordt 

samengewerkt, waar ook een aantal grondexploitaties worden gedraaid (bijvoorbeeld Apollo-Noord 

in Soest) later klaar zijn met de herberekening van de grondexploitatie op bijvoorbeeld Apollo. 

Daarom staat er ook dat het goed zou zijn als dit eerder beschikbaar zou komen, zodat de provincie 

de juiste cijfers in de Jaarrekening kan verwerken, ook wat betreft de grondexploitaties die door de 
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gemeenten worden gedraaid. Om ervoor te zorgen dat de Staten wel alle benodigde informatie 

krijgen om naar dit project te kijken, worden er twee dingen gedaan: 

1.   GS maken de herziene mastergrondexploitatie voor het totale project. Die komt voor de 

zomer informeel en na de zomer formeel naar de commissie, 

2.   om te kijken naar de strategische vraag hoe moet worden omgegaan met een dergelijk 

programma in een tijd dat het terugverdienen met rood in ieder geval de komende jaren 

spannend zal zijn, is door het college een second opinion uitgevoerd, waarbij extern naar het 

programma wordt gekeken. Die second opinion zal met de Staten worden gedeeld op 

datzelfde moment. 

Het programma Hart voor de Heuvelrug is gestart met 17 partijen die, naar nu blijkt, met grote 

verschillen in dat programma zitten. Er zijn partijen die één keer per jaar in het bestuurlijk platform 

komen én er zijn partijen die hier met risico en financieel inzitten. De raamovereenkomst Hart voor 

de Heuvelrug duurt tot 1 januari 2013. De overeenkomst moet dus opnieuw tegen het licht worden 

gehouden. Het is voor GS een punt van overweging of men verder wil met dit gezelschap, met deze 

bestuurlijke aansturing en deze verantwoordelijkheidsverdeling in de huidige economische 

omstandigheden.  

Zijn antwoord op de vraag van mevrouw Smit is wat uitgebreid. De gedeputeerde doet dit om aan te 

geven dat GS kritisch zijn op hetgeen het programma Hart voor de Heuvelrug met zich meebrengt 

aan risico’s en bestuurlijke aansturing. De weerslag van die kritische houding is inderdaad op pagina 

163 van de Jaarrekening te vinden. 

Mevrouw Smit vraagt of de gedeputeerde inzicht heeft in de grondexploitaties van die gemeenten en 

of dit nieuwe berichten heeft gebracht. 

Gedeputeerde Krol bevestigt dit. Het zal tot enige aanpassing van de mastergrondexploitatie leiden, 

doch niet in dramatische zin. Met de kennis van vandaag is dit het antwoord. 

 

De heer Boerkamp vroeg waarom er over bestuur en middelen niets stond in hoofdstuk 1 bij de 

hoogtepunten en mijlpalen. Gedeputeerde Pennarts licht toe dat er in 2011 op het gebied van bestuur 

geen belangrijke externe mijlpalen waren te melden. Bij het programma is natuurlijk wel alle 

informatie terug te vinden. Onder 1.3 Landelijke beleidsontwikkelingen staat een aantal punten 

genoemd, zoals de Randstaddiscussie en de Wgr-discussie.  

 

7a.  Statenbrief toezegging bepaling hoogte dividend Vitens 

De voorzitter memoreert dat dit ter kennisname stuk op verzoek van de PVV-fractie is geagendeerd. 

 

De heer Dercksen deelt mee dat zijn fractie haar teleurstelling over deze brief wil uitspreken. De 

brief begint aardig: Vitens zou voldoende en veilig drinkwater moeten leveren nu en in de toekomst. 

Daarbij had de brief moeten blijven. Vitens doet natuurlijk veel meer, € 2.000.000 tot  € 2.500.000 

wordt per jaar in een pot Ontwikkelingshulp gedaan. Alle fracties hier vinden dat geweldig. 

Vervolgens zegt de provincie dat ze heeft geïnvesteerd in Vitens, dat moet dus financieel beloond 

worden. Dit is voor zijn fractie een kromme gedachtegang. Als de provincie al heeft geïnvesteerd, 

dan is dit geld van de belastingbetaler en die moet meer geld voor zijn water gaan betalen om 

vervolgens rendement te krijgen op zijn geïnvesteerde geld, als dat er al zou zijn. Er wordt naar 

Vitens gekeken als een commercieel bedrijf en wat zijn fractie betreft, zou het een nutsvoorziening 

moeten zijn met als enige rendement: veilig en schoon drinkwater. 

De heer Barneveld Binkhuysen hoorde de heer Dercksen zeggen dat alle partijen het geweldig 

vinden dat er een paar miljoen Euro aan ontwikkelingshulp wordt besteed. Hij wil meedelen dat de 

VVD-fractie dit absoluut niet vindt. 

De heer Dercksen zegt het dan jammer te vinden dat de VVD-fractie de motie van de PVV-fractie 

heeft afgewezen. 

De heer Barneveld Binkhuysen is van mening dat dit twee verschillende zaken zijn. 
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De heer Dercksen memoreert dat de letterlijke tekst van de motie was te stoppen met 

ontwikkelingshulp en de VVD-fractie heeft tegengestemd. 

 

De heer Lutfula merkt op dat de kans dat er hogere dividenden worden uitgekeerd ten opzichte van 

vroeger, groter is. Vroeger was dit tot een maximum van 50% netto resultaat, nu 75% netto resultaat. 

Dit lijkt zijn fractie een minpunt. De aandelen blijven gelijk, er is geen uitgifte van nieuwe aandelen. 

Toch moet nu ineens de winst worden gerelateerd aan het netto resultaat in plaats van het totale 

vermogen. Dit is ook een minpunt voor zijn fractie.  

Gemeenten en provincies hebben aandelen om ervoor te zorgen dat het bedrijf voldoende vermogen 

heeft om het werk te doen. Gemeenten en provincies mogen ervoor worden beloond dat zij het werk 

mogelijk maken. Dit gebeurt ook in de nieuwe regel. Maar het is onzin dat Vitens wordt beloond. 

Als gemeenten en provincies willen dat Vitens het werk goedkoper en dus efficiënter kan doen, dan 

moeten zij dergelijke eisen niet stellen. Er moet niet een financiële prikkel zijn waardoor de 

aandeelhouder extra geld krijgt. 

Zijn fractie ziet de wijziging als een versterking van de financiële positie van de aandeelhouder. Dit 

biedt minder bescherming en minder voordeel voor de gebruikers en de burgers. Het advies aan het 

college is dan ook om niet in te stemmen met het nieuwe dividend en de uitkeringswijze. 

 

Mevrouw Smit laat weten dat ook de VVD-fractie van mening is dat men heel terughoudend moet 

zijn in het incasseren van dividend bij de waterleiding. Indien er wat grotere winsten zijn, moet er 

zeker worden gekeken naar verlaging van de tarieven in plaats van het verteren van de pot en het aan 

de gemeenten en de provincie uitkeren. Dit is altijd het standpunt van haar fractie geweest en dat wil 

zij handhaven. Het zal naar bevind van zaken gaan: wat is op een gegeven moment de winst en hoe 

is de verdeling. Men moet in ieder geval niet uit zijn op het incasseren van gigantische dividenden. 

De heer Dercksen vraagt de VVD-fractie samen op te trekken met de PVV-fractie om het college 

hiertoe te bewegen. 

Mevrouw Smit meent dat het college alleen niet zaligmakend is, er zijn 28 gemeenten en dit moet 

met elkaar worden besloten. Daarom ligt het bij de Vergadering van Aandeelhouders. Die besluit. 

De heer Dercksen merkt op dat de provincie voor een klein deel aandeelhouder is. De VVD is een 

grote partij in de Staten en elders in provincie en gemeenten. Kunnen de VVD en PVV misschien 

samen optrekken om de tarieven te verlagen en de dividenduitkering te verlagen? 

Mevrouw Smit stelt dat zij niet bekend is met de cijfers. Zij laat dit aan gedeputeerde De Vries over 

en vertrouwt erop dat hij de zaak goed afhandelt. Hij heeft haar mededeling wel begrepen. 

De voorzitter wijst erop dat coalities buiten de vergadering worden gesloten. 

Er zijn geen vragen aan de gedeputeerde gesteld en gedeputeerde De Vries neemt het naar voren 

gebrachte voor kennisgeving aan. 

 

8.  Statenvoorstel Randstedelijke Rekenkamer rapport Duurzaam inkopen 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Molenaar, directielid van de Randstedelijke Rekenkamer. 

De heer Molenaar stelt mevrouw Viola van Guldener voor, projectleider van KplusV, het bureau dat 

samen met de provincie dit onderzoek heeft gedaan. Ook de heer Martijn Mussche, onderzoeker van 

het team, is aanwezig. Vervolgens geeft hij de volgende toelichting: 

‘Na consultatie met de Programmaraad heeft het team enige tijd geleden het onderwerp Duurzaam 

inkopen gekozen. Het is een onderwerp in de sfeer van de bedrijfsvoering, maar tegelijkertijd een 

onderwerp met een duidelijke politieke component, namelijk de doelstelling om 100% duurzaam in 

te kopen. Ook omdat er bij de vier provincies behoefte bleek te bestaan om niet alleen aan de 

buitenkant van het beleid te kijken, maar ook de organisatie en de uitvoering onder de loep te 

nemen. Zoals u hebt kunnen lezen, hebben wij dat vrij uitgebreid gedaan. Ik ben niet van plan om het 

hele rapport nog eens met u door te lopen, u hebt het kunnen lezen, maar wat ons opviel, is het 

verschil in reikwijdte van de doelstelling van 100% inkopen en de wijze waarop daar in de praktijk 
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mee om wordt gegaan. De reikwijdte is 100% inkopen voor álle inkopen, voor een aantal van 52 

categorieën die door agentschap NL worden vastgesteld en niet onder een drempelbedrag van 

€50.000. Wat wij in de praktijk merken is dat de monitoring zich voornamelijk richt op de categorie 

boven de €50.000. Alle bereikte scores hebben daarmee misschien wel een sussend karakter: het lijkt 

of het heel goed gaat met het duurzaam inkopen, terwijl er nog een wereld te winnen valt wanneer er 

naar de volle breedte van de doelstelling zou worden gekeken. 

