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2012BEM30  

 

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

27 februari 2012 in het Provinciehuis 

 

Aanwezig: 

Dhr. G.A. de Kruif (voorzitter), dhr. R.C. Robbertsen (CvdK), 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), mw. P. 

Doornenbal (CDA), drs. K.E. Driehuijs (PvdA), drs. J.G. van Hal Scheffer (PVV), mw. W.M.M. 

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

M.W.J. Maasdam-Hoevers (CDA), mw.drs. A.M.C. Mineur (SP), drs. B. Nugteren (GroenLinks), ir. 

J.P.M. Peters (D66), ing. H.N. Scherer (PVV), mw. Y. Smit (VVD), drs. W.J. Ubaghs (PVV), mw. 

J.H. Verbeij-Ouwerkerk (PvdA), mw.drs. J.C.M. Versteeg (D66), mw. drs. A.J. Vlam (VVD) en dhr. 

W. van Wikselaar (SGP); 

 

Met kennisgeving afwezig: 

dhr.drs. R.W. Krol (gedeputeerde) en dhr. W. van der Steeg (PvdD); 

 

Van ambtelijke zijde aanwezig: 

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

 

 

1.  Opening 

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

De berichten van verhindering worden doorgenomen.  

De voorzitter heeft de Statenleden laten weten dat het hem niet gepast leek om agendapunt 6, 

Statenbrief Koninginnedag 2012, deze dag te bespreken in verband met de ontwikkelingen rond 

prins Friso. Hij stelt voor om dit punt onder voorbehoud te verschuiven naar de vergadering van 2 

april aanstaande. De Statenleden gaan hiermee akkoord. 

Met inbegrip van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld. 

 

2.  Mededelingen en ingekomen stukken 

De portefeuille van gedeputeerde Krol wordt waargenomen door gedeputeerde Van Lunteren. 

Mededelingen: 

      - Gedeputeerde Van Lunteren deelt mee dat de aanbestedingen met betrekking tot het nieuwe 

Provinciehuis zijn afgerond. Van de Staten kwam de opdracht om soberheid te betrachten, met name 

bij de kamers van bestuurders. Het college is erin geslaagd om ruim onder het budget uit te komen 

en ook op andere punten zijn besparingen gerealiseerd. GS zullen een samenvatting hiervan middels 

een memo aan de Statenleden doen toekomen. 

Ingekomen stukken: 

- Beantwoording kosten art. 47 vragen (2012BEM22) 

In reactie op het deze middag ontvangen antwoord op zijn vraag of het klopt dat 705 uur als 1 fte 

wordt gerekend, merkt de heer De Kruijf op dat 1300 uur hem ook niet correct lijkt. 

Gedeputeerde Van Lunteren zegt toe hem te laten weten hoe de berekening precies is opgebouwd. 

Mevrouw Dik vindt het aantal uren dat ambtelijk wordt ingezet voor schriftelijke vragen meevallen. 

Wel vermoedt zij dat reproductie- en verzendkosten niet zijn meegenomen. Dit punt speelt in de 

toekomst minder mee nu de Statenleden met een iPad gaan werken. 

- Toezichtbrief BZK (2012BEM25) 

De voorzitter herinnert aan de mail die de Statenleden hierover ontvingen.  
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Mevrouw Versteeg meent dat, als dit om reden van versterking van de horizontale verantwoording 

aan PS wordt gestuurd, het ook via PS moet worden bekeken. Aangezien het geheel vrij technisch is, 

stelt zij voor dit via de Subcommissie voor de jaarrekening te behandelen. 

De brief is relatief laat bij de Statenleden gekomen: hij is op 15 december 2011 verstuurd, het is nu 

27 februari en er wordt een reactie vóór 1 april aanstaande verwacht. 

De voorzitter stelt voor de brief te behandelen in de Subcommissievergadering van 5 maart en hem 

vervolgens te agenderen in de volgende Statenvergadering. De Statenleden gaan hiermee akkoord. 

 

3.  Rondvraag 

Mevrouw Versteeg vraagt naar de stand van zaken bij de Infrastructuurautoriteit en de 

Randstadprovincie. 

Gedeputeerde Pennarts licht de commissie in over de ontwikkelingen rond de Randstaddiscussie: 

a. Infrastructuur Autoriteit 

Uiterlijk begin maart komen de ministers Schultz en Spies hierover met een brief die ook zal gaan 

over de opheffing van de WGA plus regio’s en de opschaling van de Randstad. Het college bepaalt 

aan de hand van de brief de nadere stappen. 

b. Economische agenda voor de Noordvleugel 

Hier wordt aan gewerkt, er wordt gekeken hoe ook in Utrecht de samenwerking met vooral het 

bedrijfsleven vorm kan worden gegeven om op die manier een goede input te geven op deze agenda. 

c. Samenwerking op het gebied van efficiency 

Wat de ambtelijke samenwerking betreft: er wordt onderzoek naar synergie gedaan. GS verwachten 

in april met meer informatie te komen. 

 

De heer Dercksen zegt dat zijn fractie vragen heeft gesteld over de verhuur van het Provinciehuis.  

Op 21 november 2011 is besloten dat het onderwerp subsidies, controle, efficiency en effectiviteit 

binnen twee maanden geagendeerd zou worden. De PVV-fractie stelt voor om het stuk van de 

Randstedelijke Rekenkamer bij de behandeling hiervan te betrekken. 

De voorzitter licht toe dat dit onderwerp ook wordt geagendeerd in de Subcommissie voor de 

jaarrekening. De stukken voor de bespreking in de Subcommissie zullen worden betrokken bij de 

bespreking van het stuk van de Randstedelijke Rekenkamer.  

Gedeputeerde Van Lunteren zegt toe dat de Statenleden informatie over de verhuur van het 

Provinciehuis zullen ontvangen. Spreker meent dat de makelaar op sommige zaken scherper zou 

kunnen acteren en zegt toe hierover in de komende weken een gesprek met de makelaar te voeren 

(als gedeputeerde de portefeuille van gedeputeerde Krol dan nog waarneemt). 

 

4.  Termijnagenda BEM 

Mevrouw Vlam geeft een update van de voortgang van de in juni 2011 aangenomen motie inzake de 

vergoeding in de bijdrage van de provincie aan de Randstedelijke Rekenkamer. Hierover is in 

november met een afvaardiging van de vier provincies gesproken. In januari vond er een constructief 

gesprek plaats met de bestuurder van de Randstedelijke Rekenkamer. Deze gaf aan de indexering 

van de bijdrage voor 2013 achterwege te zullen laten. Hun grootste kostenpost is personeelskosten. 

Voorlopig zullen zij dan ook enkel met tijdelijke contracten werken. Belangrijk hierbij is de vraag 

wat de kosten per onderzoek zijn, gerelateerd aan de mate van diepgang. Met het oog op het 

Berenschot rapport en de beweging van Rekenkamer 2.0 moet worden bekeken wat een goede 

manier van werken is van de Rekenkamer, welke onderzoeksvragen PS aan de Rekenkamer kunnen 

stellen en wat het kostenplaatje daarbij is. 

De eerstvolgende Programmaraad is eind april. Dan wordt de Jaarrekening 2011 van de Rekenkamer 

behandeld en worden de kosten per onderzoek besproken. Ook wordt bekeken hoe de vragen van PS 

er uit zien en wat dit betekent voor de capaciteit en de kosten van de Rekenkamer.  

Het geheel is nog niet helemaal in lijn met de motie, maar het is een eerste stap om de financiën van 

de Rekenkamer gerelateerd aan de onderzoeken op de agenda te krijgen en zaken bespreekbaar te 
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maken. De provincies Utrecht en Flevoland zijn vrij strak in de motie geweest over de vermindering 

van de bijdragen van de provincies. Noord- en Zuid-Holland zitten daar anders in. Mevrouw Vlam 

geeft aan hier uit te willen halen wat kan. 

Bij de afvaardiging naar de Rekenkamer, zoals die in de Staten is vastgesteld, zal men, 

vooruitlopend op de Programmaraad van eind april, met elkaar van gedachten wisselen over wat de 

insteek van Utrecht wordt. Mevrouw Vlam roept de partijen op om, als hier ideeën over zijn, dit te 

kennen te geven. Dan kan de afvaardiging dit meenemen in haar inbreng. 

Op verzoek van mevrouw Versteeg zegt de voorzitter toe dat de Statenleden een exemplaar van het 

Berenschot-rapport zullen ontvangen. 

 

De heer Van Hal Scheffer zou graag in de termijnagenda het verschil met de vorige aangegeven 

willen zien. 

Spreker vraagt waarom de volgende veranderingen in de termijnagenda hebben plaatsgevonden: 

- public affairs beleid is van februari naar april gegaan, 

- de presentatie Bestuurskrachtmeting ging van januari naar april, 

- het overzicht Strategische projecten en programma’s is verdwenen, 

- een jaarlijks overzicht van alle subsidies wordt toegezegd voor mei 2012, wanneer mag dit op de 

website komen? 

- in januari 2012 zou de Staten een financieel overzicht krijgen,  

- informatie over huuropbrengsten staat niet op de agenda. 

De voorzitter zegt toe dat de heer Van Hal Scheffer hier schriftelijk antwoord op zal ontvangen. 

De heer Poort licht toe dat hij probeert de verschillen tussen de termijnagenda’s tot uiting te brengen 

door de doorgeschoven onderwerpen in vet af te drukken. Blijkbaar lukt dit niet goed en hij zegt toe 

dit punt binnen de Griffie te bespreken. 

De heer Van Hal Scheffer wijst er ook op dat, wanneer bij commissievergaderingen de 

termijnagenda voor de vergadering op de tafel wordt aangetroffen, men hier moeilijk op kan 

reageren en dat hierover niet meer kan worden overlegd. Zou de termijnagenda met de andere 

stukken uiterlijk de vrijdag voor de commissievergadering kunnen worden verzonden? 

De voorzitter begrijpt dat de termijnagenda op deze wijze niet ideaal is en zegt toe dat eraan wordt 

gewerkt dit beter te verzorgen. 

 

5.  Verslag Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 16 januari 2012 

Het verslag van deze vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

7.  Statenbrief Renovatie Paushuize 

De heer Lutfula benadrukt dat de renovatie jarenlang wachten en 7½ miljoen Euro heeft gekost. 

Inmiddels is besloten dat Paushuize twaalf keer per jaar toegankelijk is voor het publiek. De SP-

fractie vindt dit aantal te laag: er is zoveel geld uitgegeven en nu wordt dit niet benut door het 

publiek. De fractie meent dat Paushuize minstens tweemaal per maand toegankelijk moet zijn voor 

het publiek. 

Wat de begroting betreft, vraagt de heer Lutfula naar een specificatie van de directiekosten. 

 

De heer De Kruijf wijst erop dat het project Paushuize keurig binnen het, weliswaar sterk verhoogde, 

budget is afgerond. Er is veel gemeenschapsgeld in gegaan. Ook zijn fractie vraagt of het meer dan 

twaalf keer per jaar opengesteld kan worden voor publiek. Spreker kan zich voorstellen dat er veel 

belangstelling voor is. Een dergelijk mooi gebouw zou toegankelijk moeten zijn voor veel mensen. 

Zijn fractie is blij met de leerwerkplekken die tijdens de restauratie zijn gerealiseerd. 

 

De heer Peters meent dat er bij de renovatie van Paushuize veel goede resultaten te zien zijn, met 

name wat de leerwerkplekken betreft. 
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Zijn fractie stoort zich wat aan de wijze waarop melding wordt gemaakt van het geweldig positieve 

resultaat van 9.000 Euro. Van 700.000 gaat men naar 3½ miljoen Euro en dat bedrag wordt nog eens 

verdubbeld naar 7 miljoen Euro. Dan wordt er triomfantelijk gezegd dat er een positief resultaat is 

van 9.000 Euro. Spreker vindt dit ‘out of proportion’. 

Zijn fractie wacht het voorstel voor de Poortwoning af. 

 

Mevrouw Dik sluit zich aan bij de vorige sprekers. Zij was afgelopen weekeinde bij Paushuize. De 

gratis openstelling op 10 maart is al enige tijd volgeboekt. Als de provincie hier invloed op heeft, 

zou het goed zijn als er extra dagen komen waarop het publiek gratis kan worden rondgeleid, juist 

gezien al het gemeenschapsgeld dat er in zit. 

 

De heer Buiting vraagt of er over wordt nagedacht hoe de provincie zelf zo nu en dan van Paushuize 

gebruik kan maken voor bijeenkomsten of representativiteit. 

 

De heer Dercksen sluit zich aan bij de meeste vorige sprekers, met name over de toegankelijkheid. 

Spreker was blij twee bevlogen ondernemers te zien: de architect en aannemer hebben hun ziel en 

zaligheid in het project gelegd. 

Zijn fractie had tevoren graag een exploitatieoverzicht gezien. Normaal is het onmogelijk dat er 7½ 

miljoen Euro wordt uitgegeven zonder dat men weet wat de exploitatielasten of -opbrengsten zijn na 

oplevering. Misschien moet worden bekeken of de exploitatie kan worden verbeterd en dan niet 

alleen door openstelling. De provincie geeft veel geld uit aan cultuur en aan kunsteducatie. De heer 

Dercksen wil in overweging geven om Paushuize door scholen te laten bezichtigen. 

 

De heer Nugteren deelt mee dat zijn fractie geen behoefte heeft aan een uitvoerige evaluatie van het 

project. Indertijd had zijn fractie gemengde gevoelens hierover. 

Spreker sluit zich aan bij het pleidooi van vorige sprekers om te bekijken of het mogelijk is om het 

aantal openstellingen te vergroten. De eerste week waren er 800 aanmeldingen, de belangstelling is 

groot en hier moet de provincie gebruik van maken. 

 

Mevrouw Hoek deelt mee dat er extra rondleidingen in Paushuize zijn ingelast vanwege de zeer 

grote belangstelling. Zij vindt het positief dat men bereid is extra rondleidingen te verzorgen. 

 

Gedeputeerde Van Lunteren kan de vraag van de heer Lutfula over de specificatie van de 

directiekosten niet direct beantwoorden. Hij zegt toe de vraag schriftelijk af te doen. 

Het college heeft Paushuize na afronding van de renovatie weer ter beschikking gesteld aan de 

provincie. Als portefeuillehouder neemt de heer Robbertsen de exploitatie ter hand. 

 

De heer Robbertsen zegt dat via een memo de Statenleden in de vorige commissievergadering is 

meegedeeld hoe de aanbesteding van de exploitatie is verlopen. In de aanbesteding is de vraag om 

Paushuize minimaal twaalf keer per jaar open te stellen opgenomen. Hiervoor zijn twee redenen: 

- In het verleden was Paushuize alleen open op Monumentendag, de twaalf keer per jaar dat het 

toegankelijk is voor het publiek is dus een flinke verbetering. 

- Er is een commerciële exploitatie, wat lastig samengaat met het openstellen voor publiek. 