Zoals u in het rapport hebt kunnen lezen, hebben wij daarnaast op de terreinen van het bollenmodel 

een aantal bevindingen gedaan voor elk van de provincies, ook voor de provincie Utrecht. Dan blijkt 

dat er in de uitvoering en in de opzet van het beleid veel goed is geregeld, maar dat het toch voor 

Utrecht in het bijzonder goed is om de grip op het totale inkoopproces te verstevigen en om met 

name zicht te krijgen op hoe het met het inkopen is gesteld in de volle breedte van de organisatie. 

De aanbevelingen die wij hebben gedaan zijn er met name op gericht om aan u te vragen hoe u 

aankijkt tegen de doelstelling van het duurzaam inkopen, om dan vanuit die positiebepaling met het 

college van gedachten te wisselen over hoe nu verder om dit onderwerp invulling te geven. 

Uiteraard zijn wij graag bereid om uw vragen te beantwoorden. Ik dank u voor dit moment voor uw 

aandacht.’ 

 

De voorzitter geeft de commissieleden de gelegenheid om vragen te stellen. 

 

De heer Lutfula dankt de Randstedelijke Rekenkamer voor het rapport en de duidelijke resultaten. 

Hij heeft twee vragen: 

- in het rapport worden de extra bevindingen 1 en 2 genoemd. Beide gaan over het milieubeleid, 

de inkoopafdeling werkt nauwelijks samen met milieubeleid als het over de inkoop gaat. Hij ziet 

echter geen aanbeveling om de betrokkenheid van het milieubeleid te verbeteren als het de 

inkoop en aanbestedingen betreft, 

- op basis waarvan worden de 52 productcategorieën bepaald? 

 

Mevrouw Boelhouwer wijst erop dat, bijvoorbeeld als het gaat om de organisatiebevindingen ten 

aanzien van kansen, in het rapport staat: ‘De organisatie en haar medewerkers streven naar steeds 

verdere verduurzaming en proberen het proces zo in te richten dat optimaal gebruik wordt gemaakt 

van de duurzaamheidsmogelijkheden en de impulsen van de betreffende inkoop’. Bij de meeste 

bevindingen staat dat hier deels aan wordt voldaan of dat er wordt wel of niet aan voldaan. Maar hier 

staat ‘niet van toepassing’. Waarom is dit niet van toepassing bevonden in het onderzoek? 

 

In reactie op de eerste vraag van de heer Lutfula, antwoordt de heer Molenaar dat de commissie 

inderdaad heeft geconstateerd dat milieu en inkoop niet goed op elkaar zijn aangesloten, in de zin dat 

de ambities voor duurzaam inkopen niet zozeer worden ondersteund vanuit het bredere milieubeleid. 

Dat probleem kwam men bij meer provincies tegen. Hij had eigenlijk verwacht dat vanuit de 

duurzaamheidsgedachte, en voor een deel vanuit het milieubeleidsplan, de inkoop nog strakker zou 

worden gestimuleerd om zo daaraan bij te dragen. De Rekenkamer heeft dit geconstateerd maar niet 

vertaald in een aanbeveling, omdat zij eerst in brede zin wil voorleggen aan de Staten hoe men om 

wil gaan met duurzaam inkopen in het algemeen, voordat wordt aanbevolen om de afdelingen Milieu 

en Inkoop beter op elkaar te betrekken. Het is een constatering en verder een uitvoeringskwestie en 

daar heeft de Rekenkamer het bij willen laten. 

Spreker beantwoordt de tweede vraag van de SP-fractie door te verwijzen naar de bijlage achterin 

het rapport, waar de 52 productcategorieën worden genoemd. Agentschap NL van het Rijk heeft 

deze categorieën ontwikkeld. Het is een dynamisch geheel en het wordt bijgesteld naarmate de 

techniek en de inzichten op wat duurzaamheid is en kan zijn, worden doorontwikkeld. Dit is een 

manier om het begrip duurzaam inkopen te operationaliseren. In het rapport heeft de Rekenkamer dit 

voor kennisgeving aangenomen omdat die categorieën ook als uitgangspunt zijn genomen in het 
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kader van de afspraken tussen het Rijk, de provincies en de gemeenten. De consequentie is dat een 

belangrijk deel van de inkoop niet onder het domein van de 52 categorieën valt. Dat is een aspect dat 

men goed in de gaten moet houden. Voor de provincie Utrecht valt van het totale inkoopvolume 

voor ongeveer 17% onder die 52 categorieën. Wat de Rekenkamer verbaasde wat dat dit sterk 

varieert per provincie. Een nader onderzoek hiernaar viel echter buiten de scope van dit onderzoek. 

De vraag van mevrouw Boelhouwer betreft een meer methodisch element. Zoals gebruikelijk is er 

een beoordelingskader met normen en eisen. Daar heeft de Rekenkamer iets van gevonden, zowel in 

positieve als in negatieve zin. Bij de kansen heeft de Rekenkamer dit niet negatief willen duiden 

maar alleen positief: daar waar een provincie aan een bepaald aspect invulling geeft, is dat benoemd 

en gewaardeerd. Maar daar waar een kans niet wordt gegrepen, heeft men dat niet negatief willen 

duiden, maar is gezegd dat dit niet van toepassing is. Het is uiteraard wel zo dat vergelijkenderwijs 

kan worden gekeken naar hoe dingen worden opgepakt, naar het verschil in onderwerpen zowel voor 

Utrecht maar ook in verhouding tot de andere provincies. Daar waar geen sprake is van een eis, wil 

de Rekenkamer dit niet negatief neerzetten in het rapport. 

 

De voorzitter dankt de heer Molenaar voor zijn toelichting en geeft de commissieleden de 

gelegenheid om vragen te stellen aan de heer Molenaar.  

 

Mevrouw Vlam dankt de Rekenkamer voor het rapport en het provincievergelijkend rapport. Juist 

rapporten waarin de vier provincies naast elkaar worden gezet, geven extra informatie en misschien 

alvast een antwoord op wat de heer Molenaar zei: Utrecht scoort heel goed, 99% wordt er op de 

duurzame aanbesteding gescoord, maar het is maar 17% van het aantal bestedingen dat wordt 

gedaan. Dit heeft wellicht ook te maken met de grootte van het budget van de provincie, in Noord- 

en Zuid-Holland gaan andere bedragen om.  

Het rapport is helder omschreven, inclusief de vele definities zoals die van het begrip duurzaam 

bestaan. De VVD-fractie gaf het eerder aan in de Staten: er zijn heel veel definities van het begrip 

duurzaam en dat maakt de problematiek en het beleid eromheen niet eenvoudiger. 

Er wordt gesteld dat 100% wellicht niet realistisch is. Als dit de doelstelling is en Utrecht realiseert 

op dezelfde meetlat 99%, dan is zij heel tevreden. In hoeverre moet men dit nog verder uit gaan 

nutten door andere onderwerpen ook langs de duurzaamheidmeetlat te houden? Duurzaam 

aanbesteden moet een onderdeel zijn van het reguliere beleid en de reguliere aanpak. Het moet niet 

als een apart doel op zich worden nagestreefd en worden geborgd, geturfd en gemeten gaan worden. 

Dat gebeurt ook niet bij andere soorten aankoop en de provincie doet dat ook niet bij, zeg maar, het 

inklokken van de vakantie-uren. De VVD-fractie roept op om er niet een groter controleapparaat van 

te maken, want dan is de provincie misschien heel duurzaam, maar dan is efficiency ver te zoeken. 

Zij kijkt uit naar het implementatieplan zoals GS dat gaan maken, waarbij haar fractie de oproep wil 

doen dat de omvang en de relatie tussen de inspanningen en de resultaten die mogelijk nog behaald 

kunnen worden door extra finetuning, met elkaar in verhouding moeten staan. 

 

De heer Peters deelt mee dat zijn fractie achter de doelstelling van 100% staat. Als dan 99% wordt 

gehaald, is dat goed. Hij waarschuwt ervoor dat men zich niet druk moet maken om van de 99 100  

te maken, want wat men eigenlijk doet is van 16,83 % 17% maken van de totale inkopen. Als men 

iets wil verbeteren, dan moet worden bekeken hoe van 17% meer kan worden gemaakt. Wanneer de 

vier provincies naast elkaar worden gezet, ziet men dat Utrecht eigenlijk het minst duurzaam inkoopt 

van de vier, ondanks die 99%. Hij weet niet of hij de volgende vraag aan het college of aan de heer 

Molenaar moet stellen: hoe kan men die categorieën uitbreiden? Hoe kan het dat Utrecht zo laag zit? 

Daar kan winst worden behaald. 
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De heer Dercksen zegt dat zijn fractie dit een gemiste kans vindt. Als er onderzoek wordt gedaan 

naar duurzaam inkopen, dan zou men verwachten dat wordt gekeken naar wat de definitie van 

duurzaam is, wat de doelen zijn die worden nagestreefd en of die zijn bereikt. De Rekenkamer 

heeft onlangs ook een rapport geschreven over het controleren van doelstellingen. Dat gebeurt hier 

niet. Er wordt gekeken of er een sticker van duurzaam op zit en dat is het dan. Wat er dan gebeurt, is 

dat een biologische paprika uit Peru wel door de keuring komt (die komt met de KLM naar 

Nederland) maar een paprika uit het Westland is niet duurzaam. Dan kan men zich afvragen wat het 

voor nut heeft om dit te onderzoeken. Wat wordt ermee bereikt? Wat heeft het extra gekost ten 

opzichte van niet duurzaam inkopen? Zijn fractie heeft het gezegd bij de aankondiging van het 

rapport en herhaalt het hier: daar zou het eigenlijk over moeten gaan en niet over of ergens toevallig 

een sticker ‘duurzaam’ op zit. Wat dit dan ook moge betekenen. 

Zijn fractie vindt het dus een gemiste kans en misschien wel een mooi onderwerp voor een nieuw 

onderzoek van de Rekenkamer. 

 

De heer Buiting sluit zich aan bij de fractie van D66. Het is positief dat de provincie de 

doelstellingen die zijn gesteld, goeddeels heeft gehaald. Het college zou nu misschien een 

heroriëntatie moeten doen om een zuiverder indicator te stellen op het begrip duurzaam inkopen, om 

op die manier te kijken of die lat niet wat hoger kan komen te liggen. Dat is het meest plausibele. 

Dan kan, zoals de heer Dercksen zegt, dat later zuiverder worden onderzocht dan alleen de focus op 

de doelstelling. Hij begrijpt dit wel vanuit de methode van de Rekenkamer, dat is verder correct. 

 

Mevrouw Boelhouwer zegt dat het haar fractie opviel dat in het rapport wordt gesteld dat 

duurzaamheid een integraal onderdeel uitmaakt van alle beleidsterreinen in plaats van apart en dat 

dit een nadeel kan zijn voor het meer streven naar duurzaamheid. Voor haar fractie is dit prima. Dat 

dit niet continu expliciet wordt vermeld, is logisch. Zolang de ambitie maar blijft, en die is naar haar 

idee ook niet verminderd.  

- Zij vraagt zich wel af of de ambitie wel hoog genoeg is. Hier is al een aantal zaken over 

genoemd. Wat nog niet is genoemd, is dat het steeds gaat over de minimale criteria en eisen van 

het Agentschap NL. Die zijn over het algemeen niet erg hoog als men bijvoorbeeld kijkt naar het 

feit dat de afdeling Wegen dit zelf al te weinig vindt en zoekt naar duurzamere oplossingen.  

- Verder is het deels niet duidelijk of iets duurzaam wordt ingekocht of aanbesteed. Uit de reactie 

van GS blijkt dat positief op de aanbevelingen wordt ingegaan. Al vindt zij dit nog vrij 

algemeen. Haar fractie pleit hierin voor meer ruimte voor creativiteit en innovatie, ook bij de 

afdelingen, en meer stimulans vanuit de organisatie. Zij memoreert de zin die zij in haar eerste 

bijdrage voorlas. Het zou heel goed zijn dat ook medewerkers zich meer betrokken zouden 

kunnen voelen bij verduurzaming van de afdeling. De heer Dercksen doet wat minnetjes over 

paprika’s, maar zij kan zich voorstellen dat dit juist goed zou werken bij bijvoorbeeld de afdeling 

Catering. Het is een mooi gebied om aan verdere verduurzaming te doen, omdat medewerkers 

zich erin kunnen herkennen. Het staat een aantal malen in het rapport dat de komst naar het 

nieuwe Provinciehuis een kans hiervoor zou zijn, mevrouw Boelhouwer vraagt dan ook of er op 

dat punt wellicht al stappen zijn ondernomen. 

- De GroenLinks-fractie vindt het nu allemaal veel vanuit processen, sjablonen en minimale eisen 

gesteld. Wat centraal zou moeten staan is wat de provincie wil en welke doelen de provincie wil 

bereiken. In die zin is zij het eens met de PVV-fractie. 

 

De heer De Kruijf memoreert dat dit een zoveelste uitstekend rapport van de Rekenkamer is. Het 

rapport is gemengd kritisch, wat duidelijk wordt is dat de provincie Utrecht het heel goed doet maar 

op een klein volume. Wat zijn fractie betreft zou het accent gelegd moeten gaan worden op het 

uitbreiden van het volume. Hier worden aanbevelingen voor gedaan. De PvdA-fractie vindt dat dit 

begint met het behoud van de 100% waarbij aanbevelingen b1 en b2 kunnen helpen bij het 
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uitbreiden van het volume: het drempelbedrag wordt wat lager en er moet meer ruimte onderin 

worden gegeven om met creativiteit dit proces wat slimmer te laten verlopen. Als die zaken worden 

opgepakt, hij heeft het gevoel dat dit ook gaat gebeuren, heeft zijn fractie er vertrouwen in dat men 

volgend jaar een nog wat positiever rapport van wie dan ook tegemoet kan zien. 

 

De heer Lutfula verwijst naar de afspraken die tussen het Rijk en de provincies in 2010 zijn gemaakt. 

Hij citeert uit het rapport: ’De doelstelling ‘100% duurzaam inkopen’ betekent dat voor alle inkopen 

en aanbestedingen binnen 52 productcategorieën - waarvoor door Agentschap NL criteria zijn 

opgesteld - …’. Daaronder staat: ‘In de deelnameverklaringen tussen de provincies en het Rijk 

worden geen drempelbedragen voor inkopen en aanbestedingen beschreven ...’. Maar dan ziet 

spreker dat er bij het bepalen van de percentages toch € 50.000 als een drempel wordt gezien. Dan 

komt men op 99%. Maar dat is eigenlijk niet een reëel percentage. Want als de drempelbedragen 

worden verlaagd naar € 20.000 of € 0 komen er heel andere cijfers uit. Dan krijgt men een reëler 

beeld van de duurzaamheid van de inkoop bij de provincie.  

In het rapport staat dat er op een aantal punten onvoldoende sprake is van controle door de afdeling 

Inkoop, met name wat de duurzaamheidscriteria voor inkopen en aanbestedingen betreft. Kleine 

aanbestedingen die afdelingen vaak zelf mogen doen, worden niet gecontroleerd op duurzaamheid. 

Bij de extra bevindingen gaat het tweede punt over milieubeleid waar men weinig weet van de 

inkoopafdeling en andersom. Ook werken de inkoopafdelingen van de provincies minder goed 

samen. Zo duurzaam is de provincie niet. Binnen de provincie moet men veel beter zijn best doen 

om een percentage te halen en niet de 99% zoals hier wordt genoemd. 

In het besluit wordt geen specifiek besluit genomen over de verbetering van de communicatie tussen 

de milieu- en de inkoopafdeling. Om dit te verbeteren vraagt hij GS om hier extra aandacht aan te 

schenken of nieuw beleid op te zetten. 

 

De heer Van Wikselaar memoreert dat er een overeenkomst met het Rijk is gesloten. Het 

Agentschap heeft een aantal normen opgesteld en tegen die overeenkomst hebben de Staten ooit ‘ja’ 

gezegd. De discussie over de vraag wat duurzaam is, is op dit moment dus niet relevant. Er ligt een 

overeenkomst en daar wordt uitvoering aan gegeven.  

De overeenkomst heeft een reikwijdteperiode 2015. Op dit moment zit de provincie op 99% 

duurzaam inkopen. Spreker heeft echter niet in beeld wat er gebeurt als de provincie in 2015 niet aan 

die norm voldoet. Dit is van belang om te kunnen bepalen, wat in feite de vraag is bij beslispunt 1, of 

men van de 100% wil afwijken of niet. Op het moment dat daarvan wordt afgeweken, wordt dat 

gedaan omdat men denkt dat de inspanning te hoog is voor het resultaat dat men bereikt. Maar dan 

moet wel bekend zijn wat de keerzijde is als men dat niet haalt in relatie met de overeenkomst van 

het Rijk. Als dat niet een heel bindende clausule is die vergaande consequenties heeft, denkt hij dat 

het terecht is wat enkele fracties hebben opgemerkt: op de 83% inkoopvolume moeten  enkele 

doelstellingen op duurzaamheid worden ingezet omdat dit veel harder doortikt. 

 

Mevrouw Dik sluit zich bij de voorgaande sprekers aan die hebben gezegd dat het percentage 

duurzaam inkopen aanzienlijk is, maar dat het slechts een klein percentage van het volume betreft. 

De heer Molenaar heeft dan ook gelijk als hij zegt dat er nog een wereld is te winnen. 

In het rapport ontbreekt een compleet overzicht van alle inkopen. Zij gaat ervan uit dat hier een actie 

van GS op volgt.  

- In de afspraken met het Rijk gaat het niet alleen over 100% duurzaam inkopen voor 52 

productcategorieën. Er is ook geen sprake van een drempelbedrag. Wat haar fractie betreft, 

vervalt dit en gaat men ook onder dat bedrag duurzaam inkopen. Zo heeft zij besluit 1 

geïnterpreteerd. 

- Besluit 2 uit het Statenvoorstel kan niet de instemming van haar fractie hebben want hier zit een 

beetje de suggestie in dat men het duurzame inkoopbeleid afhankelijk gaat maken van wat de 
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andere provincies doen. Daarvan is haar fractie geen voorstander. Er ligt een afspraak met het 

Rijk, de fractie vindt dit een goede afspraak en wil daaraan vasthouden. De provincie Utrecht 

kiest voor duurzaam inkopen, wat haar fractie betreft 100% over een groter volume. 

 

Gedeputeerde Van Lunteren licht toe dat er voor wat betreft de catering wordt ingestoken op de 

streekproducten en niet op paprika’s, dit als antwoord op de reacties van de fracties van de PVV en 

GroenLinks. Dat moet vooral de PVV-fractie aanspreken: zoveel mogelijk eigen waar. 