Voor de presentatie van Huize Molenaar op 8, 9 en 10 maart aanstaande over hun exploitatie van 

Paushuize is heel veel belangstelling.  

De opmerkingen van de commissieleden over een bredere openstelling en het ter beschikking stellen 

aan het onderwijs zal de heer Robbertsen meegeven aan de exploitant, maar contractueel zit men 

vast aan twaalf openingen per jaar. Spreker vermoedt dat er met de exploitant wel te praten zal zijn 

over het ingaan op de ruimere belangstelling, het is immers ook in zijn belang dat Paushuize zo 

breed mogelijk in de publiciteit komt.  
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Dit alles geldt voor het hele gebouw, met de uitzondering van de beletage. Deze is weliswaar in de 

exploitatie opgenomen, maar de provincie geeft toestemming voor gebruik hiervan. De provincie 

kan hier dus gebruik van maken, alleen bijkomende kosten moeten worden vergoed. De provincie 

krijgt een korting op de huurprijs als zij van andere ruimten in Paushuize gebruik wil maken. 

 

De heer Dercksen benadrukt dat de fracties bijna unaniem voor een bredere openstelling zijn en hij 

hoorde hierover geen toezegging van de commissaris. Spreker betreurt dit. 

Zijn fractie is er geen voorstander van om de suggestie het onderwijs bij Paushuize te betrekken bij 

de exploitant neer te leggen. De subsidiestromen die er zijn voor kunst en cultuur kunnen daarvoor 

worden aangepast zodat de exploitant er niet op achteruit zou gaan. 

De PVV-fractie vraagt of de intentieovereenkomst inmiddels is omgezet in een reguliere 

overeenkomst, zo ja, kunnen de Staten daar inzicht in krijgen? 

 

De heer De Kruijf is er ook voorstander van dat er met wat meer kracht wordt bekeken of Paushuize 

breder kan worden opgesteld voor publiek. 

Met het veranderen van subsidiestromen is zijn fractie voorzichtig. Eerst moet duidelijk zijn welke 

subsidies dan verdwijnen, de subsidiebudgetten zijn al beperkt. Hier moet voorzichtig mee worden 

omgegaan. 

 

De heer Robbertsen heeft de wens van de Staten wat de bredere openstelling betreft goed gehoord. 

Hij herinnert de Staten er echter aan dat in de vorige vergadering de intentieovereenkomst aan de 

orde is geweest waarin de twaalf keer was opgenomen. Wil de provincie hiervan afwijken, dan zal 

men opnieuw in gesprek moeten gaan met de exploitant. Dit gaat ten koste van de exploitatie of er 

moeten andere vormen worden gezocht, bijvoorbeeld een geringe vergoeding. De heer Robbertsen 

hecht er aan, ook in het kader van een betrouwbare overheid, dat conform de aanbesteding en de 

intentieverklaring is afgesproken Paushuize twaalf keer per jaar open te stellen voor het publiek. 

Spreker zegt toe het verzoek van de Staten mee te nemen. Maar tijdens het spel kunnen niet ineens 

de spelregels worden veranderd. 

De intentieovereenkomst wordt binnenkort omgezet in een contract, zodat Huize Molenaar op 1 april 

aanstaande het gebouw in exploitatie kan nemen. Dit contract is in te zien als hier behoefte aan is. 

 

8.  Statenbrief Notitie onderzoek doelmatigheid gevoerd beleid bestuur 

De voorzitter wijst erop dat de PVV-fractie heeft gevraagd dit stuk voor deze avond te agenderen. 

 

De heer IJssennagger heeft twee opmerkingen over de notitie. 

- wanneer men zich beperkt tot de shortlist, is zijn fractie van mening dat vergunningverlening niet 

het meest spannende onderwerp is. Ook gezien de huidige ontwikkelingen zou een onderwerp als 

grondposities/grondbeheer meer aandacht mogen krijgen. Bij de selectiecriteria staat: ‘de 

provincie Utrecht heeft een materieel belang en ook risico’s bij het onderwerp’. Met de 

grondposities loopt de provincie aanzienlijke grotere risico’s dan met vergunningverlening, 

- bij onderdeel 7 wordt bij het onderwerp Informatievoorziening aan PS terughoudend gedaan over 

de openbaarheid van het onderzoeksverslag: Statenleden kunnen het inzien bij de griffie, dan wel 

opvragen middels de schriftelijke vragenprocedure. Wellicht kan het verslag op voorhand ter 

beschikking worden gesteld; er moeten niet onnodig schriftelijke vragen worden gesteld. 

 

De heer Buiting wil als suggestie meegeven dat er in de vorige statenperiode een werkgroep 

Deregulering was. De algemene aanbevelingen van die werkgroep kunnen wellicht worden 

meegenomen in deze evaluatie en beoordeling. 
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Mevrouw Versteeg sluit zich aan bij de PVV-fractie waar het gaat over de keuze van het onderwerp. 

Temeer omdat in de brief over het financieel toezicht ook wordt geadviseerd dat de provincie in 

2012 het grondbeleid nader moet onderzoeken. 

Zij meent dat er in dit huis meer aandacht kan komen voor het moment van toezenden. Er staat dat 

de Staten vóór 31 december van het voorafgaande jaar hiervan in kennis moeten worden gesteld. 

 

Mevrouw Verbeij sluit zich wat de keuze van het onderwerp aan bij de vorige sprekers.  

Zij is verbaasd dat voor vergunningverlening is gekozen op grond van ambtelijke suggestie en is 

benieuwd naar de bestuurlijke afweging die is gemaakt bij de keuze van dit onderwerp. 

 

De heer Lutfula begreep uit artikel 217 dat GS verplicht zijn om eens per jaar een dergelijk 

onderzoek te doen. De selectiecriteria zijn heel flexibel. Als men met dergelijke criteria op zoek gaat 

naar onderwerpen, dan komt men bij heel veel onderwerpen uit. Welke argumenten waren er om 

voor het onderwerp vergunningverlening te kiezen en niet voor andere? 

 

De heer Van Wikselaar hoort graag welke argumenten ten grondslag liggen aan de keuze voor dit 

onderwerp. 

In hoeverre is het onderwerp vergunningverlening relevant, gezien de ontwikkelingen van dit 

moment bij de RUD’s en de milieudienst? 

 

Gedeputeerde Van Lunteren zegt dat de audit zoals GS die doen, een audit is naar bedrijfsvoering. 

Bekeken wordt hoe de processen verlopen en hoe men die beter kan afstemmen. De input willen GS 

gebruiken bij de vorming van RUD’s. Daarom is voor een interne audit op dit onderwerp gekozen. 

Er is bewust niet voor grondexploitatie gekozen, omdat GS onlangs nog een audit deden naar Hart 

van de Heuvelrug en dit het enige project is waar de provincie speculatief met grondposities werkt. 

De provincie heeft gronden, maar die worden bijvoorbeeld voor natuur of voor een weg ingezet. 

Daar hangt een directe uitgave aan en het wordt niet geëxploiteerd met winst en verlies. Bij 

gemeenten is dit anders.  

In reactie op de vraag van de heer IJssennagger over openbaarheid, laat de gedeputeerde weten dat 

hij nog niet exact weet hoe het met de stukken zal gaan. Het was gebruikelijk om dit niet te doen, 

omdat het op bedrijfsvoering is gericht en de relevantie voor de Staten dus wat minder is. De 

gedeputeerde zal nagaan hoe dit procedureel is afgesproken en waarom gekozen is voor de 

betreffende tekst. Als er geen belemmeringen, zijn zal de gedeputeerde het naar de commissieleden 

sturen. 

De heer Van Wikselaar vraagt naar het onderzoek naar Hart van de Heuvelrug. Hij heeft dit gemist. 

Dit roept de vraag bij hem op welk licht dit onderzoek op de zaak heeft geworpen. Is dit een reden 

temeer om voor vergunning en handhaving te kiezen? 

Gedeputeerde Van Lunteren legt uit dat dit punt in de Statencommissie RGW ter sprake zal komen. 

Er zijn risico’s, maar de risico’s zijn overzichtelijk omdat de provincie niet investeert in grond om 

daar woningen op te bouwen, dit in tegenstelling tot gemeenten. De grond neemt niet in waarde toe 

in de begroting. Er is dus geen aanleiding voor zorgen. 

De heer Van Wikselaar vraagt of de risico’s van een project als Hart van de Heuvelrug bij 

gemeenten of de provincie liggen. 

Gedeputeerde Van Lunteren legt uit dat het risico bij gemeenten ligt. Waar de meeste discussies nu 

om gaan, is dat gemeenten in hun boeken rekening houden met boekwinst. Dat betekent dat men 

ervan uitgaat dat er misschien nog iets wordt teruggekregen voor de grond. Voor zover de provincie 

het niet terugkrijgt, wordt het opgenomen in de risicoparagraaf. Daar wordt op gescreend, onderzoek 

op gedaan en daar wordt in het kader van Hart van de Heuvelrug regelmatig over gesproken. 

 

Mevrouw Versteeg deelt mee dat haar fractie na de uitleg van GS kan instemmen met de keuze voor 

het onderwerp vergunningverlening. Wel hoopt zij dat de Subcommissie voor de jaarrekening 
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komende week kritisch kijkt naar het verzoek om de paragraaf grondbeleid op te stellen, in 

vergelijking met wat GS daar over al hebben gezegd in de toezichtbrief. 

 

Mevrouw Vlam laat weten dat ook de VVD-fractie zich kan vinden in de beantwoording van de 

gedeputeerde over de onderwerpkeuze.  

 

De heer Buiting herinnert aan zijn opmerking over de algemene aanbevelingen van de Werkgroep 

Deregulering. Men was niet enkel gericht op regelgeving maar ook op hoe in het ambtelijke apparaat 

geprobeerd kan worden met minder belasting om te gaan richting burger. 

Gedeputeerde Van Lunteren zegt toe dat dit zal worden meegenomen. 

 

9.  Statenbrief gebruik dienstauto 

De voorzitter memoreert dat over dit onderwerp veel heen en weer is gemaild. Hij stelt voor dat dit 

onderwerp eerst procedureel wordt behandeld, deze vragen zullen aan gedeputeerde Van Lunteren 

worden gericht. Eventuele resterende vragen aan de commissaris zelf, kunnen daarna worden 

gesteld. 

 

Mevrouw Mineur merkt op dat de SP-fractie blij is dat het college wil stoppen met het vergoeden 

van de bijtelling voor het gebruik van de dienstauto. Het was niet uit te leggen en mevrouw Mineur 

heeft er veel boze en verontwaardigde mensen over gesproken. Het past niet bij de terughoudende 

overheid die dit college wil neerzetten. De fractie is van mening dat het college ook moet ophouden 

met het vergoeden van uitgaven die kunnen worden opgevat als privé. Dat is ook niet uit te leggen.  

Het AD heeft onderzoek gedaan naar de uitgaven van de Commissaris van de Koningin. Dit gaf een 

ontluisterend beeld. Met de dienstauto naar de bekerfinale in Rotterdam à € 800. Naar een receptie in 

Lemmer, 17 kilometer verderop à € 300. Uit een WOB-verzoek door RTL Nieuws blijkt dat de 

commissaris een overnachting van € 400 heeft gedeclareerd in Château St. Gerlach in Valkenburg. 

De voorzitter herinnert mevrouw Mineur eraan dat eerst het procedurele gedeelte van dit agendapunt 

zou worden besproken. 

Voor het gevoel van mevrouw Mineur hangt dit alles samen. De commissie heeft met één onderwerp 

te maken. Zij zou graag zelf de lijn van haar betoog bepalen. 

Zij herinnert eraan dat de commissaris de Staten steeds op het hart heeft gedrukt dat het volgens de 

regels allemaal klopt. Maar voor de buitenwereld klopt er niets van. De regeltjes gaan over wat mag, 

maar in de Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers stelt oud minister Donner: ‘Bij de 

afweging of kosten al of niet worden vergoed moet de politieke ambtsdrager zich realiseren dat alles 

wat mag niet vanzelfsprekend ook hoeft. Van politieke ambtsdragers mag een zekere soberheid 

worden verwacht. Hoe het ook wordt vergoed, het gaat hier nog steeds om de besteding van publieke 

middelen. De politieke ambtsdrager heeft daarnaast ook een voorbeeldfunctie. Hoe kan hij of zij in 

economisch moeilijke tijden geloofwaardig een beroep doen op de soberheid van burgers als hij of 

zij daar zelf niet naar handelt?’ De Staten kunnen alles dichtregelen. Maar van de hoogste 

ambtsdragers mag toch worden verwacht dat zij in staat zijn om een gewetensvolle invulling te 

geven van de regels? Terughoudendheid en soberheid is niet teveel gevraagd. Leden van het college 

vervullen een publieke functie en die functie hebben zij op correcte wijze te vervullen. Het is van 

belang dat de uitvoering van die publieke functie publiek wordt verdedigd. 

De commissaris heeft gezegd dat hij verantwoording wil afleggen in Provinciale Staten. Daar is de 

SP-fractie blij mee en die kans wil de fractie hem graag geven. 

De fractie wil een toelichting op de cijfers waardoor de besteding van publieke middelen ter 

discussie staat en wil in de komende Statenvergadering spreken over wat er gebeurt met het 

belastinggeld van de mensen die hier worden vertegenwoordigd. Als er een goede verklaring voor is, 

hoort de fractie dat graag. Is dat niet het geval, dan verwacht zij dat het geld wordt terugbetaald. 
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De heer Van Wikselaar merkt op dat er ooit een besluit door de Staten is genomen waarop deze 

uitvoering gerechtvaardigd is. Er wordt nu gesteld dat er een herziening van het systeem plaats moet 

vinden. De SGP-fractie ziet dit voorstel graag tegemoet en is van mening dat de schijn des kwaads in 

deze al moet worden voorkomen. Alhoewel de regeling procedureel is afgetikt, roept de regeling bij 

veel inwoners vragen op. Dergelijke vragen moeten niet meer in de lucht kunnen hangen. De fractie 

ziet het in een toekomstige regeling graag zo verwerkt dat het transparant en voor iedereen helder is. 

Spreker zegt ongelukkig te zijn met hoe hier het kostenaspect wordt neergezet. Kijkend naar de 

berekeningen die de leden hebben ontvangen, waar het gaat om de bij andere partijen te declareren 

kosten, heeft spreker heel veel vragen. Twee voorbeelden: 

-    gesteld wordt dat een chauffeur 33 cent per kilometer kost. Er zijn drie auto’s en er wordt in 

totaal 150.000 kilometer gereden, dan is dat 50.000 kilometer per auto. Dit maal 33 cent betekent 

een loonsom van de chauffeur van € 16.500. Spreker vermoedt dat dit bedrag hoger is, 

-    er wordt gesteld 50.000 kilometer per auto bij 80 kilometer per uur gemiddeld. Is deze 

gemiddelde snelheid haalbaar, ook de wachttijd van een chauffeur wordt immers verwerkt in een 

gemiddelde snelheidsberekening? Dit zou betekenen dat de chauffeur 625 uur per jaar productief 

is. Dit in tegenstelling tot de 1.320 uur die zojuist bij een ander punt als 1 fte naar voren kwam.  