De SP-fractie noemde het uitbreiden naar milieubeleid. De gedeputeerde meent dat dit niet die 

impact heeft. Hij heeft hierover gesproken met de Rekenkamer. Er wordt juist geprobeerd om op de 

verschillende beleidsterreinen op alle vlakken een verantwoordelijkheidsgevoel te bewerkstelligen. 

Zo komt het dat men, bijvoorbeeld op de afdeling Wegen, net dat stapje meer zet. Dit werkt beter 

dan wanneer dit wordt opgelegd op basis van een regel vanuit een andere afdeling.  

Wat de drempelbedragen betreft, hebben GS gekozen voor dat wat de meeste impact zou hebben. Hij 

is er geen voorstander van om meteen op alle categorieën te gaan zitten, maar om te kijken waar 

werkelijk slagen kunnen worden gemaakt die ook kunnen worden uitgebreid. De reden waarom de 

provincie nu hoog scoort, is omdat men selectief is geweest en heeft gekeken waar het een 

toegevoegde waarde heeft. Op die manier is destijds gekozen voor de categorie waarop GS hebben 

ingestoken. De gedeputeerde zou de Staten willen vragen om het college ook op die manier de 

opdracht te geven: kijk waar kan worden uitgebreid en rapporteer de Staten daarover. 

 

De heer De Kruijf vraagt wat, met behoud van de 52 categorieën, de opmerking van de gedeputeerde 

betekent voor aanbeveling b1, waarbij aangegeven wordt de drempel te verlagen. 

Gedeputeerde Van Lunteren licht toe dat de drempel er met name is ingezet omdat men bij de 

analyse ervan zag, dat het hier met name het meeste effect had. Hij is bereid om dit ter discussie te 

stellen en een schatting te geven van het neveneffect. Vanwege de score die de provincie op deze 

aantallen heeft, zijn de adviezen die op deze punten zijn ingewonnen heel goede adviezen geweest. 

Kennelijk heeft men op dat niveau ook daadwerkelijk duurzaam kunnen inkopen. Hij vraagt zich af 

welke drempel verstandig zou zijn om te hanteren. Van daaruit kan worden gewerkt en worden 

bekeken of de drempel telkens een stukje lager kan worden gelegd. Hij is er voorstander van om het 

ambitieniveau eerst te halen en vervolgens te bekijken of dit op meer terreinen kan worden gehaald. 

Dat is positiever werken voor medewerkers en deze werkwijze is tot nu toe goed bevallen. Als de 

Staten op die manier GS de opdracht geven, dan zou hij dit niet generiek maken maar in meer 

vragende zin bij GS neerleggen. GS rapporteert vervolgens terug aan de Staten. 

 

De heer Lutfula memoreert de opmerking dat het voor een blokkade kan zorgen als milieubeleid en 

inkoopbeleid dichter bij elkaar worden gebracht. Maar hoe wordt ervoor gezorgd dat de inkoop en de 

aanbesteding worden gecontroleerd op milieueisen? 

Gedeputeerde Van Lunteren merkt op dat duurzaamheid een breder begrip is voor het college. Het is 

niet alleen milieu maar ook bijvoorbeeld het op een verstandige manier omgaan met financiën. Dat 

proberen GS mee te geven aan elke afdeling. 

GS heeft als opdracht dat elke portefeuillehouder in de eigen portefeuille de vraag beantwoordt. Dit 

wordt ook aan de orde gesteld in de portefeuille-overleggen die er zijn. Leuke initiatieven blijken 

daardoor sneller en eerder naar boven te komen. In het verleden was het zo dat, als dit bij één 

portefeuillehouder wordt neergelegd en er wordt het etiket milieu op geplakt, het heel sectoraal werd 

aangevlogen. GS willen dit juist zo integraal mogelijk hebben, daarmee wordt duurzaamheid 

volledig een integraal onderdeel van het beleid. 

 

In reactie op de vraag hoe het inzicht in het totale volume van de inkoop kan worden verbeterd, licht 

de heer Molenaar toe dat dit voor een deel verbetert als de centrale inkooporganisatie beter in staat is 

om over de totale inkoop te weten wat mogelijk onder het domein van de duurzaamheid valt. Er is 
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een soort ‘hidden number’ dat nu niet wordt meegenomen in de monitoring. Daarom is het beeld wat 

vertekend en wellicht geflatteerd. Dit betreft met name de categorie onder de € 50.000 die officieel 

wel tot de deelname verklaring hoort, maar die nu niet wordt geteld. Als de afdeling Inkoop hier iets 

centraler naar kijkt, zal al een deel van het percentage omhoog gaan. Daarna hangt het vooral van het 

Rijk af of er meer onderwerpen in de sfeer van inkoop en aanbesteding onder de noemer ‘duurzaam’ 

worden gebracht. De afspraak tot 2015 is de 52 categorieën. Inmiddels zit er veel beweging in de 

discussie over duurzaamheid, gedeputeerde Van Lunteren doelde daar waarschijnlijk al op: 

bijvoorbeeld sociale criteria en social return, het is een breed palet. Op dit moment zijn het alleen de 

criteria rond milieu die in de eisen van het Agentschap NL worden vertaald. Wat men ook in het 

rapport kan lezen, is dat veel van de score van 99% bij de afdeling Wegen wordt gerealiseerd. Hij 

denkt dat er binnen de provincie veel onderwerpen zijn in de sfeer van inkoop waar mogelijk wel 

duurzaam wordt gewerkt, maar wat nog niet wordt meegeteld. Een deel van het probleem zit dus aan 

de kant van de monitoring, een ander deel zit in de reikwijdte van de afspraken. 

Om een misverstand in de vraag van de heer Lutfula recht te zetten, legt de heer Molenaar uit dat het 

verschil tussen de afdeling Milieu en het duurzaam inkopen is, dat de Rekenkamer heeft vastgesteld 

dat bij de afdeling Milieu het onderwerp duurzaam inkopen niet zo leeft. De Rekenkamer bepleit niet 

dat het centraal geregisseerd moet worden vanuit een afdeling Milieu, want in het rapport is ook 

vastgelegd dat bij veel medewerkers het idee van duurzaam inkopen wel degelijk leeft en dat men er 

in de praktijk mee werkt. 

 

De voorzitter constateert dat er behoorlijk gelijk wordt gedacht over het voorstel. De omschrijving 

zoals hier vermeld, wordt echter niet gedeeld. Het onderwerp zal dan ook in de Statenvergadering 

terugkomen. 

 

De heer Van Wikselaar vraagt wat de consequenties zijn als niet aan de afspraak met het Rijk wordt 

voldaan. 

De heer Molenaar zegt dat er dan geen sancties zijn. Waarschijnlijk wordt dan geconstateerd dat de 

ambities niet zijn waargemaakt maar er is niet een afspraak over kortingen of boetes en dergelijke. 

 

Mevrouw Vlam vraagt naar de opmerking van de voorzitter bij het afconcluderen. Is het juist dat de 

voorzitter zei dat er geen consensus is en dat het besluit anders wordt geformuleerd? 

De voorzitter licht toe dat het voorstel, zoals het nu voorligt, in de Staten terugkomt. 

De heer De Kruijf merkt op dat hij had begrepen dat het voorstel in de Staten terug zal komen maar 

dat nog werd gekeken naar de juiste formulering van het besluit. 

De voorzitter wijst erop dat dan scherper moet worden gekeken naar wat wordt bekeken, er is meer 

besproken. 

De heer de Kruijf merkt op dat de voorzitter suggereerde dat de fracties het er redelijk over eens 

waren. Zijn fractie is echter van mening dat het college de vraag wordt voorgelegd om te bekijken in 

hoeverre, in redelijkheid en met behoud van de hardheid van het monitoren, het bedrag omlaag kan. 

Zo was de formulering van gedeputeerde Van Lunteren. Hier wordt dan over een jaar over 

gerapporteerd. Dan kan men constateren in hoeverre dit is geslaagd, waarna het volume ook stevig 

vergroot kan worden. 

Gedeputeerde Van Lunteren scherpt de opmerking nog wat aan. Hij heeft het volgende aangegeven: 

geef GS de opdracht om te kijken of het inderdaad verlaagd kan worden en verbreed kan worden. 

Voordat GS dat doen, rapporteren zij naar de Staten in hoeverre zij menen dat dit mogelijk is. 

De voorzitter bedoelde te zeggen dat de tekst die veranderd zal moeten worden niet van GS komt.  

Gedeputeerde Van Lunteren vraagt de Staten hem een opdracht te verstrekken die dit bewerkstelligt. 

De voorzitter licht toe dat hij dat bedoelde met de opmerking dat de tekst gewijzigd zou kunnen 

worden in PS 
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Mevrouw Vlam merkt op dat men nu dus tot overeenstemming is gekomen over dat dit de strekking 

is. Dan kan dat worden aangepast. Zij vraagt of dit apart nogmaals moet worden benoemd. 

De heer Poort meldt dat een beslispunt kan worden toegevoegd als extra opdracht aan GS 

 

9.  Statenvoorstel Wijziging verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en  

commissieleden 

Mevrouw Mineur laat weten dat de SP-fractie een fel tegenstander is. De provincie is onlangs nog 

uitgebreid negatief in het nieuws geweest over vergoedingen aan gedeputeerden en aan de 

Commissaris van de Koningin. Zij heeft hier veel boze mensen over gesproken. 

Het gaat niet goed met Nederland, steeds meer mensen raken hun baan kwijt en er zijn wachtlijsten 

bij de Voedselbank. Het is dus onverkoopbaar dat de Statenleden nu aan zichzelf weer een leuke 

bonus uitkeren. De Statenleden krijgen maandelijks een kleine € 900 op de rekening gestort. 

Daarvoor moeten zij één dag in de week de agenda vrijhouden. Vier dagen in de week kunnen zij 

proberen zoveel of zo weinig geld te verdienen als zij willen. Maar met die € 900 in de maand zitten 

zij al bijna op de helft van een modaal maandsalaris. En waarom met terugwerkende kracht? 

Het volk vertegenwoordigen moet geen lucratieve carrière zijn. Het moet iets zijn dat men doet uit 

overtuiging, uit idealisme. Een statenvergoeding moet de onkosten die men maakt, dekken. Verder 

niet. Laten de Statenleden zich spiegelen aan de modale Nederlander. 

Wat de SP betreft, gaat de vergoeding juist omlaag en gaat dit voorstel de prullenbak in. 

 

Hoewel haar fractie van mening is dat de huidige en vorige fractievoorzitters een extra toelage wel 

verdienen, heeft mevrouw Verbeij toch enige bedenkingen. Het werd al aangegeven: in deze tijd van 

bezuinigingen is soberheid toch wel geboden. Haar fractie zou zich kunnen voorstellen dat tegen alle 

ambtenaren (met uitzondering van de gemeenteambtenaren) wordt gezegd dat men op de nullijn 

moet gaan zitten, en dat de bestuurders daarbij het goede voorbeeld gaan geven. 

Er wordt voorgesteld om met maximaal 6,4% te verhogen. Haar fractie heeft de volgende vragen: 

- Kan de provincie er helemaal van afzien? 

- Kan de provincie afwijken van het voorgestelde percentage? Kan men bijvoorbeeld zeggen: 

alleen de 1,2% en het andere gedeelte per fractielid achterwege laten? 

- Zouden de fractievoorzitters er zelf van kunnen afzien? 

 

De heer Nugteren wil niet in de meer principiële discussie treden over de vraag of de honorering die 

voor het werk wordt gegeven voldoende is, teveel is, of anderszins. Van deze lucratieve bonus ziet 

hij graag af als dat wettelijk mogelijk is. Twee jaar geleden werd de bonus voor het eerst uitgereikt 

en hij heeft toen de hele fractie op een pilsje getrakteerd en erbij gezegd dat dit de bonus voor twee 

maanden was. In die orde van grootte ligt het bedrag, het moet dus niet worden overdreven: het gaat 

om twee pilsjes per week. 

 

De heer Boerkamp wijst erop dat in het voorstel een terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 wordt 

voorgesteld. Als hij het zich goed herinnert, stond in een stuk van de commissie BEM 16 december 

2009 als datum van het voorstel van BZK. Hij vraagt zich af of dit in lijn is met elkaar. 

 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Graafhuis. 

 

De heer Graafhuis licht toe dat dit de uitvoering van een wettelijke regeling betreft. De wettelijke 

regeling moet worden vertaald in een verordening. Er is een rechtspositieverordening. Nu vindt de 

vertaling plaats met terugwerkende kracht, zoals ook wettelijk is bepaald in de circulaire van de 

minister, tot 1 januari 2009. 

Wat de percentages betreft: dit is exact geformuleerd. De basis is dus 1,2%, aangevuld met 0,4% per 

fractielid, behoudens de voorzitter, tot een maximum van 6,2% op jaarbasis. Dat is de wettelijke 
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regeling die wordt doorgevoerd in de verordening die hier geldt. Het is aan de Staten om al dan niet 

conform te besluiten. 

In reactie op de vraag of men kan weigeren, herinnert de heer Graafhuis eraan dat deze problematiek 

zich met de SP eerder heeft voorgedaan. Het is een vergoeding die wordt toegekend aan het 

Statenlid, in dit geval dus aan de fractievoorzitter. De betaling vindt dus plaats aan de 

fractievoorzitter. Wat hij of zij daar verder mee doet, is aan hem of aan haar. 

 

Mevrouw Mineur citeert uit artikel 3 van het Rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden zegt: 

‘Provinciale Staten kunnen bij verordening tot ten hoogste 20% naar beneden afwijken van de 

bedragen genoemd in artikel 2’. Zij zou zich voor kunnen stellen dat men daar iets mee zou kunnen. 

 

De heer Graafhuis merkt op dat dit correct is, maar dat dit niet is waar dit over gaat. Dat is de 

algemene vergoeding en daar kan inderdaad een afwijking plaatsvinden met 20%. Daaraan is deze 

vergoeding voor de fractievoorzitters weer gerelateerd. Het is dus een ander verhaal. 

 

De voorzitter rondt de bespreking van dit onderwerp af. 

 

10.  Statenbrief strategische agenda 

Alle Statenleden en commissieleden zijn uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt. 

De voorzitter geeft het woord aan gedeputeerde Pennarts. 

 

Gedeputeerde Pennarts merkt op dat de Strategische Agenda alle Statenleden aangaat. Ook alle 

gedeputeerden zijn aanwezig, voor alle portefeuilles is het beleid terug te vinden in de Strategische 

Agenda. Zij is zelf de verantwoordelijke portefeuillehouder en zal de vragen beantwoorden, tenzij er 

vragen zijn die specifiek voor de collega’s zijn. 

 

Mevrouw Dik zegt de Strategische Agenda met plezier te hebben gelezen. Er zitten veel goede, 

herkenbare woorden in. De vier benoemde punten, van bereikbaarheid tot vitale dorpen en steden, 

zijn herkenbare punten voor de provincie en het is goed dat daar op ingezet blijft worden. 

In de stukken wordt verwezen naar Utrecht 2040. Dat is het kader, ook voor deze Strategische 

Agenda. Haar fractie is blij dat dit hier in staat. Maar als zij vervolgens kijkt naar hoe dit is vertaald 

in de stukken, dan vindt zij dat niet integraal terug. Voor Utrecht 2040 waren zes ontwikkelopgaven 

genoemd. Twee ervan komen niet terug. De eerste is ‘klimaatneutraal en klimaatbestendig’. De 

tweede is ‘alle mensen tellen mee en kunnen meedoen op school, in de wijk en in hun vak’. De 

laatste is inderdaad geen provinciale taak. Maar vanuit een integrale visie op de provincie, inclusief 

bestuur, waarbij de regiopartners worden geïnspireerd en gemotiveerd tot actie, moet dit op zijn 

minst een zorg zijn. Wat haar fractie betreft, was dit punt ook opgenomen in deze Strategische Visie. 

Het gaat niet alleen om profit, maar ook om planet en ook om people. En dat is inclusief besturen. 

Het tweede punt is ‘klimaatneutraal, klimaatbestendig en de energieopgave’. Dit college kiest ervoor 

om de bestaande kwaliteiten van Utrecht te bewaren en te versterken: wonen, economie, 

bereikbaarheid en natuur. Maar als niet keihard wordt ingezet op een provincie met duurzame 

energieopwekking en een schone en veilige leefomgeving, ook op het gebied van water, dan is 

Utrecht straks niet meer de innovatieve regio waar het goed wonen, werken en recreëren is. 

Andersom geldt het volgens mevrouw Dik ook: als stevig op milieu en klimaat wordt ingezet, wordt 

ervoor gezorgd dat Utrecht zijn positie als topregio behoudt. Haar fractie roept het college dan ook 

op, in het bijzonder gedeputeerde Pennarts, om pal voor het dossier Utrecht 2040 te staan en ‘energie 

en klimaat’ of ‘energie en water’ als vijfde aandachtsveld in deze Strategische Agenda op te nemen. 

Een onderwerp dat de gedeputeerde met haar politieke achtergrond ter harte zou moeten gaan. 

Deze middag werden Statenleden in de RGW-commissievergadering bepaald bij de Gebiedsagenda, 

het afsprakenkader tussen het Rijk en de Noordvleugel. Daarin zitten vier beleidsopgaven:  
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De eerste is de draaischijf - dat wordt gedekt door de bereikbaarheid. De tweede is de A12-zone - dat 

ziet men terug in vitale steden. De derde is afspraken met het Rijk, een robuust energienetwerk en de 

vierde is een robuust waternetwerk. Daarvan wordt niets teruggezien in deze Strategische Agenda en 

haar fractie vindt dit absoluut een gemiste kans. De provinciale Strategische Agenda zou toch 

tenminste moeten sporen met die van het Rijk en de Noordvleugel.  

Haar fractie refereert ook aan het Deltaprogramma, waar het gaat om zoetwatervoorziening en 

waterveiligheid. Ook daarover worden afspraken gemaakt. 

Kortom, voldoende redenen voor het opnemen van een vijfde pijler. Wat haar fractie betreft wordt 

dit ‘energie en klimaat ’of als men dat wil ‘energie en water’. 

 

De heer Lutfula heeft het rapport oriënterend gelezen en hij heeft enkele algemene opmerkingen.  

In het rapport staat dat deze Agenda ook een startpunt is voor een gesprek met de externe partners 

voor de matching van de strategische agenda’s van alle partners in de regio. Zijn vraag is wie de 

partners van de provincie zijn. Wat voor effect of input heeft de provincie op hun strategische 

plannen? Kan de provincie überhaupt invloed hebben op hun strategische plannen? 

Stel dat de matching tussen de partners niet lukt, wat wordt dan met dit rapport gedaan? Wordt deze 

Agenda dan aangepast of worden de partners gedwongen om hun plannen aan te passen? 

De heer Lutfula vraagt hoe de Strategische Agenda matcht met de strategie Utrecht 2040 en met de 

strategie voor wat Europa betreft. Wordt hier ook naar gekeken? 