Spreker meent niet dat het van belang is om dit nu helder te krijgen, maar in het toekomstige 

kostenplaatje zou hij dit helder uitgerekend willen zien. 

 

Mevrouw Versteeg complimenteert gedeputeerde Van Lunteren met de snelheid waarmee de 

hoeveelheid vragen in dit dossier is beantwoord. Er is contact gelegd met de Belastingdienst en de 

regeling zal worden aangepast, omdat de regeling, als men kijkt naar het nieuwe college dat anders 

gebruik maakt van faciliteiten, aanpassing behoeft. Ook haar fractie had er behoefte aan om niet te 

wachten tot de zomer, maar om dit zo spoedig mogelijk te doen. 

Minder blij was haar fractie met de berichtgeving dit afgelopen weekeinde over het gebruik van de 

dienstauto door de Commissaris van de Koningin vanaf het vakantieadres. Ook al is dat, voor zover 

de fractie kan beoordelen, conform de letter van de regeling, dan wil dat nog niet zeggen dat dit ook 

wenselijk is. Waar wordt de grens gelegd, worden straks mensen opgehaald in Duitsland of 

Frankrijk? Mevrouw Versteeg vraagt de gedeputeerde of, als er een nieuwe regeling wordt gemaakt, 

dit expliciet kan worden uitgesloten, zodat men vanaf het woonadres gebruik maakt van de 

dienstauto en niet van een vakantieadres. Bij calamiteiten, bijvoorbeeld een dijkdoorbraak, zou dit 

natuurlijk wel moeten kunnen. Over de uitzonderingen zou een bepaling opgenomen kunnen 

worden.  

Wat men zich tenminste kan afvragen, is wat men hiervan leert. Waarom is dit in de zomer van 2011 

niet geëvalueerd terwijl men zich dat wel had voorgenomen in 2010? Want men evalueert om te 

kijken of zaken nog passen in de tijdgeest. Het is niet wenselijk dat de media die rol overnemen. Het 

zit blijkbaar niet in het systeem van de organisatie om, op het moment dat in een beleidskader wordt 

afgesproken dat er wordt geëvalueerd, dit ook tijdig te laten plaatsvinden. Mevrouw Versteeg vraagt 

of het mogelijk is dat alle beleidskaders worden nagegaan op evaluatiemomenten en dat er een 

evaluatiekalender wordt gemaakt in een apart kopje onder termijnagenda’s. Men moet elkaar scherp 

houden en er moet tijdig worden nagegaan of het nog wenselijk is wat er gebeurt. 

 

De heer Driehuijs wijst erop dat personen in een publieke functie onder een vergrootglas opereren. 

Wat er de afgelopen tijd is gepubliceerd, is schadelijk en beschamend. Mensen spreken de 

Statenleden erop aan en vragen hoe dit mogelijk is. Hoe kunnen de Staten dit naar buiten toe 

verantwoorden? Er zijn in 2010 regels vastgesteld en op basis van die regels zijn dingen gebeurd. 

Voor zover zijn fractie kan nagaan is de uitvoering ook volgens die regels gegaan, er is ook geen 

sprake van dat er oneerbaar gebruik van is gemaakt. De vervolgvraag is: is het wenselijk wat er is 

gebeurd? Wat de fractie van de PvdA betreft, is het antwoord nee. De fractie is blij dat GS tot dat 

inzicht zijn gekomen en dat er ook een wijziging van deze regeling aankomt. Ook is ze erkentelijk 

voor de toezegging die GS op 9 februari, in antwoord op schriftelijke vragen, hebben gedaan dat de 
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regeling zal worden gewijzigd. Spreker vraagt welke voorstellen hiervoor komen en op welk 

moment de Staten die tegemoet kunnen zien. De regelgeving is ingewikkeld, er zijn landelijke 

rechtspositiebesluiten, er zijn lokale verordeningen, er zijn GS-besluiten en dat grijpt allemaal op 

elkaar in. Het is zaak dat GS in één keer een totaalpakket maken dat aansluit bij de nieuwe tijdgeest 

en bij wat de Staten op dit moment aanvaardbaar en wenselijk vinden. 

Afgelopen zaterdag kwam echter het AD met een stuk over de dienstauto van en naar de 

vakantiewoning in Friesland, in combinatie met het bijwonen van voetbalwedstrijden en het heen en 

weer rijden. Wellicht kan dit volgens de regels. Dat neemt niet weg dat elke bestuurder naar de 

opvatting van zijn fractie de verantwoordelijkheid heeft om vervolgens zelf de afweging te maken: 

het kan misschien, maar moet ik het ook doen? Dat is de vraag die moet worden gesteld. Als men 

dan in Friesland op vakantie is, moet dan voor 17 kilometer een auto uit Utrecht komen of kan men 

in Friesland een taxi bellen? De heer Driehuijs vraagt of de berichtgeving klopt.  

Zijn fractie vraagt het college of dit type gebruik (vakantiewoning, bijwonen voetbalwedstrijden 

etc.) het gebruik is dat GS naar de toekomst toe willen uitsluiten en dus meeneemt in de nieuw op te 

stellen regeling. De PvdA-fractie zou hier aan hechten om, zoals de heer van Wikselaar zei, de schijn 

des kwaads te vermijden. Dit zijn zaken die in de publiciteit worden uitgemeten en waarbij de 

provincie publicitaire schade en reputatieschade oploopt. 

 

De voorzitter concludeert dat het onvermijdelijk blijkt dat inhoudelijke vragen en de vragen aan de 

commissaris bij de diverse sprekers door elkaar lopen.  

 

De heer Barneveld Binkhuysen meent dat er, voor zover zijn fractie dit kan zien, gehandeld is 

conform de regelgeving van maart 2010. Gebleken is echter dat deze regelgeving nogal eens een 

administratief klemmend karakter heeft. Mede daarom heeft de portefeuillehouder, in overleg met de 

belastinginspectie, de regeling aangepast. Dat vindt de VVD-fractie een goede zaak.  

De snelheid waarmee de vragen zijn beantwoord verdient een compliment. Het blijft echter een feit 

dat dit onderwerp met name in de huidige tijd als maatschappelijk gevoelig en zeer controversieel 

wordt ervaren. Het is daarom belangrijk dat de betrokkenen op een gepaste en verantwoorde wijze 

invulling gaan geven aan wat er mogelijk is wat betreft deze regelgeving. Zijn fractie vraagt om een 

regelgeving en attitude waarbij de provincie niet meer door de media in een negatief daglicht kan 

worden gesteld en die dus past bij de geest van deze tijd. 

 

De heer Dercksen merkt op dat de aangekondigde regeling een stap in de goede richting is. Deze 

stap is echter niet vrijwillig genomen, maar onder druk van de media en een deel van de oppositie. 

Het is ook een stap in de richting van een regeling die geldt voor alle belastingbetalers. Groot 

enthousiasme is dus niet op zijn plaats. Als men een auto van de zaak heeft en kilometers rijdt die 

niet voor die zaak zijn, moet men gewoon bijtelling betalen. Ook als de bestuurder van de auto 

meent dat hij een maatschappelijk doel dient. Zelfs als de kilometers bijvoorbeeld worden gereden 

voor mantelzorg: dit interesseert de Belastingdienst niet. 

Gedeputeerde Van Lunteren stelde in de media dat de politiek in PS heeft zitten slapen en daar heeft 

hij gelijk in. Het voorstel van maart 2010 is noch in deze commissie, noch in PS zelfs maar 

bediscussieerd, ook niet door de partijen met wie de PVV-fractie optrok in het stellen van kritische 

vragen. De vraag ligt voor wat nu kwalijker is: dat deeltijdpolitici van andere partijen hebben zitten 

slapen of dat een bestuur een voorstel doet om zichzelf te verrijken? Voor de PVV-fractie is dat 

laatste kwalijker. Een bestuur dat vastlegt dat de regeling wordt geëvalueerd, en dat nalaat, zou het 

sieren om anderen geen verwijten te maken. Door de evaluatie te schrappen is PS ook een moment 

ontnomen om haar controlerende taak te vervullen. 

Ook de gedeputeerden van D66 en GroenLinks hebben al bijna een jaar lang op hun loonstrook een 

post staan waarbij ze dus niet aan de bel hebben getrokken. 

Er zijn veel vragen gesteld over de berekening van de kilometers. Het werd hem duidelijk dat het 

gaat om geleasede auto’s en de vraag is of daar echt alle autokosten bij in zitten.  
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Naast de autokosten zijn er de chauffeurkosten. Dat wordt berekend aan de hand van een gemiddelde 

snelheid van 80 kilometer per uur. Dit haalt men zelfs niet als straks de maximumsnelheid wordt 

verhoogd naar 130 kilometer per uur. Diesel tanken voor € 1,26 per liter lijkt spreker geen reële 

prijs. De heer Dercksen vraagt of men de chauffeurskosten alleen berekent over de tijd dat de 

chauffeur rijdt. Als men spreekt over de doorberekening van de kosten aan de organisaties, zou het 

juist zijn om ook een deel van de bijtelling door te rekenen. Die bijtelling is er immers omdat er 

nevenfuncties zijn die de belastingdienst ziet als privé. De PVV-fractie zou graag alsnog een juiste 

berekening van de kilometerprijs zien, inclusief de juiste kosten voor een chauffeur en de bijtelling, 

met daarbij de toezegging dat die zullen worden doorbelast. 

Op het bericht dat de Staten kregen over de nieuwe regeling zat een embargo. Hier was wellicht een 

goede reden voor. Het is goed om in de toekomst die reden erbij te noemen. 

De PVV-fractie stelt het gebruik van chauffeurs aan de orde: iemand die ruim de tijd heeft om 

nevenfuncties te vervullen kan onmogelijk claimen dat hij het zo druk heeft dat hij in de auto 

stukken moet lezen. De fractie zou graag in het voorstel opgenomen zien dat er kritisch wordt 

gekeken naar het gebruik van chauffeurs. Wat zijn fractie betreft, zou er in ieder geval één chauffeur 

kunnen worden geschrapt. 

De PVV-fractie zou graag een opgave krijgen van hoe hier verder mee om wordt gegaan. Blijft dit 

punt op de agenda van de commissie BEM staan tot het voorstel komt, of komt er een ander moment 

waarop de commissieleden hierover hun licht kunnen laten schijnen? 

 

De heer Nugteren stelt dat de problematiek rond het gebruik van dienstauto’s een ingewikkelde is. 

Dit heeft te maken met de interferentie met tal van andere regelingen. In dit geval is de 

Belastingdienst vermoedelijk niet erg behulpzaam om zaken duidelijk te krijgen. De complexiteit 

blijkt ook uit de vele vragen en antwoorden. De fractie van GroenLinks spreekt haar waardering uit 

over het feit dat gedeputeerde Van Lunteren hier diepgaand op in is gegaan. 

De regeling die de Staten in 2010 unaniem hebben aangenomen was bedoeld om duidelijkheid te 

krijgen en om richting te geven aan het gebruik van dienstauto’s. Op voorstel van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken hebben de Staten één van de twee mogelijkheden gekozen. Helaas kwam de 

duidelijkheid en transparantie daarmee onvoldoende naar voren. Voor zijn fractie reden om destijds 

aan te dringen op een ander soort regeling, waarin transparantie, helderheid en functionaliteit de 

boventoon voeren. Die regeling lijkt er nu te gaan komen. Daarbij blijft het de vraag of er goed op 

gelet gaat worden of de regeling ook de gewenste uitwerking heeft. Dit heeft niet alleen te maken 

met regels maar ook met de wijze van gedrag. Politieke publieke functies liggen onder een 

vergrootglas. Terecht, in deze tijd wordt van dergelijke functies en functionarissen, inclusief de 

Statenleden, meer verwacht dan vijf jaar geleden het geval was. Daar moeten PS op inspelen en ook 

in geloven. PS verwachten van bestuurders en Statenleden transparantie, functioneel werk, soberheid 

en dienstbaarheid. Dit moet zijn basis vinden in dergelijke regelingen. 

Wat het bijwonen van de bekerfinale in 2008 betreft: de fractie van GroenLinks meent dat toen niets 

onoorbaars is gedaan, er was geen sprake van zelfverrijking. Dit moet echter wel een voorbeeld zijn 

van wat in de nieuwe regeling niet meer mogelijk zal zijn. 

 

Mevrouw Doornenbal vindt het positief dat GS naar aanleiding van de berichtgeving in het AD en 

bij RTV Utrecht de conclusie hebben getrokken dat de regeling dient te worden aangepast. Destijds 

is de regeling aan PS voorgelegd ter besluitvorming en er was geen enkele discussie over. Nu in de 

praktijk de regeling een ander effect lijkt te hebben dan de Staten in theorie voorzagen, is het goed 

dat er een andere regeling komt. Op het moment dat mensen als zonnekoning worden neergezet, wil 

haar fractie benadrukken dat er, voor zover de fractie kan overzien, geen kaders zijn overschreden. 

Dienstauto’s zijn ingezet voor ritten waarbij men zich kan afvragen of dit wenselijk was. Echter, die 

ritten pasten binnen de regeling. Het lijkt haar fractie dan ook niet op zijn plaats om GS of de 

Commissaris van de Koningin ter verantwoording te roepen en de zwarte piet uit te delen. 
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Iets anders is het appèl dat PS zouden kunnen/moeten doen op de politieke ambtsdragers: dat iets 

kan en past binnen regelingen, wil natuurlijk niet zeggen dat het ook gewenst is. 

 

De ChristenUnie ziet de overheid ziet als een door God gegeven instelling.’Er is geen gezag dat niet 

van God komt’, kan men lezen in de brief van Paulus aan de Romeinen. Overheidsdienaren zijn 

gezagsdragers en daarbij past dat de overheid betrouwbaar en transparant handelt en het goede zoekt 

voor de provincie. De leden van GS hebben als dagelijks bestuur van deze provincie een 

verantwoordelijkheid die anderen niet hebben. Die positie brengt rechten en plichten met zich mee. 

Mevrouw Dik is ervan overtuigd dat het college van GS dat ook zo voelt en heeft geen reden om aan 

te nemen dat het college, of leden ervan, niet integer hebben gehandeld. 

De ChristenUnie is blij dat dit dossier met name door gedeputeerde Van Lunteren zo voortvarend is 

opgepakt. Er zijn gesprekken geweest met de Belastingdienst en de regeling voor het gebruik van 

dienstauto’s wordt aangepast. Dat is goed en nodig, want niet alles wat conform de regels is, is ook 

wenselijk. Mevrouw Dik sluit zich aan bij de gemaakte opmerkingen over de ritten van en naar de 

vakantiewoning in Friesland. 