Zijn fractie heeft een opmerking over beide conclusies. In de Agenda staat dat de heroverweging van 

de activiteiten ook gevolgen heeft voor de taken, formaties en bezittingen van alle afdelingen. Hij 

vraagt zich af of dit betekent dat het personeel binnen de organisatie de kans loopt om hun baan 

kwijt te raken. Wordt daarover nagedacht en wat zijn de plannen daarbij? 

 

Mevrouw Verbeij deelt mee dat haar fractie blij is met een Strategische Agenda en de Agenda een 

goed sturingsinstrument vindt. Over de vorm is zij minder tevreden. Het stuk is erg beschrijvend en 

het blijft op heel wat terreinen erg vaag. Als onderligger is het coalitieakkoord gebruikt. Het zal toch 

niet de bedoeling zijn dat er nu een stuk ligt waarmee men alle kanten op kan. 

In de Agenda hadden de actiepunten meer SMART geformuleerd mogen zijn, dat had zij graag 

teruggezien in de formulering van de beoogde resultaten. Misschien kan dit worden toegevoegd. 

In het stuk staat dat het de bedoeling is dat de Strategische Agenda in de tweede helft van 2012 

wordt gebruikt voor de inkrimping van de organisatie. Haar fractie hoopt dat dit geen doel op zich is, 

maar dat het een nevendoel is van de Agenda.  

 

De heer Nugteren zegt dat zijn fractie het een goed verhaal vindt. Hierbij moet wel worden bedacht 

wat het doel ervan is. Het doel is niet om nieuw beleid te maken maar om bestaand beleid te 

bundelen. Hij gaat in op de opmerking van mevrouw Verbeij dat de Agenda meer SMART 

geformuleerd zou moeten worden en is van mening dat dit niet het kerndoel van de Strategische 

Agenda is. Het kerndoel is om het verhaal voor het voetlicht te brengen en om zaken te agenderen. 

Het beleid komt goed terug in de Strategische Agenda. Er is een aansluiting op de langere termijn 

doelstellingen die de provincie heeft vastgesteld in de Agenda Utrecht 2040. Hij kan zich de 

opmerking van mevrouw Dik voorstellen dat een aantal zaken er nog niet goed in staat, maar zijn 

fractie is blij met deze Agenda omdat het communicatief van belang is, zowel intern als extern. Het 

geeft aan waar de provincie mee bezig is. 

Hij heeft zijn aarzeling bij de passages met betrekking tot public affairs. Een jaar of vier, vijf 

geleden heeft hij Alarm Den Haag mogen lezen, een onderzoek naar het mislukken van iedere lobby-

activiteit in Den Haag. Sindsdien is er aanzienlijk veel verbeterd. Eén van de dingen die hij zich 

hiervan herinnert, dit ziet hij hier weer terugkomen, is dat er heel veel dingen naar voren werden 

gebracht. Het gedeelte over public affairs is inhoudelijk prima, maar er is te weinig een keuze 

gemaakt in wat de onderliggende of bovenliggende of altijd doorklinkende boodschap is die de 
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provincie wil meegeven, waar de rest aan is gekoppeld. Er wordt een doelstelling vermeld op dit 

terrein en op dat terrein. Hij mist een focus op één of twee zeer belangrijke kenmerken in de 

boodschap die de provincie altijd meegeeft. Hierover hoort hij graag de reactie van het college. 

 

De heer Buiting vindt dat buiten kijf staat dat de Agenda veel goede inhoud bevat.  

Hij zou graag aan mensen in zijn omgeving vertellen waar Utrecht mee bezig is, maar eigenlijk rest 

hier een lange opsomming van punten. Dat is een keuze. Hij geeft als overweging aan het college 

mee om een bepaalde verhaallijn op te bouwen, bijvoorbeeld rond Utrecht topregio. Er zijn 

belangrijke maatschappelijke trends en die zetten naar de toekomst door, mensen gaan anders leven 

en anders werken. Er zijn ook grote zorgen. Als de provincie een topregio wil blijven, moet vanuit 

die analyse worden gestart. Dit hoeft niet een heel lang verhaal te zijn. Er moet iets in staan over die 

trends en over de grote uitdagingen, bijvoorbeeld de verhouding jong/oud, delen van Nederland die 

misschien krimpen en over wat in de provincie gebeurt. De vraag is: waar verhoudt dit stuk zich toe? 

Vervolgens zou men moeten kunnen zeggen waar over vijf of tien jaar aan kan worden gezien dat dit 

echt een topregio is. In de zorg is er sprake van een nieuwe richting, dit sluit aan bij wat de heer 

Nugteren heeft gezegd: het PROM (patient related outcome measures). Het wijkt wat af van de 

SMART-doelen. Gekeken wordt wat de patiënt van over een paar jaar kan verwachten dat de 

veranderingen die nu worden aangebracht uiteindelijk bewerkstelligen op het niveau van patiënt. Hij 

doet de suggestie om te denken aan het maken van een burgergerelateerde uitkomst van wat de 

Utrechtse burgers over een aantal jaar merken van wat nu strategisch op een aantal punten wordt 

ingezet. Dit zou hij graag toegevoegd zien. Misschien dan niet in deze Agenda, maar dan wel de 

verhaallijn die de komende jaren door PS en GS wordt geweven.  

Dit kan worden toegespitst op bijvoorbeeld de topregio: in de Agenda worden allerlei elementen 

doorgenomen, bereikbaarheid, wel of niet leegstaande kantoren. De trends van deze tijd, 

bijvoorbeeld hoe de mens van nu aan het werk is en hoe wordt toegegroeid naar een andere vorm 

van werken, communiceren et cetera, hebben implicaties op kantoren, op de verhouding zorg en 

werk, op vervoersproblematiek en dergelijke. Die samenhang mist spreker in de Agenda en dit geeft 

hem het gevoel: ik weet eigenlijk niet of de provincie over vijf of tien jaar een topregio is. Het zou 

kunnen, maar er is onvoldoende houvast in de Agenda. 

 

De heer IJssennagger zegt dat zijn fractie enorm heeft geworsteld met dit stuk, men vond het vaag. 

Wellicht zijn de suggesties van de heer Buiting afdoende om het stuk meer helder te maken. Hij doet 

een oproep om het op diverse plekken wat strakker te formuleren, maar vraagt nadrukkelijk om geen 

klimaatdoelstellingen toe te voegen. 

Zijn fractie vraagt zich af wat de kabinetscrisis voor invloed heeft op een aantal van de onderdelen 

uit de Agenda. Het is misschien goed om eens een aparte notitie te wijden aan de vraag wat de 

kabinetscrisis voor invloed heeft op alle onderwerpen in deze provincie. Hij merkte vandaag bij de 

Ad hoc commissie Pakketstudies dat hier verschillende beelden bij bestaan. Sommigen denken dat 

alles tot stilstand komt en dat alles herformuleerbaar is. Volgens de heer IJssennagger is dit beslist 

niet zo. Voorbeelden zijn: staan de Wgr-plus en de BRU op lossen schroeven? De transitie van de 

jeugdzorg zal niet op losse schroeven staan. Maar de regionale uitvoeringsdienst, het interbestuurlijk 

toezicht en de reorganisatie van de provincies, gaan die gewoon door? 

Hij heeft nog een aantal opmerkingen: 

- Ergens staat: ‘Ongebreidelde verstedelijkte uitbreiding door veel nieuwe uitleglocaties is 

ongewenst. Dit is helder, zijn fractie is het hiermee eens. Maar vervolgens is de conclusie dit 

helemaal niet te doen. Zijn fractie is van mening dat dit op beheerste wijze kan, vaak zijn 

uitleglocaties zinniger dan binnenstedelijk doormodderen. Misschien is het helder om een 

definitie te geven van wat nu krachtige steden en dorpen zijn, 

- Kan het college aangeven wat de status is van de strategische notitie die wordt opgesteld door de 

kring van provinciale secretarissen? 
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- Wat is de stand van zaken bij de inkrimping van de organisatie? In april zouden er aanvullende 

procedureregels worden afgesproken met de vakbond. 

- Ook hier wordt het woord duurzaam gebruikt, meer dan hem lief is. Maar dan wordt ook meteen 

een definitie gegeven, zijn fractie complimenteert de opsteller van het stuk hiermee. Misschien is 

het een goed startpunt om, iedere keer als het woord duurzaam wordt gebruikt, aan te geven 

welke definitie wordt gehanteerd. Dat maakt het voor zijn fractie beter leesbaar. 

Mevrouw Dik memoreert dat de PVV-fractie aangaf beslist geen klimaatdoelstellingen te willen. Zij 

weet dat die fractie de vlag niet zal uithangen als het woord klimaat in de commissie klinkt. Daarom 

heeft zij gezegd dat er ook voor kan worden gekozen om het thema water te pakken, ‘energie en 

water’. Het Deltaprogramma heeft doelstellingen op het gebied van zoetwatervoorziening en 

waterveiligheid. Of de PVV dit leuk vindt of niet, het Deltaprogramma moet worden uitgevoerd en 

dit komt op het bordje van de provincies te liggen. Ook op het bordje van de PVV-fractie, het zou de 

PVV dus ook een zorg moeten zijn. Het zou goed zijn als de PVV actief meedenkt over hoe het 

Deltaprogramma in de provincie op een goede wijze kan worden vertaald. Wat haar betreft is er, ook 

voor de PVV-fractie, geen enkele belemmering om het thema ‘energie en water’ toe te voegen. 

De heer IJssennagger zegt dat hier wellicht over na te denken valt, als dit maar niet onder de vlag 

van klimaat wordt gedaan. 

 

Uit de eerdere reacties constateert de heer Barneveld Binkhuysen dat veel punten nog niet zijn 

opgenomen.  