Het is ook Paulus die oproept om niet alleen het kwade te mijden maar zelfs de schijn van het 

kwade. Woorden die actueel waren in die tijd, maar des temeer in deze tijd, waarin politici onder een 

vergrootglas acteren, de media een belangrijke rol spelen en het nieuws snel verspreid kan worden. 

Het is goed als het college van GS zich daarvan terdege bewust is. 

 

Mevrouw Hoek herinnert eraan dat het besluit is genomen voordat de fractie van 50PLUS in PS 

kwam, wat niet betekent dat zij niet verantwoordelijk is voor wat er is gebeurd. 

De evaluatie had inderdaad eerder moeten plaatsvinden en wel op het tijdstip dat is afgesproken. 

Mevrouw Hoek is ervan overtuigd dat de regeling dan eerder was bijgesteld. Het college had dan het 

besluit genomen dat deze regeling niet past in deze tijd van bezuinigingen.  

Een bestuurder heeft een voorbeeldfunctie en wordt onder de loep gelegd zodra lijkt dat er iets aan 

de hand is dat niet klopt in de beleving van de ander. Echter: het tegendeel moet worden bewezen. 

Het wordt vanavond zo gebracht dat degene die een dienstauto gebruikt achterin zit en naar buiten 

staart. Mevrouw Hoek weet dat dit niet waar is. Over het algemeen lezen zij stukken. Er werd 

gezegd dat dit moet omdat, als men zoveel bijbaantjes heeft, de tijd aan andere zaken wordt besteed. 

Zij bestrijdt dit. Als de stukken op kantoor zouden worden gelezen en als men vervolgens met de 

eigen auto ergens naar toe gaat, kost dit veel meer geld. 

Over het algemeen mogen chauffeurs niet meer dan acht uur per dag rijden, dan moeten zij pauzeren.  

De commissaris heeft collega’s verspreid over het hele land, dat is ook een netwerk. Soms moet men 

naar een collega ver weg. Het kan zo zijn dat, als men in een vakantiehuis in Friesland is, er toch een 

opdracht is uit Den Haag en men stand-by moet zijn. Het lijkt nu of er misbruik van de dienstauto is 

gemaakt. De fractie van 50PLUS meent dat men niet zomaar aan kan nemen dat dit waar is. Het is 

goed dat de Commissaris van de Koningin hierover uitleg geeft voordat de Staten oordelen. 

Haar fractie is blij dat gedeputeerde Van Lunteren dit punt voortvarend heeft opgepakt en dat er een 

nieuwe regeling komt. Eigenlijk is de regeling al ingegaan terwijl PS hier nog niet toe hebben 

besloten. De fractie vindt het van belang dat de regeling transparant is en uit te leggen is aan de 

inwoners van de provincie. 

 

Gedeputeerde Van Lunteren zal zich in zijn beantwoording beperken tot de procedurele zaken die 

betrekking hebben op de regeling. 

De heer Dercksen merkte op dat de gedeputeerde tegen de pers heeft opgemerkt dat PS hadden zitten 

slapen. Dit citaat was niet volledig. De vraag was: heeft uw voorganger misschien zitten slapen, 

omdat hetgeen deze gedeputeerde met de Belastingdienst heeft geregeld nu wel mogelijk is en 

daarvoor niet. De gedeputeerde antwoordde toen: als hij zou hebben zitten slapen, dan hebben wij 

met zijn allen zitten slapen. Dat geldt voor iedereen die heeft ingestemd met de regeling, want die is 

door iedereen zonder discussie aangenomen. 
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Het gesprek dat de gedeputeerde heeft gevoerd met de Belastingdienst had te maken met de wijze 

waarop de gedeputeerde in het eigen bedrijf ook werkte met auto’s die ter beschikking werden 

gesteld aan meerdere mensen én met de reden waarom deze regeling tot stand is gekomen. De reden 

was dat het administratief, met name voor de auto’s waarvan veelvuldig wisselend gebruik werd 

gemaakt, erg moeilijk was om dit sluitend te maken. In de regeling zat geen verbod op privégebruik, 

omdat er in de regeling werd toegestaan om niet q.q.-nevenfuncties te rijden. Dat is waar het mis 

ging. Om die reden heeft de gedeputeerde de Belastingdienst voorgesteld om de administratieve 

rompslomp te vermijden. Daarmee zou er een regeling zijn die aan de eisen van de fiscus voldoet. 

Het antwoord hierop was bevestigend. Op dit moment wordt besproken hoe de regeling aantoonbaar 

gehandhaafd gaat worden. Binnen GS is afgesproken om eendrachtig met die regeling te gaan 

werken. Dat betekent dat vanaf dit moment alle dienstauto’s ter beschikking van alle bestuurders zijn 

gesteld en dat er geen gebruik meer mag worden gemaakt voor niet q.q.-nevenfuncties. Daarmee 

werkt het college al in de geest van de nieuwe regeling.  

Meerdere fracties vroegen of de regeling volledig dicht kan worden gemaakt. Dat wordt lastig. Hoe 

scherp een regeling ook is, altijd blijft de verantwoordelijkheid bij de bestuurder om in de geest van 

de regeling te werken en niet alleen naar de letter. Als los moet worden gespecificeerd waar een 

dienstauto allemaal wel voor mag worden gebruikt, waarvoor niet en voor welke locatie wel en 

welke niet, dan zal er altijd weer een uitzondering komen. En andersom, bijvoorbeeld in het geval 

van een dijkdoorbraak. Hoe moeten al die uitzonderingen worden verwoord? 

De gedeputeerde meent dat GS de opdracht heel goed hebben verstaan: er moet worden gekomen tot 

een regeling die zo min mogelijk ruimte laat voor discussie, conform de lijnen van de fiscus. Om die 

reden zal het tot stand komen van de regeling wat tijd gaan kosten. Het laatste deel, de verordening, 

zou in juni in de Staten moeten kunnen komen. Voor die tijd wordt al een aantal besluiten genomen, 

waarmee de verordening nog niet is aangepast. De regel is er dan nog niet, maar de regeling is dan 

wel al in uitvoering. GS is er met de Belastingdienst over in gesprek, conform de lijn die wordt 

ingevoerd, dat met terugwerkende kracht dit jaar met die regeling gewerkt kan worden. Over hetgeen 

nu van de Belastingdienst wordt ingevorderd tot het moment waarop de regeling conform hun 

richtlijnen tot stand is gekomen (vanaf het moment dat GS met die regeling zijn begonnen) is een 

terugvordering op zijn plaats. Tot nu toe zijn de berichten daarover positief. 

Meerdere fracties noemden de evaluatie. Dit dossier heeft ook de gedeputeerde verbaasd. Als er in 

de Staten of in een Statenvoorstel wordt afgesproken dat er een evaluatie komt, dan moet dat ergens 

terug te vinden zijn. Een evaluatiekalender is dan een idee. De gedeputeerde vindt dit een heel 

terechte opmerking die op alle beleidsterreinen goed tegen het licht moet worden gehouden.  

Er zijn verschillende opmerkingen gemaakt over het uitsluiten van het gebruik van de dienstauto. 

Dat is lastig. Gedeputeerde is bereid om, voordat de regeling definitief wordt, deze voor te houden.  

Het embargo had met name te maken met het feit dat de Statenleden vragen hadden gesteld die 

gelijktijdig liepen met een WOB-verzoek van de journalist die de zaak aan het rollen heeft gebracht. 

De gedeputeerde vond het gepast om ervoor zorg te dragen de betreffende journalist in de 

gelegenheid te stellen om zijn verhaal als eerste naar buiten te brengen. Dat was de reden van het 

embargo. GS realiseerden zich dat zij er primair zijn om verantwoording af te leggen aan de Staten. 

Dit dilemma heeft de gedeputeerde besproken met de journalist: hij kon geen informatie 

achterhouden naar de Staten terwijl hij het wel naar de pers had gestuurd. Toen is voor deze 

oplossing gekozen. Deze situatie komt vrijwel nooit voor, mocht dit gebeuren dan zal de 

gedeputeerde er duidelijker over zijn. 

 

De voorzitter geeft de commissieleden de gelegenheid voor een tweede termijn. 

 

De heer Dercksen begrijpt waarom het embargo werd ingesteld, maar vraagt de gedeputeerde dit 

voortaan te communiceren naar de Statenleden, zodat zij weten wat er speelt.  
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Spreker herinnert de gedeputeerde aan zijn vraag over de berekening van de kilometerprijs. Iedereen 

met een auto van de zaak die geen bijtelling wil betalen, moet deze rompslomp op zich nemen. Als 

dit een te grote opgave is, vreest hij voor de rest van de financiële huishouding van de provincie. 

Gedeputeerde Van Lunteren wijst erop dat ook de Belastingdienst erkent dat, indien er door 

meerdere personen gebruik wordt gemaakt van een auto die ter beschikking wordt gesteld van een 

zaak, dit een veel lastiger manier is om bij te houden. Alle agenda’s moeten op elkaar worden 

aangesloten. Het merendeel van de vragen over de ritadministratie had te maken met het feit dat die 

niet sluitend gekregen kon worden. De fiscus heeft daar de oplossing voor dat, indien het expliciet 

verboden wordt om dit te doen, er een sanctiebeleid op zit en er dus een controle door middel van 

agenda’s plaatsvindt in hogere rang (in dit geval zou het de directie moeten zijn) waardoor er 

toegezien kan worden op de naleving ervan. Dit is minder rompslomp dat het aan elkaar plakken van 

alle kilometers en taxiritten. 

De heer Dercksen zegt ervaring te hebben met het opsturen van agenda’s. Het punt is inmiddels 

achterhaald, maar het kan toch niet zo ingewikkeld zijn om de chauffeur op te laten schrijven wie er 

in de auto zit, waar de rit naar toe gaat en waar diegene vandaan komt?  

Gedeputeerde Van Lunteren concludeert dat de heer Dercksen vraagt de regeling aan te scherpen. 

Daartoe is de gedeputeerde bereid. Maar daar komt bij dat degene die zich aan de regeling houdt 

achteraf niet verantwoordelijk wil zijn voor wat er verder met de auto gebeurt. Spreker heeft zelf ook 

een auto van de zaak gehad en heeft het uitgeprobeerd, wat er toe leidde dat hij ervoor koos het zelf 

te betalen. Hij had dit zelf in de hand. Maar nu deelt de gedeputeerde de auto met een collega’s en 

wil hij het ook zelf in de hand houden als het op belasting betalen aankomt. Daar zat het probleem.  

Wat de opbouw van de kosten met betrekking tot de auto betreft, zijn dit de berekeningen en 

afspraken die er lagen. Aan deze afspraak is voldaan.  

De heer Dercksen herhaalt zijn vraag omdat hij meent geen antwoord te hebben ontvangen. Het 

enige dat de PVV-fractie wil, is dat de daadwerkelijke kosten van de auto’s worden doorberekend 

aan de organisaties. Dat betekent dus dat de chauffeur ook wordt doorberekend in de uren dat hij 

wacht of ter beschikking staat. Spreker verwijst naar de punten die hij zojuist noemde.  

Gedeputeerde Van Lunteren wijst erop dat er een afspraak is gemaakt en dat op basis daarvan is 

uitgefactureerd. Als de Staten nu de spelregels willen veranderen, hadden de toenmalige Staten 

moeten zeggen dat zij in de gelegenheid wilden zijn om op dat moment aan te geven hoe de 

kilometervergoeding is. Achteraf kan GS niet naar de organisaties toe gaan met die mededeling. 

De gedeputeerde kan dit niet met terugwerkende kracht veranderen. 

 

De heer Driehuijs dankt GS voor de beantwoording en de voortvarendheid waarmee het dossier 

wordt opgepakt. 

De PvdA-fractie realiseert zich dat de administratie een zeer gecompliceerde situatie is. Dat komt 

ook omdat deze regeling in 2010 is ingevoerd. Uit antwoorden van GS op eerdere schriftelijke 

vragen van de fractie, heeft men vernomen dat vóór de wijziging het Utrechtse kastjessysteem in de 

auto’s werd gehanteerd. Zijn fractie wil dit alles naar de toekomst goed regelen. Hoe kan dit in de 

toekomst dicht worden geregeld en administratief gemakkelijk worden gemaakt. Natuurlijk kan de 

chauffeur als hij zit te wachten een schriftje invullen, maar veel makkelijker is wat in de stad Utrecht 

gebeurt: de chauffeur houdt een pasje voor een laser en het is geregistreerd. Is dat een idee voor G.S? 

Spreker krijgt graag een antwoord op een eerdere vraag. Herhaaldelijk is naar voren gekomen dat er 

niet alleen volgens de regeling maar ook volgens de geest van de regeling gehandeld moet worden. 

Betekent dit dat het gebruik van naar en van vakantiewoning en voetbalwedstrijden is uitgesloten? Is 

dit niet het geval, dan zal dezelfde discussie met de Belastingdienst volgen over al dan niet 

privégebruik van auto’s. Het gaat niet alleen om de niet q.q.-functies, maar ook om dit type gebruik.  

 

Mevrouw Mineur vermoedt dat de gedeputeerde op het voorgaande zal antwoorden dat men niet 

alles kan dichtregelen. Hieraan verbindt haar fractie de consequentie dat achteraf verantwoording zal 

moeten worden afgelegd dat men in ieder geval naar de geest gehandeld moet hebben. Zij verwacht, 
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en vraagt of de gedeputeerde dit met haar eens is, dat er dus nog een evaluatie moet komen en een 

verantwoording van de gegevens die nu op tafel liggen en waarover door deze commissie breed 

ongerustheid of verontwaardiging is uitgesproken. 

 

De heer Van Wikselaar laat weten dat het hem er niet om gaat dat de kosten nu alsnog worden 

doorbelast. Als er afspraken liggen, dan gaat zijn fractie hierover niet in discussie. Het baart hem 

echter zorgen dat de voorgelegde calculatie van een dergelijke kwaliteit is, dat spreker zich afvraagt 

of dit symptomatisch voor de organisatie. Laat dit onderdeel in ieder geval goed geregeld zijn als er 

weer een stuk hierover ligt. 

 

Gedeputeerde Van Lunteren gaat in op het voorstel van de heer Driehuijs rond de kastjes. Een 

belastingaangifte wordt altijd individueel gedaan. Dat betekent dat het niet zo is dat dienstauto’s 

collectief worden aangegeven bij de Belastingdienst. Als met het kastjessysteem wordt gewerkt en 

niet iedereen woont in de stad Utrecht, laat dit systeem gaten zien, wat weer tot discussie en vragen 

van de Belastingdienst leidt. Daarom heeft de gedeputeerde geprobeerd om tot een systeem te komen 

dat binnen het bedrijfsleven gebruikelijk is voor dit soort situaties en om vervolgens te bekijken of 

dit systeem toepasbaar is voor de provincie. De Belastingdienst vindt het toepasbaar. Dat betekent 

dat men geen kastjes of kilometerregistratie heeft, maar dat aan de hand van de agenda wordt 

gecontroleerd. GS hebben ervoor gekozen dit bij de algemeen directeur neer te leggen. In het geval 

dit de algemeen directeur zelf betreft, wordt dit bij de gedeputeerde neergelegd.  