Maar wie wel eens iemand tegenkomt die vraagt naar wat de provincie doet en wat de burger 

daaraan heeft, kan naar dit stuk verwijzen. Want hier wordt een fraai overzicht gegeven van wat de 

provincie kan en doet, wat er bereikt kan worden, hoe dit gecontroleerd wordt, et cetera. Het stuk is 

van GS en hij vermoedt dat elke ambtenaar het onder zijn kussen zal leggen; een goede zaak. 

De heer Barneveld Binkhuysen sluit zich aan bij de heer Buiting: het totale plaatje, het dieper 

liggende verhaal is er nog niet. Het is af en toe een losse opsomming.  

Alles bij elkaar meent hij dat het een prima stuk is om mee verder te gaan. Er kan nog aan worden 

geschaafd, maar zijn fractie geeft de Strategische Agenda een dikke voldoende. 

 

De heer Boerkamp wijst erop dat het doel van de Strategische Agenda is om een stuk te hebben dat 

mee onder de arm kan, maar met alle bijlagen is het toch een lijvig pakket geworden. Hij is 

benieuwd naar hoe dit gerealiseerd gaat worden.  

Als er dan over een publieksversie wordt gesproken, spreekt men over de hoofdtekst die in de eerste 

plaats zal worden gelezen. Als hij dan de vier ontwikkelopgaven ziet, hierbij sluit hij aan bij 

mevrouw Dik, dan ontbreekt de prominente plaats van Utrecht 2040. Het is benoemd als een 

integraal deel van het collegeprogramma. Het is misschien zo integraal dat het hier niet in voorkomt. 

Dat zou zijn fractie jammer vinden. 

Daarnaast koppelt zijn fractie aan het woord bereikbaarheid altijd de leefbaarheid, met name rondom 

de wegen die worden aangebracht. Graag zou hij dan ook het woord leefbaarheid daarbij terug zien 

komen op een prominente plek. 

Het doel is niet om de provincie te overtuigen maar juist om de lezers bij een eerste lezing snel te 

laten begrijpen wat het doel van de provincie is. Het is een hulpmiddel voor het college en de 

medewerkers in het Provinciehuis. Zijn fractie zal het college afrekenen op wat er in het 

collegeakkoord staat en wat hier in de kaders is vastgesteld. 

 

Gedeputeerde Pennarts neemt de algemene beantwoording voor haar rekening. De overige 

gedeputeerden zijn beschikbaar om nadere informatie te geven. 

De heer Barneveld Binkhuysen gaf aan dat iedere ambtenaar de Agenda onder het kussen zou 

moeten hebben liggen. Zij denkt dat dit niet denkbeeldig is: zij zullen het in ieder geval niet in de 

bureaula maar òp het bureau hebben liggen, omdat een Strategische Agenda in de organisatie veel 
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gewenste richting geeft. De provincie gaat naar minder fte in de organisatie omdat er een focus is op 

taken, van 825 naar 675 fte. Dat is een forse beweging waar de Strategische Agenda richting aan 

geeft. Ook gaat men van 21 naar 10 afdelingen, een aantal taken wordt dus meer geïntegreerd 

opgepakt. Dat is ook een beweging waar deze Agenda richting aan geeft. Maar het gaat ook om de 

sturing: van een veel bredere scope gaat de organisatie naar een veel scherpere focus op de kerntaken 

die zijn genoemd maar ook naar het meer geïntegreerd werken. Van verkokering naar integraliteit 

van beleid, dingen worden aan elkaar gekoppeld. Qua stijl wordt op een andere manier met de 

partners samengewerkt, van governement, ‘wij weten wel wat goed voor u is’, naar meer governance 

van ‘met elkaar en met andere overheden doelen realiseren’. Het werken vanuit portefeuilles wordt 

veel meer werken vanuit maatschappelijke opgaven. Dit is helder in deze Agenda, de vier 

ontwikkelopgaven en de twee transitieopgaven worden benoemd. 

Dit betekent dat niet alles wordt genoemd en dat niet alles wordt geregeld in de Agenda. Dat kwam 

al aan de orde toen er op 9 maart een eerste verkennende bijeenkomst was over dit onderwerp. Toen 

is gezegd: alle beleid in verband met de strategische doelen, met de opgaven, komt gewoon naar de 

Staten toe en dan kunnen accenten worden gelegd waar de Staten die graag zien.  

Dit betekent dat bijvoorbeeld onderwerpen als klimaat, water en energie misschien meer genoemd 

hadden kunnen worden in deze Strategische Agenda. De gedeputeerde wil zich hier niet helemaal 

van distantiëren. Maar wel is allerlei toekomstig beleid genoemd waarin die doelen worden genoemd 

en uitgewerkt, waar de Staten ook inhoudelijk op kunnen reageren als die ter sprake komen. Het is 

ondoenlijk om in een korte Strategische Agenda, die ook hanteerbaar moet blijven, alles evenveel in 

de spotlights zetten. Dat wil niet zeggen dat onderwerpen ondergeschikt zijn aan elkaar. Vooral 

onderwerpen als klimaat, duurzaamheid en alternatieve energie zijn belangrijk. In bijlage 2 staan die 

onderwerpen op pagina 4 uitgebreid opgesomd, bijvoorbeeld het Deltaprogramma en onderdelen die 

richting geven aan het water- en energiebeleid. Dit is voor de ene fractie meer interessant dan voor 

de andere. De gedeputeerde is zich dit bewust. 

Ook Utrecht 2040 staat nadrukkelijk in deze Strategische Agenda, meent de gedeputeerde. Een 

aantal punten, zoals participatie, komt minder aan de orde. Het gaat in de Agenda om het taakgebied 

van de provincie. De Agenda 2040 is een agenda voor de regio. Daar staan ook onderwerpen in als 

toegang tot onderwijs en arbeidsmarkt, participatie. Onderwerpen die niet zozeer voor de provinciale 

overheid gelden, maar heel actueel zijn voor gemeenten en instellingen. Daarmee is de scope van de 

Agenda 2040 breder dan die de Strategische Agenda. Maar daar waar onderdelen van 2040 heel 

specifiek voor de provincie zijn, komen ze nadrukkelijk terug in de Strategische Agenda. Men zou 

kunnen zeggen dat, waar de Agenda 2040 de doelen noemde maar de activiteiten wat breder 

wegzette, hier de delen die voor de provincie relevant zijn ook worden vertaald naar actuele 

beleidsdoelen, omdat onder iedere opgave beleid staat dat de provincie wil uitvoeren. In de tweede 

bijlage staat zelfs een kalender met een overzicht van wanneer de Staten bepaalde beleidsonderdelen 

kunnen verwachten en wat de activiteiten zijn. De Strategische Agenda is dus meer een document 

dat concreet aangeeft wat de provincie wil gaan realiseren. 

- Mevrouw Dik vroeg naar het opnemen van een vijfde pijler. De gedeputeerde neemt dit ter harte. 

Zij voelt zichzelf verwant met het onderdeel duurzaamheid, maar zij is van mening dat dit punt 

in de uitwerking van de Strategische Agenda nadrukkelijk verder wordt uitgewerkt. 

- De SP-fractie vroeg of dit een startpunt was voor gesprekken met externe partners en wie dit dan 

zijn. Het college merkt dat in de gesprekken die men heeft met bijvoorbeeld een strategische 

alliantie als FoodValley, deze Strategische Agenda op een plezierige manier focus en richting 

geeft. Er wordt niet gesproken over onderdelen en beleidsstukken maar over een doel dat de 

provincie ziet en daarbij probeert men elkaar te vinden. Het maakt een verkenning van de 

mogelijkheden van samenwerking helderder en concreter dan in het verleden het geval was. Die 

feedback ontvangt de provincie ook van gemeenten en FoodValley. De dialoog met die 

organisaties is beter dan in het verleden het geval was. 
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-    Net als duurzaamheid is Europa eigenlijk een algemeen begrip. Het moet door alle portefeuilles 

heen zichtbaar zijn. Het is niet een apart beleidsveld, genoemd in de Strategische Agenda. In alle 

onderliggend beleid moet de Europese doelstelling terug te vinden zijn, net zoals dat het geval is 

met Utrecht 2040 en duurzaamheid. 

-    De gedeputeerde gaf al aan wat de gevolgen voor de organisatie zijn. Deze Agenda geeft ook 

richting door de focus op welke kant de organisatie op gaat. Dit betekent inderdaad minder fte, 

wat natuurlijk op de juiste manier wordt afgehandeld. Wat men merkt, is dat in de organisatie bij 

die beleidsterreinen (de topregio, vitaal platteland en krachtige steden en dorpen) wordt gezocht 

naar mensen met een wat strategische oriëntatie, die echt proberen om ervoor te zorgen dat er 

meer integraal wordt gewerkt, dat beleid op elkaar wordt afgestemd en dat het elkaar versterkt. 

- De PvdA-fractie vond de actiepunten te vaag en vraagt naar de resultaten. In de Strategische 

Agenda zijn de concrete actiepunten niet te vinden, wel concrete doelstellingen en ambities. Op 

welke wijze dit vorm zal gaan krijgen komt in het onderliggende beleid aan de orde. Daarover 

kunnen de Staten de desbetreffende portefeuillehouder aan de tand voelen. 

- De GroenLinks-fractie vond het beleid rond public affairs te breed geformuleerd en vroeg naar 

het centrale verhaal daarbij. Voor public affairs is in feite al een focus aangebracht op de 

beleidsvelden, zoals bij het communicatiebeleid. Dit heeft natuurlijk een samenhang. Het is de 

vraag tot wie men zich richt: lokaal, regionaal, landelijk of misschien internationaal, en welke 

boodschap daarbij hoort. Dit hangt zo specifiek samen met de portefeuille, dat het lastig is om in 

een public affairs beleidsnota tot een algemene toonzetting te komen. In het stuk staat ook dat er 

per onderwerp een lobbydossier wordt uitgewerkt, waarin de stakeholders, de onderwerpen en de 

centrale boodschap wel aan de orde komen. Dat wordt verder uitgewerkt. 

 

De heer Nugteren kan zich vinden in dit antwoord maar hoopt dat dit werkelijk op die manier wordt 

uitgevoerd. Hij heeft dit opgemerkt, omdat de ervaring leert dat men zich dit wel voorneemt maar 

zelden daadwerkelijk uitvoert. De verleiding is heel groot om er alsmaar dingen aan toe te voegen. 

De conclusie van het Den Haag Alarmrapport was destijds dan ook: dit nooit meer. 

Gedeputeerde Pennarts licht toe dat de aanbevelingen van het rapport Den Haag Alarm natuurlijk ter 

harte zijn genomen. Door te werken met lobbydossiers houdt men zichzelf wat scherper: op wie richt 

men zich, wat is de kernboodschap, wat zijn de doelen. Dit punt wordt dus meegenomen. 

- De CDA-fractie vraagt wat de burger merkt van de Strategische Agenda. Dit zal terugkomen op 

een aantal evaluatiepunten in het onderliggende beleid. Zij denkt dat op strategisch niveau ook 

een instrument als de Staat van Utrecht hier meer richting aan kan geven, hier worden doelen 

gesteld en wordt nagegaan in hoeverre men in staat is de doelen binnen een bepaalde tijd te 

halen. Het instrument Staat van Utrecht wordt over een paar jaar geactualiseerd en de 

Strategische Agenda zal dan richtinggevend zijn, omdat GS de focus van het beleid natuurlijk 

terug willen zien in de meting die wordt gedaan vanuit de Staat van Utrecht.  

- De PVV-fractie had het stuk graag strakker geformuleerd gezien. Zij licht toe dat de ambitie is 

om dit niet hier, maar de onderliggende stukken zo specifiek en SMART mogelijk te formuleren.  

- De vraag over de invloed van de kabinetscrisis op dit alles is eerder schriftelijk door de PvdA-

fractie gesteld. Na 29 mei kunnen GS hierover meer duidelijkheid geven, dan komt aan de orde 

wat wel of niet controversieel is. Daarna zal het college de vertaling maken van wat de 

controversiële onderwerpen betekenen voor het provinciale beleid en van wat de provincie te 

doen staat. Die informatie komt zo snel mogelijk naar de Staten, maar dit zal niet eerder zijn dan 

begin juni. 

- Op de vraag naar de status van de Strategische Agenda in de kring van secretarissen blijft de 

gedeputeerde het antwoord schuldig. Zij zegt toe dat de PVV-fractie het antwoord hierop zal 

ontvangen. 
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- Het operationaliseren van krachtige steden en dorpen is een exercitie op zich. De gedeputeerde 

meent dat in de structuurvisie nader in zal worden gegaan op welke doelstellingen er zijn en welk 

beleid daaraan wordt gekoppeld. 

- De VVD-fractie merkt op dat de Agenda een aardig overzicht geeft van waar de provincie voor 

staat. Zij begrijpt dat de fractie dit terug kan vinden, want ook het coalitieakkoord, de focus op 

kerntaken is in dit strategische plan scherp verwoord. Het is niet alleen de vertaling van het 

coalitieakkoord, maar ook de ambitie om beleid meer integraal te ontwikkelen, meer in 

samenhang met elkaar en om de dialoog met stakeholders goed vorm te geven. 

- De fractie van D66 maakte een opmerking over het terugvinden van de aspecten bereikbaarheid 

en de combinatie met leefbaarheid. Dit heeft de fractie ook op 9 maart aan de orde gesteld tijdens 

de eerste bijeenkomst hierover. Het stuk is op dat punt aangepast. Bij bereikbaarheid is vermeld 

dat aspecten van leefbaarheid daarbij een rol spelen. Er staat dat bij verkeers- en vervoersbeleid 

het eerste hoofddoel is het realiseren van een doelmatig verkeer- en vervoersysteem. Het tweede 

doel is de veiligheid en het verminderen van de negatieve effecten van verkeer en vervoer op de 

kwaliteit van de leefomgeving. Er is dus bij dat aspect stilgestaan, binnen de beperkte 

mogelijkheden van een overkoepelend document als deze Agenda. Uiteraard vindt men 

dergelijke aspecten ook terug in het verkeer- en mobiliteitsbeleid. 

De heer Boerkamp constateert dat het dus in de bijlage staat. 

Gedeputeerde Pennarts zegt dat dit niet het geval is. Zij verwijst naar pagina 6 van het stuk. 

De heer Boerkamp bevestigt dat bereikbaarheid bij de ontwikkelopgaven wordt genoemd, maar zijn 

fractie dringt erop aan dat de woorden bereikbaar en leefbaar juist in combinatie worden gebruikt. 

Gedeputeerde Pennarts licht toe dat bij Bereikbaar Utrecht het doel genoemd staat. Zoals zij zojuist 

aangaf, gaat het in de eerste plaats om een doelmatig verkeer- en vervoersysteem, maar aspecten van 

veiligheid en ook inpassing spelen daarbij een rol. 

 

De heer Boerkamp wijst erop dat het stuk was geagendeerd ‘ter oriënterende bespreking’. Hij vraagt 

of het stuk blijft zoals het is. Of heeft de gedeputeerde dingen uit de bespreking meegenomen? 

Gedeputeerde Pennarts meent dat het stuk in grote lijnen kan blijven zoals het is, omdat een aantal 

van de door de commissie gemaakte opmerkingen wordt bediend op het moment dat het inhoudelijke 

beleid aan de orde komt. De behoefte aan nog meer scherpte en nog meer specifiekheid begrijpt zij, 

maar in dit overkoepelende document kan hieraan nooit helemaal recht gedaan want er liggen allerlei 

plannen en activiteiten aan ten grondslag. Dat vindt men met name in bijlage 2, waar de 

doorvertaling is naar de provinciale opgave en de activiteiten. Het stuk is wat gelaagd, met name in 

het derde stuk is heel nadrukkelijk de doorvertaling terug te vinden van de beleidsopgave en 

transitieopgave in beleid en activiteiten. 

Punten als de manier waarop GS in contact treden met stakeholders en het gebruiken van de centrale 

boodschap, worden natuurlijk meegenomen in het onderliggende beleid. GS zullen de notulen 

nakijken om te bezien wat de verbeteringen kunnen zijn, maar zij denkt dat dit in grote lijnen het 

stuk is zoals het college ermee verder wil. Het is de Staten ter oriënterende bespreking aangeboden, 

omdat destijds al is gezegd dat de Staten zich hier niet aan willen verbinden, in die zin dat er 

goedkeuring aan moet worden gegeven. De Staten wilden de ruimte houden om inhoudelijk op de 

beleidsstukken inbreng te hebben. 

 

De heer IJssennagger herinnert de gedeputeerde aan zijn vraag over de in april 2012 met de 

vakbonden aanvullende afgesproken procedurele regels over de inkrimping van het personeel. Dit 

staat in de Strategische Visie op pagina 9. 

Gedeputeerde Van Lunteren licht toe dat GS hierover nog met de medewerkers in onderhandeling 

zijn, op een aantal punten is nog geen overeenstemming bereikt. De komende dagen ligt een stuk 

voor waarover verder wordt onderhandeld. Het is lastig om dergelijke onderhandelingen te voeren in 
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tijden waarin het college weinig heeft te bieden. Hij zegt toe dat hij, zodra hier mededelingen over 

zijn, die de Staten toe zal doen komen. Hij voorziet dit echter niet op korte termijn. 

 

Mevrouw Dik begrijpt dat de Strategie Utrecht 2040 is vertaald naar een korte termijn strategie met 

acties waarbij ook de provincie is betrokken. Maar zij heeft de overtuiging dat er een politieke keuze 

is gemaakt om energie en water niet als vijfde aandachtspunt op te nemen. Het staat niet in de nota 

zelf, maar slechts in een bijlage. Haar fractie is hierover zeer teleurgesteld. 

Zij weet dat dit thema gedeputeerde Pennarts ter harte gaat. Zij kan de teleurstelling van haar fractie 

hierover niet onder stoelen of banken steken. Het thema ‘energie en water’ is essentieel om de 

positie als topregio te behouden. Zij wil nogmaals benadrukken dat dit twee thema’s zijn die 

terugkeren in de Gebiedsagenda en in de afspraken van de provincie met het Rijk. Het zou goed zijn 

om de agenda met het Rijk en de Strategische Agenda met elkaar te stroomlijnen. 

Gedeputeerde Pennarts zegt dat zij hier van mening verschillen. De gedeputeerde vindt dat de 

gebieden energie en water wel degelijk goed aan de orde komen in het onderliggende beleid. Ook is 

de Strategie 2040 geen strategie die het college niet meer tot de zijne rekent, het college handelt nog 

steeds in de geest van Strategie 2040. Het verdwijnt ook geenszins in de bureaula. Het is nog steeds 

de agenda voor de regio. Zij hoopt dat zij de ChristenUnie-fractie in de komende periode kan laten 

zien, kan bewijzen hoe het college wel degelijk met de Strategie 2040 aan de slag gaat en hoe die 

inspiratie is voor deze Strategische Agenda. 

 

De voorzitter rondt de bespreking van dit agendapunt af. 

 

11.  Statenbrief Jaarverslag 2011 AWB-adviescommissie van PS en GS inzake de afdoening 

       van bezwaarschriften 

Ter kennisname. 

 

12.  Sluiting 

De voorzitter bedankt het college, dat de gehele avond voltallig aanwezig was. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering, onder dankzegging voor 

ieders komst en inbreng.  

 