Om dit te regelen, conform wat de Belastingdienst op dat punt van de provincie eist, is iets waar de 

gedeputeerde alle tijd voor zal nemen. 

Nu is er een discussie over het vakantiehuisje en een voetbalwedstrijd. Er kunnen zich veel andere 

zaken en uitzonderingen voordoen, dit kunnen GS niet overzien. Het wordt heel lastig om dit te 

vervatten. Voorkomen moet worden dat weer een uitzondering op een uitzondering moet worden 

gemaakt. De gedeputeerde heeft er behoefte aan om in kleiner comité te bekijken of alles in kaart is 

gebracht. 

De heer Driehuijs merkt op dat de gedeputeerde een generieke lijn heeft getrokken op het punt van 

de niet q.q.-functies, dit wordt niet meer gedaan. Dit komt over alsof GS zeggen dat de dienstauto’s 

alleen nog voor ambtsgebonden gebruik worden gebruikt. In de opvatting van de PvdA-fractie is dat 

een heldere lijn: een vakantiehuisje of voetbalwedstrijd is niet-ambtsgebonden gebruik. 

Gedeputeerde Van Lunteren meent dat er situaties bestaan waarin dit wel zou kunnen. Het is 

moeilijk hier voorbeelden van te geven. Uiteindelijk komt men uit bij het gezonde verstand van 

mensen bij wat wel of niet kan. Dit is het dilemma van de gedeputeerde: hoe regelt hij het zo dat de 

Statenleden van mening zijn dat het goed is geregeld en aan de andere kant stelt de gedeputeerde dat 

dienstauto’s gewoon moeten worden gebruikt voor zakelijk gebruik. Dit is in het algemeen de 

praktijk en de gedeputeerde vroeg zich in eerste instantie ook af waarom er een regeling moet zijn. 

Maar het punt is hoe te voorkomen dat de auto voor zakelijk gebruik wordt gebruikt bij zaken die de 

Staten misschien niet als zakelijk gebruik zien.  

De regeling wordt nu uitgewerkt. Wanneer de regeling er ligt, zou spreker het op prijs stellen om 

zich met de woordvoerders van de fracties nog een keer over de regeling te buigen en te bezien of 

die nog aangescherpt moet worden. 

 

De voorzitter geeft de commissieleden de gelegenheid om aanvullende vragen te stellen aan de 

Commissaris van de Koningin. 

 

De heer Dercksen zou vastgelegd willen hebben dat voor nevenfuncties de autokosten niet worden 

doorberekend. Spreker kan zich niet voorstellen dat de regeling destijds is goedgekeurd, zelfs bij 

bezoldigde nevenfuncties betaalt de belastingbetaler een deel van de autokosten. 

Hij herinnert aan alle declaraties die de afgelopen weken voorbij kwamen: een cursus speechen, 

mediatrainingen, Château St. Gerlach en het Kurhaus. Het kon niet op en toch werd beweerd dat het 
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naar eer en geweten voor de belastingbetaler werd gedaan. Een ander woord dan hypocriet heeft de 

heer Dercksen hier niet voor kunnen vinden. Het verhaal over de bekerfinale is zo ongeveer de 

metafoor geworden en de heer Dercksen vraagt zich af wat er in iemand omgaat wanneer hij een 

chauffeur belt om vanuit Utrecht naar Woudsend te komen, naar Rotterdam te rijden, daar uren te 

wachten om vervolgens weer de rit naar huis aan te vangen. 

De commissaris voelde zich niet verplicht om verantwoording af te leggen in de krant. Zijn fractie 

laat de commissaris graag de mogelijkheid om dat alsnog te doen en dan vooral over de privéritten 

zoals die in de krant staan vermeld. 

De Commissaris van de Koningin dient te wonen in de provincie waar hij werkzaam is. De 

verhuizing kostte de belastingbetaler al het maximumbedrag van € 17.500. Men zou zeggen: met het 

salaris en alle tijd die men heeft voor nevenfuncties en wat daarmee wordt verdiend, zou enige 

coulance richting belastingbetaler op zijn plek zijn. Maar als de commissaris in de provincie moet 

wonen, is het dan wel in de geest van die wet om zich op te laten halen in Friesland? Het is dan 

misschien niet aantoonbaar illegaal, maar wel aantoonbaar belachelijk. Is de Commissaris van de 

Koningin bereid om die kosten terug te betalen aan de belastingbetaler? Tenslotte heeft een fiscalist 

in de krant vastgesteld dat het hierbij gaat om privékilometers. Als het rijgedrag in 2010 en 2011 

hetzelfde was als in 2007 en in 2009, zou het gaan om een kleine 11.000 kilometer. De 

kilometerprijs is bekend, kan dat geld terug naar hardwerkend Nederland? 

Hoe is het met de ecologische crisis van de Nieuwjaarstoespraak? De burger mag de ritjes naar 

Friesland betalen maar wordt en passant nog even veroordeeld als veroorzaker van een ecologische 

crisis. Een mooi excuus om Henk en Ingrid weer wat geld uit de zak te kloppen. Maar gelukkig: het 

gebeurt allemaal naar eer en geweten. Dat scheelt. 

 

Commissaris van de Koningin Robbertsen geeft aan blij te zijn deze discussie te voeren. Hij heeft 

hier lang naar uitgekeken. In de media las hij allerlei uitlatingen hij zag mensen hierop reageren. Hij 

gaat ermee akkoord om hierover verantwoording af te leggen in deze vergadering maar ook om aan 

te geven hoe het werkelijk in elkaar zit. Inmiddels loopt spreker 33 jaar mee in de politiek en het is 

hem nog nooit gebeurd dat hij als zonnekoning wordt neergezet. In eerste instantie streelt dit, maar 

hij herkent zich daar absoluut niet in. Hij heeft 33 jaar met beide benen op de grond in de politiek 

geopereerd en is zich zeer goed bewust van de situatie waarin hij verkeert. 

De heer Robbertsen gaat kort in op hoe alles is gelopen. Na de eerste commotie die erover ontstond 

was hij blij met de beantwoording door de minister van de vragen van de SP: het is gebeurd conform 

de regels. Spreker hecht eraan dit te zeggen 

Mevrouw Mineur wijst erop dat in de beantwoording van de minister stond dat de minister nog niet 

over voldoende informatie beschikte om dat oordeel te kunnen vellen.  

De heer Robbertsen meent dat dit de kilometerregistratie betrof. Het onderwerp was de fiscalisering 

van de dienstauto’s. Daarvan heeft de minister gezegd dat het een algemene regel is die is 

vastgesteld door het kabinet en dat daar naar is gehandeld.  

Op de vraag van de SP-fractie of de commissaris meer verdient dan de Balkenendenorm, kwam van 

de minister het antwoord dat de norm die geldt in de Wet openbaarmaking topinkomens niets te 

maken heeft met meer verdienen dan Balkenende. Op de vraag of de commissaris extra heeft 

verdiend door deze regeling te treffen werd aangetoond dat dit niet zo is. Hetzelfde geldt voor de 

pensioenbijdrage. In de media werd gesteld dat dit zo zou zijn en spreker is blij dat duidelijk is dat 

het niet zo is. Hij zou zich erg schamen, mocht dit wel het geval zijn geweest. 

De heer Dercksen benadrukt dat men niet heeft verzonnen dat de pensioenbijdrage omhoog zou zijn 

gegaan door de bijtelling. Dit heeft het Kabinet van de Commissaris van de Koningin de krant 

meegedeeld. 

De heer Robbertsen verwijst naar portefeuillehouder Van Lunteren die hier een onderzoek naar heeft 

laten doen. In het Provinciehuis was hierover grote onzekerheid ontstaan. Uit dit onderzoek kwam 

klip en klaar dat dit niet het geval is. 
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Gedeputeerde Van Lunteren heeft vastgesteld dat er in eerste instantie het antwoord was gegeven dat 

dit wel het geval zou zijn. Naar aanleiding van de tegenstrijdige berichten heeft de gedeputeerde hier 

onderzoek naar laten doen. Hij heeft vastgesteld dat het niet het geval is. Dat heeft de gedeputeerde 

de Staten laten weten. Het onderzoek is uitgevoerd door KPMG. 

De heer Dercksen vraagt of de gedeputeerde bereid is om alle informatie daaromtrent uit te wisselen 

met de Staten en de door de krant ingeschakelde fiscalist zijn licht hierover te laten schijnen. 

Gedeputeerde Van Lunteren stelt dat het de bedoeling is dat de Staten GS controleren en dat GS 

daarop alles doen wat in haar vermogen ligt. Hij heeft naar aanleiding daarvan KPMG, niet het 

minste bureau, gevraagd om er naar te kijken. Die hebben hun conclusie vastgesteld. De 

belastingbetaler betaalt ook voor al die onderzoeken. Spreker is bereid een ander hier onderzoek naar 

te laten doen maar wijst erop dat dan meer kosten worden gemaakt dan dat het uiteindelijk oplevert. 

De heer Robbertsen wijst erop dat ook vanavond is gezegd dat er privé is gereden met de dienstauto. 

Naar eer en geweten kan hij vertellen dat dit niet is gebeurd. Er is binnen de normstelling die er op 

grond van de rechtspositieregeling is maar ook die de Belastingdienst daarvoor hanteert conform de 

regeling gereden. Alle ritten zijn werkgerelateerd en zakelijk van aard. 

Er zijn afspraken gemaakt over hoe de commissaris daar verantwoording over aflegt. De discussie 

met de Belastingdienst is er wel degelijk geweest. Dat ging niet zozeer over de vraag of iets zakelijk 

of privé is, daarover is nooit discussie geweest. Wel over de aaneensluiting van de 

rittenadministratie. Een voorbeeld: spreker rijdt van 0 tot 500 kilometer, vervolgens rijdt de 

algemeen directeur in de dienstauto of worden er bodediensten mee gereden, vervolgens stapt 

spreker weer in bij 1.000 kilometer. Dan constateert de belastingdienst gaten. Daarover is de 

discussie landelijk ontstaan, vandaar dat men uitkwam bij de fiscalisering in 2010. Om de 

verantwoording naar de Staten te kunnen staven, meldt spreker dat naar aanleiding van de 

aansluitende tijden nadere vragen zijn gesteld en dat bij de Belastingdienst verantwoording is 

afgelegd over 2008 en een deel van 2009. In het kader van de fiscaliteit heeft de fiscus de heer 

Robbertsen bericht op 10 december 2009 goedkeuring te hechten aan de registratie. Geconstateerd 

werd dat niet buiten de norm van 500 kilometer voor privédoeleinden met de auto is gereden door de 

Commissaris van de Koningin. Spreker vindt dit een belangrijk feit en wil hier melding van maken. 

De heer Driehuijs neemt het aan als de commissaris zegt dat hij de dienstauto nooit privé heeft 

gebruikt. Afgelopen zaterdag stond er echter in het AD een citaat over zijn verblijf is Friesland: ‘Als 

ik mijn eigen auto pakte, zat mijn familie vast’. Hoe is dit te rijmen met het niet privé gebruiken? 

De heer Robbertsen heeft steeds in de media gezegd geen uitleg te geven over individuele ritten. 

Vanavond wil hij daar twee uitzonderingen op maken, als voorbeeld van hoe hij hiermee naar eer en 

geweten mee omgaat. Het is inderdaad zo dat hij een aantal keren is gehaald van en gebracht naar 

Woudsend. Dit heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken. Deze ritten waren altijd zakelijk 

van aard en gerelateerd aan de functie van Commissaris van de koningin. Is een rit naar de Kuip 

zinnig en zakelijk gerelateerd? Moet dit kunnen in deze tijd? De heer Robbertsen zou graag een 

discussie met de Staten hebben over de vraag hoe hiermee om moet worden gegaan in de nadere 

afspraken die worden gemaakt.  

De fiscus en de provincie hebben niet getoetst waar vandaan wordt gereden maar of de rit zakelijk 

van aard is. In 2008 (na die tijd is het misschien nog één keer voorgekomen) is er een aantal ritten 

vanuit Friesland geweest die echter een zakelijke bestemming hadden in Friesland.  

Een voorbeeld: de 17 kilometer naar Lemmer. Dat was bij het afscheid van de Commissaris van de 

Koningin Nijpels in het gemaal van Lemmer op een maandag. Zaterdagmiddag is de heer 

Robbertsen met zijn vrouw in de eigen auto naar Friesland gereden. Hij verbleef in Woudsend. Hij 

had op zondag naar huis kunnen rijden en op maandag in Maarn in kunnen stappen om naar de 

bijeenkomst te gaan. Dan was het Maarn-Lemmer geweest en hadden de Staten hier niet over 

gesproken. In het kader van de ecologische crisis is dit een voorbeeld van hoe spreker hier logisch 

mee omgaat. De chauffeur is via Woudsend gereden en heeft het echtpaar afgezet bij de bijeenkomst 

van de heer Nijpels en ‘s avonds zijn zij teruggereden. Dit was zakelijk gerelateerd en paste binnen 

de regels. Of dit in de toekomst op die manier moet worden gedaan, wil de heer Robbertsen graag 
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met de Staten bespreken. Hij is er echter voorstander van om tijdens het spel niet de spelregels te 

veranderen. Op het moment dat ieder vindt dat hier anders mee om moet worden gegaan, is de heer 

Robbertsen niet tegen het maken van nadere afspraken. 

De heer Dercksen laat weten dat zijn fractie zelden of nooit zal spreken over een ecologische crisis, 

behalve wanneer iemand wordt geciteerd. Dat was hier het geval. 

De heer Robbertsen legt uit dat dit ging over het feit dat de PVV-fractie minachtte of er een 

ecologische crisis zou kunnen zijn. De commissaris heeft dit indertijd niet gezegd, hij heeft juist 

gezegd dat men daar zeer optimistisch over kon zijn.  

Mevrouw Mineur constateert dat de commissaris vertelt hoe de regels zijn en hoe hij daarbinnen in 

gebleven. Wat zij niet begrijpt, is dat 17 kilometer met de dienstauto moet worden gereden terwijl de 

eigen auto er staat. Zij meent dat dit het punt is waar de anderen binnen de commissie over spreken: 

het mocht wel, maar moet het ook? Het had op de fiets gekund, dat hoeft geen € 300 te kosten. 

De heer Robbertsen zou hier uitgebreid op in kunnen gaan, doch kiest ervoor dit niet te doen. Maar 

als men naar een afscheidsdiner gaat, wordt er wat gedronken. Hij zou niet in de krant willen komen 

met het bericht dat hij had gedronken. 

Mevrouw Mineur stelt dat een taxi in een dergelijk geval € 70 had gekost. 

De heer Robbertsen legt uit dat hij teruggegaan is naar Maarn, omdat er de volgende morgen een 

collegevergadering was. Dit los van het feit dat er programma’s zijn voor degenen die dienst 

verlenen, de chauffeurs, waarbij het de gewoonte is dat die daar bij zijn. Dit kan de SP-fractie serieus 

nemen of niet. Het zijn feiten die voor dat moment algemeen gebruikelijk waren. 

Een tweede opmerking betreft Château St. Gerlach. Spreker is van mening dat hij over individuele 

ritten niet teveel moet zeggen in het openbaar. Hij voelt zich echter aangesproken door de 

ecologische crisis waar de heer Dercksen over sprak. In dat weekeinde had de commissaris privé een 

bijeenkomst in Zuid-Limburg. Die maandag was de Rijnland Lezing. Op die morgen heeft hij 

overleg gehad met een aantal Kamerleden in Maastricht over de Randstadproblematiek. Als hij 

zondagavond naar huis was gereden met de eigen auto en maandagochtend met de dienstauto naar 

Maastricht was gereden, hadden de Staten hier niets van gezegd. Kosten: nagenoeg gelijk. Dit is de 

afweging die is gemaakt. Spreker heeft altijd het efficiënte omgaan met de tijd voor ogen gehad.  

De heer Dercksen stelt dat de heer Robbertsen niet begrijpt waar het over gaat. Het gaat niet over het 

feit dat hij ergens is blijven slapen, het gaat erom dat dit € 400 kost. Het gaat om de instelling dat de 

heer Robbertsen werklaarzen declareert van € 85, gekocht in de P.C. Hooftstraat. Tot zijn verbazing 

hoort de heer Dercksen niets over dat de heer Robbertsen vindt dat dit niet meer moet kunnen. 

De heer Robbertsen zegt toe terug te komen op de opmerking van de heer Dercksen. Hij wil graag 

benadrukken dat, als het gaat over de vergoedingen en declaraties waar nu over wordt gesproken, PS 

altijd inzage hadden in de declaraties. Alle declaraties gaan naar de Subcommissie voor de 

jaarrekening. Daar legt de commissaris verantwoording af aan de Staten. De declaraties staan op de 

website. De Staten hebben de bonnen. Op elke bon staat exact waarvoor het is bedoeld. Het college 

gaat zeer zorgvuldig om met het declaratiegedrag. Dat moet ook, want het is overheidsgeld.  

Ingaande op de vragen van mevrouw Mineur en de heer Dercksen of alles wat kan ook mag, is het 

antwoord van de heer Robbertsen: nee. Hij is van mening dat het niet kan, men spreekt hier over 

overheidsgeld. Hij realiseert zich als geen ander dat men in een publieke functie onder een 

vergrootglas staat en terughoudend moet zijn. 

Hij nodigt de fracties uit om contact te leggen met de voorzitter van de Subcommissie om inzage te 

krijgen in het declaratiegedrag van GS. De commissaris is het ermee eens dat GS voorbeeldgedrag 

moeten hebben, dat GS hier terughoudend mee om moeten gaan en dat men geen aanstoot mag 

geven. Spreker betreurt het zeer dat, wat de afgelopen maand is gebeurd, niet alleen hem zelf diep 

raakt, maar enorme schade oplevert voor de provincie Utrecht waar GS zich dag en nacht voor 

inzetten, voor de Staten, voor het college en voor de ambtelijke organisatie. Hij is dan ook blij dat 

hier vanavond op deze wijze over kan worden gesproken. 

Op de vragen wat men hiervan leert, of het goedkoper kan en of het kan worden gewijzigd, zegt de 

commissaris volmondig toe dat hij elk punt waarover deze avond werd gediscussieerd, zal bespreken 
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om te bezien hoe daarmee om moet worden gegaan. Maar dan wel conform de afspraken zoals die 

worden gemaakt en niet in veroordelende zin. Daarmee wordt de heer Robbertsen echt geraakt, 

omdat hij juist van mening is dat GS zeer zorgvuldig met dergelijke zaken moeten omgaan. Als er 

dan ook een oproep wordt gedaan om te bezien hoe dit nog beter met elkaar kan worden geregeld, zit 

het voor de heer Robbertsen niet in de regeling sec want dat is een hulpmiddel. Maar dan zit het 

meer in de afspraken die erover worden gemaakt. Als er andere afspraken worden gemaakt, waar een 

ieder zich beter bij voelt, is hij de laatste die daar niet aan zou willen meedoen. Het is van groot 

belang om zo snel mogelijk weer rust te krijgen en de energie te besteden aan de zaken die er echt 

om vragen in de provincie. Daar is men voor ingehuurd. 

Nogmaals: als men zou vragen: kan alles wat mag? Dan is zijn antwoord ‘nee’. Er moet altijd 

zorgvuldig naar worden gekeken. Dat doen GS ook. 

Wat Friesland betreft: als de vakantie aanbreekt en op enig moment de crisis losbreekt in de Staten 

van Utrecht, dan word je onverwacht naar de Staten geroepen. Dan doe je dat.  

 

De voorzitter meent dat standpunten duidelijk zijn en geeft de commissieleden gelegenheid om 

kleine, aanvullende vragen te stellen. 

 

Mevrouw Doornenbal vraagt of hierover in PS wordt gesproken. Zo ja, dan wil zij nu het woord niet 

voeren. 

De voorzitter laat weten dat het geen Statenvoorstel is en dus in principe niet is geagendeerd voor PS 

Als er vanuit deze vergadering een initiatief komt dat breed wordt gedragen, kan dit worden 

geagendeerd voor de Statenvergadering. Hij vreest echter dat dit een herhaling van zetten zal 

worden. De keuze is aan de commissie. 

Mevrouw Doornenbal stelt voor de bespreking van dit onderwerp nu voort te zetten, er zijn immers 

al enkele uren aan besteed. 

De voorzitter vraagt de fractiewoordvoerders naar hun mening. 

De heer Dercksen vindt dat alle Statenleden kennis moeten nemen van het onderwerp ‘hoe het 

politieke establishment denkt over het bestuur van de provincie’ en de bespreking bij moeten wonen. 

Mevrouw Mineur sluit zich bij de vorige spreker aan. 

 

De voorzitter concludeert dat er geen meerderheid lijkt te bestaan voor bespreking van dit onderwerp 

in de Statenvergadering. De fracties van PVV en SP kunnen vóór 12 maart een initiatief nemen om 

het onderwerp alsnog op die agenda te krijgen. 

De heer Dercksen vraagt of dat hetzelfde effect heeft en vraagt de voorzitter om zekerheid hierover. 

De voorzitter zegt de heer Dercksen die zekerheid niet te kunnen geven. 

De heer Dercksen vertelt dat zijn fractie dit initiatief dan zal nemen. 

 

De heer Nugteren maakt de voorzitter erop attent dat hij de andere fracties niet heeft gevraagd wat 

zij van het agenderen van dit onderwerp in de Statenvergadering vonden. 

De voorzitter meende het antwoord uit de reacties van de fracties af te kunnen leiden en nodigt de 

heer Nugteren uit naar voren te brengen of zijn fractie achter het voorstel staat. 

De heer Nugteren zegt hier in principe niet tegen te zijn. 

Mevrouw Versteeg zegt het voorstel te steunen om de bespreking voort te zetten en af te ronden. Zij 

vreest dat de bespreking in de Statenvergadering een herhaling van zetten wordt. Het argument dat 

alle Statenleden dit bij moeten wonen, deelt zij niet. Zij is uitstekend in staat om haar fractiegenoten 

verslag te doen van deze bespreking.  

Het is van belang dat vooruit wordt gekeken en dat het goed wordt opgelost. 

Mevrouw Hoek gaat ermee akkoord als de bespreking deze avond wordt afgerond. 

De heer Van Wikselaar sluit zich bij de vorige spreker aan. 
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De heer Driehuijs stelt dat behandeling in de Staten zin moet hebben. Wat wordt daar anders 

besproken dan vanavond is besproken en wat zouden de Staten moeten beslissen? Als er echter een 

democratische wens leeft om iets te bespreken, wil zijn fractie dit niet blokkeren. 

De PvdA-fractie vindt het belangrijk dat de bespreking van de voorstellen, die ook ter 

besluitvorming in de Staten zullen komen, wordt aangegrepen om de discussie in de Staten te 

voeren. Net als de fractie van GroenLinks, wil de PvdA-fractie de bespreking in de Staten niet 

blokkeren. Hij vraagt de fracties van SP en PVV wat de bespreking in de Staten anders maakt. 

Mevrouw Mineur legt uit dat in een commissievergadering geen moties kunnen worden 

aangenomen. Bijvoorbeeld een motie over het terugvorderen van wat teveel is betaald bij zaken die 

niet te verantwoorden zijn aan het publiek. 

De heer Van Wikselaar vraagt mevrouw Mineur of zij van mening is dat er op dit moment formeel 

buiten de regels is getreden. Dat zou de enige grond zijn waarop iets kan worden teruggevorderd. 

Mevrouw Mineur zegt dat dit een moreel appèl op de betrokkene is. 

De heer Van Wikselaar wijst er op dat voldoende helder is gezegd hoe hier in de toekomst mee om 

wordt gegaan. Die toezegging is voor zijn fractie voldoende om de voorstellen voor de regeling te 

zijner tijd af te wachten. 

De heer Dercksen stelt dat de PVV-fractie dit in de Statenvergadering wil bespreken, omdat het 

volstrekt onduidelijk is hoe de Commissaris van de Koningin hier in de toekomst mee omgaat. 

Spreker heeft geen enkele toezegging gehoord. 

 

De voorzitter concludeert dat inmiddels is gestart met de tweede termijn. 

 

De heer Nugteren sluit zich aan bij de heer Driehuijs. Uit democratisch oogpunt wil de fractie van 

GroenLinks de bespreking niet blokkeren. Maar de bespreking kan niet als doel hebben om moties in 

te dienen die niet gehaald zullen worden. Dat is niet verstandig. Met betrekking tot de regeling moet 

politieke helderheid worden gegeven.  

Wat de tweede termijn betreft: de commissaris heeft een aantal zaken naar voren gebracht die hem 

aanspraken, zeker waar het gaat over de beschadiging van het gezicht van de provincie. 

De commissaris heeft niet gehandeld buiten regels. Maar had het niet, als de commissaris hier nog 

eens diep over nadenkt, voorzien kunnen worden dat dit wellicht een keer op een verkeerde wijze 

geïnterpreteerd zou worden? Deze vraag vindt zijn fractie van belang omdat er de hele avond is 

gesproken over wat men leert van wat er fout of goed is gegaan. Dan moet er ook een besef zijn van 

welk gedrag wellicht ongewenste effecten oplevert zodat men zich daar goed van bewust is.  

 

Mevrouw Doornenbal stelt dat haar fractie de integriteit van geen enkel GS-lid in twijfel trekt. 

Wat zij vervelend vindt in de sfeer die zij proeft, is de intentie waarmee vragen lijken te worden 

gesteld, namelijk in de westerngedachte ‘hang ‘em high’. Niet dat de vragen niet gesteld mogen 

worden. Want als er onduidelijkheid is, moeten vragen kunnen worden gesteld en moet er een 

antwoord op komen. Er is niets te verbergen. Een dergelijke sfeer is echter niet de meest 

constructieve. 

Mevrouw Mineur voelt zich niet aangesproken door deze interpretatie. 

Mevrouw Doornenbal zegt dat zij dan ander gedrag daarbij verwacht. 

Mevrouw Mineur stelt dat haar een motivatie wordt toegedicht die zij niet herkent. Er liggen feiten 

op tafel waarvoor een heldere verklaring moet komen. Als die er niet is, hebben PS een probleem. 

Wat mevrouw Mineur betreft, ligt dat probleem er nog. 

 

Ingaande op de bijdrage van de heer Dercksen laat mevrouw Versteeg weten dat de woorden van de 

heer Driehuijs heel wijze waren. De reactie van de heer Dercksen was tekenend voor haar angst een 

herhaling van zetten te krijgen wanneer dit punt wordt doorgeleid naar PS Daarbij gaf de heer 

Dercksen ook als reden op dat hij geen antwoord heeft gekregen op zijn vragen. In feite wil hij dus 

opnieuw dezelfde vragen gaan stellen. Dat is onzin. Mocht de heer Dercksen de angst hebben dat er 
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in de toekomst niets verandert, dan is hij er zelf bij op het moment dat de regeling opnieuw in de 

Staten wordt vastgesteld. Zoals de heer Driehuijs al aangaf, is dat het moment om opnieuw de 

discussie aan te gaan. Natuurlijk heeft elke fractie het recht om een initiatief te nemen en dat in PS in 

te brengen, maar zij betreurt het als de gronden daarvoor niet echt gelegitimeerd zijn.  

 

De heer Dercksen zegt dat hij het verhaal van de commissaris ongeloofwaardig vond. Hij heeft er 

geen spoor in terug kunnen vinden van dat het gedrag gaat veranderen. Er is geen enkele lering 

getrokken uit het verleden. Spreker heeft niet gehoord dat er niet meer wordt gewinkeld op de P.C. 

Hooftstraat, dat het Kurhaus wordt overgeslagen. Dit vindt de PVV-fractie uitermate teleurstellend 

en de fractie zal met de SP-fractie bekijken wat hieraan gecorrigeerd kan worden in PS 

 

De heer Barneveld Binkhuysen is het niet helemaal eens met de opmerking van de heer Dercksen en 

meent dat procedureel door de gedeputeerde duidelijk is aangegeven wat er gaat veranderen en daar 

zijn de commissieleden het over het algemeen mee eens. Er zijn vele wijze woorden gesproken, ook 

de commissaris heeft zijn woord gedaan en heeft trachten uit te leggen waarom, wat en hoe er is 

gebeurd. Sommigen zullen het daar niet mee eens zijn of het overdreven vinden. Het heeft echter 

plaatsgevonden binnen de vigerende regelgeving. Dat is de discussie niet. De discussie was of het 

terecht was dat de commissaris bleef slapen in een dergelijk duur hotel. De bon van de laarzen is van 

een aantal jaren geleden, dat is iets dat men elk jaar weer tevoorschijn kan halen. 

De commissaris heeft ook duidelijk aangegeven dat hij heeft begrepen dat er kritiek is en dat hij 

bereid is om met de woordvoerders van de fracties de puntjes op de i te zetten. Zo kan worden 

vastgesteld hoe nu verder wordt gegaan om herhaling van de discussie in de toekomst te voorkomen. 

Spreker is het eens met andere woordvoerders dat het een zinloze exercitie is om dit in de 

Statenvergadering te gaan herhalen. 

 

Mevrouw Dik meent dat deze discussie niet moet worden herhaald in de Staten. Er is veel gewisseld 

tussen de Staten en het college en in het debat in de Staten zou hier niet veel aan worden toegevoegd.  

Het is van belang om naar de toekomst te kijken. Er komt een nieuwe regeling. Mevrouw Dik heeft 

de commissaris en gedeputeerde Van Lunteren horen zeggen dat zij het gevoelen van deze 

commissie hebben begrepen en dat dit zal worden meegenomen. Er komt nog een klankbordmoment 

waarop dit kan worden bevestigd. Met de nieuwe regeling volgt dan een debat in de Staten. Dit lijkt 

haar een goede wijze om dit dossier af te handelen. 

 

De heer Driehuijs dankt de commissaris voor hetgeen hij naar voren heeft gebracht.  

De commissaris heeft gezegd dat hij altijd is uitgegaan van niet-privégebruik en dat het gebruik in 

zijn beleving altijd zakelijk gerelateerd was. Dat neemt de fractie van de PvdA graag aan. 

Vervolgens is de vraag hoe de buitenwereld daar naar kijkt. Het is altijd casuïstiek en dat is 

gevaarlijk: daarmee wordt het uitvergroot. Het zijn situaties uit 2008 en als men op zoek moet naar 

situaties in 2008 dan geeft dit al aan dat het niet een structureel probleem is dat elke dag speelt. 

Dergelijke situaties doen zich in Nederland en daarbuiten ook voor. Dat neemt niet weg dat er altijd 

een eigen verantwoordelijkheid is: hoe gaat men hier dan mee om. De commissaris heeft aangegeven 

dat hij dat gevoelen begrijpt. Niet alles kan, wat mag. De commissaris zal zich misschien afvragen of 

hij niet beter een paar laarzen bij de Gamma had kunnen kopen. Dit is een mindset die geldt voor 

zowel PS als GS. Hoe gaat men ermee om? Hoe wordt verantwoording naar buiten toe afgelegd? 

Hoe kijkt de burger naar de provincie?  

De opkomst bij provinciale verkiezingen is natuurlijk om te huilen. Iemand met nog enige 

belangstelling voor politiek die de afgelopen week het AD leest en van plan was de volgende keer te 

gaan stemmen, haakt af. Dat moeten worden voorkomen. Dat is het meest dramatisch aan dit 

verhaal. Het is beschadigend voor het aanzien van de politiek en de provincie. De commissaris zei 

al, daar werken GS en PS heel hard voor. Dat is ook zo. Maar juist omdat PS hier zo hard voor 

werken, schaamt de heer Driehuijs zich ervoor dat dit aan de orde is. 
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Het zou de heer Driehuijs helpen als de commissaris in tweede termijn kan aangeven dat een aantal 

afwegingen anders gemaakt had kunnen worden en dat hij die vanaf nu ook anders gaat maken. Dat 

helpt om de geloofwaardigheid te herstellen. 

 

Mevrouw Hoek sluit zich aan bij de opmerking dat de integriteit niet ter discussie staat. De 

commissaris heeft de bereidheid getoond om het anders te gaan doen en het wordt inmiddels ook 

anders gedaan.  

De afgelopen zes weken is het AD gelezen. Vorige week ontvingen de Statenleden een mailtje over 

het embargo. Tot haar verbijstering lag de volgende ochtend het AD op de mat met een grote kop. 

Over integriteit en respect gesproken, hoe komt het dat het dan toch ’s morgens in de krant staat als 

men ’s avonds om zes uur een mail krijgt over het embargo? Dan moeten er toch mensen onder de 

Statenleden zijn die het embargo niet gerespecteerd hebben.  

Het is gesignaleerd en het is uitgebreid in het AD en bij RTV Utrecht geweest. Er wordt aan alle 

kanten hard aan gewerkt, onder meer door gedeputeerde Van Lunteren. Iedereen toont inzet. 

Mevrouw Hoek wil vooruit kijken.  

Zij is van mening dat de heer Dercksen aan het schofferen is. Het heeft niets meer te maken met 

waar het om gaat. Zo moet men in de Staten niet met elkaar omgaan. 

De heer Dercksen legt uit dat hij enkel feiten heeft gedebiteerd. 

Mevrouw Hoek wijst erop dat de heer Dercksen dit in de Staten wilt behandelen omdat hij het niet 

geloofwaardig vindt wat de heer Robbertsen heeft verteld. Dat vindt mevrouw Hoek een schoffering. 

Men gaat ervan uit dat de waarheid wordt gesproken. De heer Dercksen suggereert dat dit niet het 

geval was.  

 

De heer Van Wikselaar stelt dat GS en PS de schijn des kwaads nog scherper op het netvlies moeten 

hebben. Als men dat als uitgangspunt neemt, is er een grote slag gemaakt.  

Spreker wil nog eens stilstaan bij de transparantie. Als er vragen naar boven komen, hoe kan het zo 

helder worden gemaakt dat ieder de discussie begrijpt. Als de politici dat ook naar de inwoners 

kunnen vertalen, hebben zij een slag te maken. 

Er ligt dus wel een aantal kritische noten en daar moet men met elkaar ook kritisch naar blijven 

kijken. Spreker is blij met de toezegging van het college dat het vergrootglas daar nog eens goed op 

zal worden gelegd. 

 

De voorzitter constateert dat er onvoldoende steun is om dit punt terug te laten komen als 

Statenvoorstel. De partijen die dit wensen kunnen zich wenden tot de griffie. 

 

De heer Robbertsen is van mening dat de heer Driehuijs de discussie, het gevoel binnen de Staten en 

het geweten en denken van de commissaris goed samenvatte. Wat hem het meeste raakte was het ter 

discussie stellen van zijn integriteit, want dan komt men aan mensen. Zeker als men voor zichzelf de 

overtuiging heeft dat dit naar eer en geweten is gedaan. 

Hij vindt het wat teleurstellend dat de heer Dercksen meent dat de commissaris geen antwoord heeft 

gegeven en niet heeft aangegeven hoe hij naar de toekomst kijkt. Spreker meent dat hij dit wel 

degelijk heeft gedaan. Als de heer Dercksen zegt dat de commissaris geen enkel gevoel heeft 

getoond voor de situatie, dan heeft hij niet goed geluisterd. De heer Robbertsen heeft nadrukkelijk 

gezegd: als men beziet hoe er achteraf naar wordt gekeken en naar wat het veroorzaakt, dan vindt de 

commissaris het nuttig dat in GS betere afspraken worden gemaakt over hoe hiermee om moet 

worden gegaan. Desnoods worden er gedetailleerde afspraken en protocollen gemaakt. Ook moet het 

transparant worden gemaakt zodat PS dit op een goede manier kunnen volgen.  

Wat er de afgelopen weken is gebeurd, raakt de commissaris niet zozeer persoonlijk maar meer 

omdat het de provincie beschadigt. De heer Nugteren vroeg hoe de heer Robbertsen hier nu naar 

kijkt. Het is wat flauw om dan te zeggen ‘met de wetenschap van nu...’. Spreker wil er met PS en het 

college alles aan doen om de situatie van de afgelopen weken in de toekomst te voorkomen. 
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De voorzitter rondt de discussie over dit agendapunt af. 

 

10. Statenvoorstel Aanvullende wijziging van de tarieventabel behorend bij de 

Precariobelasting- en legesverordening provincie Utrecht 2012 met ingang van 1 januari 2012, 

De voorzitter constateert dat dit voorstel als een sterstuk aan PS zal worden aangeboden, met de 

mogelijkheid van een schriftelijke vragenronde.  

 

11. Statenvoorstel Europa strategie 

De voorzitter wijst er op dat hier is bijgevoegd een advies van de werkgroep Europa, gebaseerd op 

een gezamenlijk advies van de P4 werkgroepen Europa. 

Agendapunten 12 en 13 zijn ter kennisname punten en kunnen bij de bespreking van dit agendapunt 

worden betrokken. 

 

De heer Buiting is blij dat wordt teruggeblikt naar de afgelopen periode. Vier jaar geleden gingen PS 

veel fundamenteler aan de slag met Europa. Toen werd tot in de haarvaten van de provinciale 

organisatie gekeken naar hoe men Europa beter op de kaart en Utrecht meer Europaproof kon 

krijgen. Veel van de toen gestelde beleidsdoelstellingen zijn, in goed samenspel met de ambtenaren, 

de gedeputeerde en de werkgroep van PS, ingekleurd. Nu kan een verdere stap worden gezet. Het is 

daarbij logisch dat vanuit de Randstad wordt begonnen en dat vervolgens een keuze wordt gemaakt 

in de gezamenlijke vertrek- en speerpunten.  

Als die punten worden doorvertaald naar het ‘Utrechtse verhaal’. Al is het maar om het in de 

toekomst de Utrechtse burger uit te kunnen leggen: het zou goed zijn om enkele dingen specifieker 

te maken. Wat gebeurt er precies in Utrecht? Hoe kunnen die regelingen doorwerken naar de 

Utrechtse burger? Dit kan specifieker worden uitgewerkt. Er zijn natuurlijk ook kenmerken in de 

regio Utrecht die anders zijn dan in andere onderdelen van de Randstad.  

In Europa is de innovatieagenda de komende jaren belangrijk. Juist daarom heeft de heer Buiting een 

pleidooi gehouden voor het kijken naar de specificiteit van alles wat er bij zorg, health en 

gezondheidszorg gebeurt. Dit is langzamerhand het grootste economische onderdeel van de moderne 

samenleving. In de stukken die volgen moet scherper worden aangezet wat specifiek is in deze regio. 

Het stuk is naast de Strategische Verkenning 2040 te leggen. Ook dat is weer een mogelijkheid om 

het af te stemmen op het specifieke Utrechtse beleid. 

 

Mevrouw Boelhouwer vindt dit een goed werkbare strategie met een Utrechts deel daarin, inclusief 

werkplan. Op punten kan het concreter, sommige zaken zijn wel erg algemeen omschreven. 

Wat haar fractie betreft is de vertaling naar de inhoud van belang zodat tijdige bespreking in 

vakcommissies plaats kan vinden. Dan kunnen allerlei vraagstukken meer integraal worden bekeken. 

Haar fractie kan zich vinden in de speerpunten voor het Utrechtse deel. 

Het is belangrijk dat veel zaken duurzaam gebeuren. Daar is veel van terug te vinden in de Europa 

Strategie: het gemeenschappelijke landbouwbeleid, de duurzame leefomgeving, de Kaderrichtlijn 

Water en de Richtlijn Luchtkwaliteit. Het is uitstekend om hier uitvoering aan te geven en het te 

koppelen aan de Strategie 2040, zoals is besproken in de werkgroep Europa. 

 

Mevrouw Vlam laat weten dat de VVD-fractie positief kan zijn over deze Europa strategie. Het is 

goed om te constateren dat Europa wordt bekeken vanuit de Randstad strategie maar ook vanuit 

Utrecht als provincie zelf. De belangen van Utrecht als deel van de Randstad of Utrecht als provincie 

gaan niet altijd hand in hand. 

Het heeft de instemming van haar fractie dat elementen terugkomen die ook zijn vastgesteld in het 

economische beleid: kennis, innovatie, leefomgeving maar ook de creatieve industrie. 

Er zitten veel algemeenheden in. Daarom is het werkplan voor Europa voor de provincie Utrecht van 

belang, hierin zijn een aantal dingen concreter. 
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De strategie ligt voor vier jaar vast. Het is aan de Staten om daar de komende jaren steeds invulling 

aan te geven door werkplannen. Het voorliggende plan heeft de instemming van de VVD-fractie. 

 

Mevrouw Dik deelt mee dat de fractie van de ChristenUnie in hoofdlijnen positief is over de 

voorliggende Europa strategie maar heeft enkele kanttekeningen. 

- Men zou hier kunnen spreken over Utrecht strategie, want het voorgestelde beleid is grotendeels 

op de provincie zelf gericht: het beïnvloeden van het Europese beleid en het benutten van 

Europese fondsen. Europa is behulpzaam bij het behalen van de doelstellingen in de Randstad en 

in Utrecht. Zo werkt het. Maar haar fractie wil graag de nadruk leggen bij de andere kant: het 

delen van kennis en kunde zodat Europa als totaal sterker wordt en men er met elkaar voor zorgt 

dat de EU 2020-doelstellingen worden gerealiseerd. Het is goed dat ook dit een plek heeft 

gekregen in de strategie.  

De fractie is er groot voorstander van dat Utrecht en de Randstad actief deelnemen aan de 

Europese netwerken. Op die wijze kan men de onderlinge solidariteit die er in Europa moet zijn, 

tot uitdrukking laten komen. 

- Wat de lobby naar Europa betreft: het is goed dat de provincie in Randstadverband optrekt, zodat 

men sterker staat in het Europa met de honderden regio’s. Maar Utrecht zou nog veel sterker 

staan als ook met de vier grote steden, de G4, zou worden opgetrokken. Hier is verwijdering 

opgetreden, maar het is een gemiste kans dat steden en provincies op dit moment niet samen 

optrekken. Haar fractie vraagt GS zich ervoor te blijven inspannen om, daar waar het mogelijk 

en wenselijk is, met andere steden aan de slag te gaan. 

- Om wat te bereiken in Brussel en Europa moet er ook voldoende menskracht zijn, niet alleen in 

Den Haag en Brussel maar ook op de Provinciehuizen. Het is mevrouw Dik niet duidelijk of dit 

afdoende is geregeld, maar zij vreest het ergste, als er wordt gesteld dat er geen financiële 

consequenties zitten aan dit beleid.  

- De vier Randstadwerkgroepen voor Europa hebben terecht geconstateerd dat het beleid nogal 

reactief is. Wat de fractie van de ChristenUnie betreft, kan Utrecht, bij voorkeur in het verband 

van de Randstad, veel meer proactief handelen. Laat de provincie zich een bestuurlijk 

ondernemer tonen. Betrek het bedrijfsleven bij de Europese activiteiten, leg intensieve contacten 

met andere Europese regio’s en maak concrete plannen om de doelstelling van EU 2020 

dichterbij te brengen. Haar fractie vraagt het college of het dit ter harte wil nemen en het wil 

vertalen naar de jaarlijkse werkplannen. 

Mevrouw Dik sluit zich aan bij de opmerkingen over het leggen van een koppeling met Utrecht 

2040. Dit wordt ambtelijk uitgewerkt. Haar fractie ziet graag de resultaten hiervan. 

 

De heer Dercksen vertelt dat de PVV-fractie het politieke oordeel hierover in PS zal vellen.  

Als GroenLinks al zegt dat het concreter kan, dan zal men niet verbaasd zijn als de PVV-fractie van 

mening is dat het abstractieniveau nogal hoog is.  

In het stuk vindt de fractie de onderbouwing dat men af moet van het moloch Brussel. De werkgroep 

Europa heeft, met uitzondering van het betoog van de heer Buiting over de zorgeconomie, weinig 

toegevoegde waarde gehad in dit stuk. 

Het stuk kan worden samengevat in: men gaat lobbyen. Om tot deze conclusie te komen had men 

een jaar nodig. 

  

Mevrouw Verbeij laat weten dat haar fractie zich in grote lijnen kan vinden in het stuk. Het is een 

volledig stuk. Het is goed dat er een Randstadstrategie is, om zo richting Europa sterk te staan en de 

algemene ambitie om te kijken waar geld uit Europa kan worden gegenereerd, veilig te stellen. 

Haar fractie kan zich goed vinden in de vier genoemd prioriteiten. 

In de werkgroep Europa heeft men de afgelopen maanden meermalen gesproken over het SMART 

formuleren van de gewenste resultaatdoelstellingen. Dit had in het stuk meer expliciet naar voren 

kunnen komen. Wellicht kan dit worden gerealiseerd in de uitgewerkte jaarplannen, haar fractie 
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roept op om daar SMART te formuleren wat men wil, qua inhoud en tijd. Ook hier zou vooraf een 

evaluatiemoment moeten worden vastgelegd zodat PS echt de vinger aan de pols kunnen houden. 

 

De heer Peters merkt op dat zijn fractie, in tegenstelling tot de PVV-fractie, accepteert dat de tijd van 

Swiebertje en Bromsnor voorbij is en dat Europa de toekomst is. Net als duurzaamheid is het een 

integraal onderdeel van alles wat hier wordt gedaan. 

De fractie is blij met de strategie en heeft de strategie ook zien groeien gedurende het laatste halve 

jaar. Er is veel verbeterd, dat wil niet zeggen dat het niet concreter kan. Het concrete jaarplan zou 

jaarlijks bekeken moeten worden. 

Een waarschuwing: er is geen gebrek aan commissies, werkgroepen en netwerken in de strategie. 

Dat behelst het gevaar dat men soms veel van de tijd, en dus van het geld dat in Europa wordt 

geïnvesteerd, aan zichzelf besteedt.  

Er staat dat er geen financiële consequenties zijn. Spreker meent dat hier bedoeld wordt dat die er 

niet zijn ten opzichte van het budget en het plan, want er wordt menskracht geïnvesteerd. 

Wat het proactief zijn en het SMART formuleren van doelstellingen betreft: in 2016 is Nederland 

voorzitter van Europa. Het is een idee om in deze strategie, die weliswaar tot 2015 loopt, 

voorbereidingen te treffen om te proberen de grote Top die zal plaatsvinden naar Utrecht te halen. 

De heer Dercksen vraagt of de heer Peters Bromsnor met enige regelmaat ziet optreden in de straten 

van Athene. Is dat het beeld van D66 van de toekomst van Europa? 

De heer Peters ziet Bromsnor niet optreden in die straten. Maar Europa is een realiteit die niet valt te 

ontkennen en die Nederland heel veel brengt. Duizenden Euro’s per Nederlander, jaar in jaar uit. 

De heer Dercksen meent dat dit niet is aangetoond. Hoe ziet de D66-fractie de democratische basis 

die Bromsnor tegemoet treedt in Griekenland? De D staat voor Democraten, maar Grieken op straat 

hebben daar een ander beeld bij. Welke toekomst ziet de heer Peters voor de Grieken in Europa? 

De heer Peters meent op dat de democratische basis van Europa groeit. Dat is helaas een langzaam 

proces, maar wel zeker. Langzaam komt men steeds dichter bij een efficiënter Europa. Maar zelfs in 

zijn inefficiënte vorm is Europa al goed voor Nederland. 

 

Tegen om tegen te zijn, zou fout zijn. Maar de heer Van Wikselaar zoekt wel naar de argumenten 

waarom men het zou moeten doen. Als wordt gekeken naar de resultaten van de afgelopen drie jaren, 

dan staat daar nauwelijks een punt in waarvan concreet kan worden gesteld dat dit is bereikt. 

Zojuist was er een uitgebreide discussie over de besteding van Euro’s. Spreker zou er een 

voorstander van zijn om de doelstellingen veel concreter te maken: men is bereid om dit erin te 

stoppen aan menskracht en Euro’s en dit zijn de revenuen die daaruit terugkomen. Natuurlijk is niet 

elk punt zo hard te maken. Maar de insteek van zijn fractie is dat er eerst een stevige slag moet 

worden gemaakt voordat men hier meer menskracht in steekt. 

 

De heer Lutfula deelt mee hij de sterke gerichtheid op lobbyen minder goed vindt aan het stuk.  

In de Staten zal zijn fractie uitgebreid terugkomen op dit agendapunt. 

 

Gedeputeerde De Vries heeft de samenwerking met de werkgroep als zeer positief heeft ervaren. Het 

was goed om met regelmaat van gedachten te wisselen over wat men wil met een Europa strategie en 

wat men daar wil terugzien in de Utrecht strategie wat Europa betreft. De provincie is inderdaad een 

stap verder gekomen in het denken en doen over Europa. In een vorige periode is hier voorzichtig 

mee begonnen. Het gaat steeds meer in de richting van een concrete invulling, ondanks dat er horten 

en stoten zijn, waarbij moet worden gekeken wat de rol van de Provincie precies is.  

De inzet van de gedeputeerde is altijd geweest dat Europa moet werken voor de provincie Utrecht. 

Mevrouw Dik maakt daar een terechte opmerking over, het gebeurt ook ‘in samenwerking met’. Een 

goede illustratie hiervan is het project ARBOR, dat gaat over het ontwikkelen van nieuwe 

methodieken om bijvoorbeeld bermgras te kunnen vergisten. Een innovatieve techniek om duurzame 

energie op te wekken. Dit gebeurt in samenwerking met een aantal regio’s in Engeland en Duitsland. 
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De kennis en kunde wordt uitgewisseld en er is de mogelijkheid van het inzetten van Europese 

fondsen om die kennis en kunde met elkaar te delen en eigen projecten te starten. Dat is de 

meerwaarde waar de provincie Utrecht profijt van kan hebben. 

Verschillende fracties merkten op dat het concreter had gekund. De gedeputeerde wijst erop dat het 

een strategie betreft en een strategie is erop gericht om een visie te geven op hoe men Europa voor 

zich kan laten functioneren. Terecht merkte onder meer mevrouw Vlam op dat het jaarlijkse 

werkprogramma een belangrijk onderdeel is. Daarin kan men concreet terugzien waar de prioriteiten 

worden gelegd en hoe daar invulling aan wordt gegeven. Zo kan per jaar worden bekeken wat in de 

strategie als belangrijkste opgave is aangegeven en hoe daar invulling aan wordt gegeven. Bij het 

lezen van de strategie moet het werkplan worden meegenomen om inzicht te krijgen in hoe er vanuit 

de organisatie bij de verschillende projecten en opgaven invulling aan wordt gegeven. 

Mevrouw Boelhouwer gaf terecht aan dat duurzaamheid één van de speerpunten is in de strategie. 

Dit sluit aan bij waar de Europese Commissie op dit moment op aanstuurt. Het is een beweging die 

de provincie wil omarmen, niet alleen in de Randstadstrategie maar ook in de Utrecht strategie. 

De gedeputeerde wil het beeld bij mevrouw Dik wegnemen dat de provincie alleen in Europa is om 

te halen. Juist de samenwerking kan ervoor gezorgen dat kennis en innovatie worden gedeeld. Dit 

alles helpt om de economie van de provincie Utrecht behulpzaam te zijn. 

De heer Van Hal Scheffer gaat in op de opmerking van de gedeputeerde dat de provincie er niet 

alleen is om te halen in Europa. Nederland is sinds jaar en dag de grootste nettobetaler van Europa! 

Gedeputeerde De Vries wijst erop dat het kabinet, dat de PVV gedoogt, er op uit is miljarden terug te 

krijgen, terwijl Utrecht er met andere provincies op inzet om ervoor te zorgen dat via het regionale 

economische beleid juist met dat Europese geld in deze provincie en de rest van de Randstad 

projecten kunnen blijven bestaan. 

De heer Van Hal Scheffer zegt dat de PVV er niet op uit is om zoveel mogelijk geld uit Brussel te 

halen, maar om dat circus nagenoeg op te heffen. De gedeputeerde is lid van D66 en de heer Van 

Hal Scheffer spreekt hem erop aan dat er in Europa meer mensen tégen Europa zijn dan voor 

Europa. De ene keer dat er in Nederland een referendum is gehouden, heeft de bevolking zich heel 

duidelijk uitgesproken. Maar men gaat vrolijk door. Waar het de PVV-fractie om gaat, is dat de 

kiezers in het land zelf mogen zeggen wat zij willen over dit onderwerp en andere onderwerpen. 

Maar dit wordt niet toegestaan, ook niet door de gedeputeerde. Omdat hij weet wat de uitkomst is. 

Gedeputeerde De Vries vraagt de heer Van Hal Scheffer waarom hij in PS zit. De heer Van Hal 

Scheffer is hier bezig om afspraken te maken over een Europa strategie die de provincie met hem wil 

bespreken. Dat is toch zijn rol als volksvertegenwoordiger op deze plek? Als hij hierover een 

referendum wil, moet dit in Den Haag worden geregeld en niet in de provincie. 

De gedeputeerde gaat vervolgens in op enkele vragen van mevrouw Dik: 

- Het is inderdaad van belang om op te trekken met de G4. Het is belangrijk dat er een einde wordt 

gemaakt aan de verwijdering die in het verleden is ontstaan tussen de P4 en de G4. Bekeken 

moet worden of men elkaar kan versterken in het zoeken van samenwerking. 

- Er is voldoende menskracht aanwezig. Het is niet zo dat de Europa strategie sec wordt 

uitgevoerd door de mensen die voor de gedeputeerde Europa behartigen. De inzet vindt breed in 

de organisatie plaats. Zo is iemand van economische zaken betrokken bij het ARBOR-project. 

- Wat de financiële consequenties betreft, licht de gedeputeerde toe dat dit teruggrijpt op de inzet 

van het Europateam dat de gedeputeerde tot zijn beschikking heeft. Op projectniveau zijn er 

natuurlijk wel financiële consequenties. Die zullen de Staten te zijner tijd tegemoet kunnen zien. 

De gedeputeerde betreurt het dat de heer Dercksen geen toegevoegde waarde in de werkgroep ziet. 

De heer Dercksen vraagt de gedeputeerde waar precies de toegevoegde waarde van de werkgroep 

Europa van de provincie Utrecht terug te vinden is in de stukken. 

Gedeputeerde De Vries herinnert eraan dat er een paar keer in de werkgroep is gesproken over dit 

stuk en dat toen uitgebreid stil is gestaan bij de verschillende onderwerpen die aan bod kwamen. 

De heer Dercksen merkt op dat hij naar de toegevoegde waarde vroeg en niet naar waarover 

gesproken is indertijd. Hij krijgt echter geen antwoord. 
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Gedeputeerde De Vries is van mening dat hij een antwoord heeft gegeven. Deze avond lijkt de heer 

Dercksen de niet-antwoord-methode aan te houden. Dat mag, maar hij zou ook kunnen luisteren en 

zeggen dat het hem niet bevalt of dat het niet het antwoord is dat hij verwachtte. Zelf had spreker het 

gevoel dat er in de werkgroep uitgebreid over dit stuk is gesproken. Er is gezocht naar verbeteringen. 

Ook in P4-verband is er met de werkgroepen gesproken over dit stuk en over hoe hier invulling aan 

kan worden gegeven. Het werkplan biedt daar aanknopingspunten voor. 

Mevrouw Verbeij benadrukte het SMART vaststellen van de doelstellingen. Spreker hoopt dat het 

werkplan meer inzicht geeft in de wijze waarop daar het komende jaar invulling aan wordt gegeven. 

De heer Peters sprak over de integrale benadering van Europa. Hier sluit de gedeputeerde zich bij 

aan, dit komt ook terug in het stuk.  

Er moet worden gelet op hoe de tijd effectief wordt ingezet. Daarom legt men de focus op een aantal 

onderdelen waarvan men verwacht dat die aansluiten bij het beleid van de Europese Commissie. 

De gedachte om voorbereidingen te treffen voor het houden van een Europese Top in Utrecht in 

2016 is een interessante. De gedeputeerde wil deze suggestie graag in het college inbrengen en zal 

hier in een later stadium op terugkomen. 

De heer Van Wikselaar vroeg naar de argumenten voor het opstellen van een dergelijke strategie, 

omdat in het verleden weinig is gelukt. De gedeputeerde deelt die mening niet. Al een aantal jaren 

voert de provincie een stevig Europa-beleid. Hierbij worden zaken geregeld met Europees geld. Dat 

is de toegevoegde waarde. 

De heer Van Wikselaar merkt op dat wanneer hij kijkt naar de drie resultaten op de eerste pagina, dit 

alle algemeenheden zijn. Dat is zijn kritiek op het stuk. Wanneer er in deze vergadering een 

discussie wordt gevoerd over het wel of niet uitgeven van € 96, dan moeten men ook de discussie 

voeren over de ambtelijke capaciteit die de provincie hierop inzet en het revenu. Dit is niet de manier 

om te verantwoorden dat hier een dergelijk groot bedrag in wordt gestopt. 

Gedeputeerde De Vries legt uit dat in het stuk juist wordt aangegeven waarom men zich de laatste 

jaren op deze manier heeft in gezet, bijvoorbeeld met de middelen van EFRO en POP. De heer Van 

Wikselaar zal dit terugzien op de jaarrekening, waarin de verschillende projecten terugkomen.  

Het is niet zo dat elk jaar een rapportage wordt gemaakt van de uitgevoerde Europa strategie. 

Gedeelten zullen terugkomen bij de economische paragrafen die daarover gaan. Op die manier 

koppelen GS terug over de effectiviteit en de inzet die wordt gepleegd. 

 

De voorzitter rondt de discussie over dit agendapunt af. 

 

12. Statenbrief werkplan P4 Europa 

Dit punt is betrokken bij de bespreking van agendapunt 12. 

 

13. Statenbrief bericht Europa 

Dit punt is betrokken bij de bespreking van agendapunt 12. 

 

14. Stand van zaken IPO. 

Namens de (plaatsvervangende) AV-leden verwijst de heer Peters naar het memo dat de 

Statenleden hierover hebben ontvangen en hij geeft een kleine samenvatting. 

Hij vertelt dat er een overleg is geweest over hoe men als afvaardiging van de Staten omgaat 

met het IPO: wat brengt men daar in en wat neemt men mee terug. Een aantal provincies had 

tevoren in de Staten over alle onderwerpen gedebatteerd. Deze AV-leden zullen kleinere 

onderwerpen niet plenair inbrengen. Grotere zaken, die door het IPO of door de algemene 

vergadering worden gevraagd, wil de commissie graag via de commissie BEM bespreken. 

 

15. Statenbrief toezichtbeslissing 2012 Utrechtse gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 

Ter kennisname. 

 

http://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur--Europa-en-Middelen/2012/27-februari/19:30/Stand-van-zaken-IPO--toelichting-van-dhr.-De-Kruijf-en-of-dhr.-Peters..
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 16. Statenbrief Verslaglegging ambtelijke buitenlandse dienstreizen 

De heer Dercksen wil dit punt graag agenderen voor de volgende commissievergadering. De 

commissieleden gaan hiermee akkoord. 

 

17. Statenbrief uitkomsten verbetervoorstellen jaarcyclusproducten 

Ter kennisname. 

 

18. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering, onder dankzegging voor 

ieders komst en inbreng.  

 

 

 

 


