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

27 augustus 2012 in het Provinciehuis 

 

Aanwezig: 

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

Lunteren (gedeputeerde), drs. R.E. de Vries (gedeputeerde), mw. A.C. Boelhouwer 

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

(ChristenUnie), mw. P. Doornenbal-van der Vlist (CDA), mw. W.M.M. Hoek (50PLUS), ir. 

H. IJssennagger (PVV), drs. C. de Kruijf (PvdA), ir.ing. Y.S. Lutfula (SP), drs. B. Nugteren 

(GroenLinks), ir. J.P.M. Peters (D66), mw. Y. Smit (VVD),mw.drs. J.C.M. Versteeg (D66), 

mw.drs. A.J. Vlam (VVD), W. van Wikselaar (SGP) 

 

Van ambtelijke zijde aanwezig: 

dr. R.J. Poort (adjunctgriffier) en mw. W. Voorneman-Rikkers (verslag) 

 

Afwezig: 

dr. F.H. Barneveld Binkhuysen (VVD), mr. J.M. Buiting (CDA), mw. M.W.J. Maasdam-Hoevers 

(CDA), mw.drs. A.M.C. Mineur (SP), mw. J.H. Verbeij-Ouwerkerk (PvdA) en W. van der Steeg 

(PvdD) 

 

 

1.  Opening 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Spreker staat kort stil bij het 

overlijden van het de heer J. van Hal Scheffer wiens inbreng en betrokkenheid in deze commissie zal 

worden gemist.   

De berichten van verhindering worden doorgenomen.  

De agenda wordt conform vastgesteld.   

 

2. Mededeling en ingekomen stukken 

Mededelingen 

- De voorzitter feliciteert de dames Dik, Hoek en Versteeg met hun plaatsing op de lijst voor 

de Tweede Kamer verkiezing; hij wenst hen namens de commissie succes in de komende, 

drukke periode.  

- De voorzitter kondigt aan dat hij binnen afzienbare tijd zal worden benoemd tot wethouder  

in de gemeente Woudenberg en dit derhalve een van de laatste vergaderingen zal zijn die hij 

voorzit.  

Ingekomen stukken 

Brief Utrechtse Vereniging voor Kleine Kernen 

De voorzitter deelt mede, dat mevrouw Dik heeft aangegeven hierover kort het woord te willen 

voeren. Er heeft zich ook een inspreker gemeld, die hij als eerste het woord geeft. 

 

De heer Boonacker, voorzitter van de Utrechtse Vereniging voor Kleine Kernen (UVKK), leest zijn 

bijdrage voor. De inspreektekst is als bijlage bij het verslag gevoegd. Kortheidshalve zij hiernaar 

verwezen.  

 

De voorzitter stelt de commissie in de gelegenheid vragen te stellen aan de inspreker.  
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De heer De Kruijf merkt op dat in de voorliggende brief wordt aangegeven dat de UVKK een goed 

gesprek heeft gehad met gedeputeerde Krol. Geïnformeerd wordt wat de verwachting was naar 

aanleiding van dat gesprek.  

In de eerste gesprekken over de bezuinigingen heeft de PvdA begrepen, dat de taken van Alleato 

zouden worden overgenomen door een andere organisatie. Richting het College wordt geïnformeerd 

hoe het voorliggende punt in dat kader is geregeld.  

 

Mevrouw Dik merkt in de eerste plaats op dat de ChristenUnie geen voorstander is van de 

stopzetting van de subsidie aan de UVKK. Indien dit echter toch gebeurt, is de vraag of de 

Vereniging kansen ziet om de activiteiten te continueren en wat daartoe de beste route zou zijn.  

 

De heer Nugteren informeert naar het verschil tussen de activiteiten van de UVKK en de gemeente. 

De vraag daarbij is tevens of de gemeente de activiteiten van de UVKK niet zou moeten steunen.  

In de voorliggende brief staat dat de Tweede Kamer de Kleine Kernen Verenigingen steunt met € 

250.000. Geïnformeerd wordt of de UVKK daar al dan niet van profiteert.  

 

Mevrouw Hoek merkt in de eerste plaats op dat 50PLUS het zou betreuren als de subsidie vervalt. 

Geïnformeerd wordt hoeveel inspanning het de UVKK kost de voorzieningen op niveau te houden 

bij herindelingen. 50PLUS kan zich voorstellen dat dit meer inspanning kost en daarmee meer 

kosten met zich meebrengt. Dat zou een reden kunnen zijn dat de UVKK de subsidie hard nodig 

heeft.  

 

De heer IJssennagger memoreert dat de UVKK dorpsbelangenorganisaties ondersteunt. 

Geïnformeerd wordt of, in het geval van grote kernen twee dorpsbelangenorganisaties actief zijn, 

beiden door de UVKK worden gesteund of slechts één per kern.   

Voorts wordt geïnformeerd hoeveel inwoners de 28 leden van de UVKK ongeveer 

vertegenwoordigen.   

 

De heer Boonacker zet uiteen dat sprake is van een getrapte organisatie. De aanleiding voor de 

Tweede Kamer om de LVKK een substantiële bijdrage te geven is de overtuiging, dat de LVKK een 

goede landelijke dekking heeft. De LVKK moet verantwoording afleggen over de fondsen die zij 

van de Tweede Kamer krijgt. De LVKK levert geen bijdrage aan de provinciale Verenigingen voor 

Kleine Kernen; andersom is dat ook niet het geval. Dit om te voorkomen, dat in elkaars vijver wordt 

gevist. Hetzelfde geldt voor gemeenten die de dorpsbelangenorganisaties steunen. Indien de UVKK 

de gemeenten om een bijdrage zou vragen, vist zij in de vijver van haar leden. De gemeente om een 

bijdrage vragen past ook niet in de landelijk geldende opzet voor de belangenbehartiging van de 

Kleine Kernen.  

De UVKK heeft 30 leden. Voor de UVKK zijn kleine kernen tot ca 4000 inwoners. Er willen zich 

echter ook grotere, door herindeling ontstane, kernen aansluiten. Spreker weet niet hoeveel inwoners 

de leden totaal vertegenwoordigen. Wel is bekend dat het er heel veel zijn. Voor de UVKK is met 

name van belang hoeveel kleine kernen er zijn. Daarop heeft zij zicht. Dat zijn er ca 40. 

De UVKK heeft zijdelings met de gemeenten te maken. De UVKK doet ook niet hetzelfde als de 

gemeenten. De UVKK zorgt er met name voor dat informatie van elders toegankelijk wordt voor 

dorpsbelangenorganisaties en dorpshuisbesturen. De ervaring is dat de dorpsbelangenorganisaties en 

dorpshuisbesturen bepaalde vragen liever aan de UVKK stellen. De UVKK stimuleert dat haar leden 

ook met elkaar in gesprek komen.   

Als de subsidie stopt, betekent dit het einde van de UVKK. De contributie van de leden is niet 

voldoende om de UVKK te continueren.   

Vanaf de oprichting heeft de UVKK een goede verstandhouding gehad met G.S. i.c. de 

verantwoordelijk portefeuillehouder. In december jl. heeft de UVKK gesproken met gedeputeerde 
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Krol over het feit dat er nog geen duidelijkheid was over de subsidie in 2012. In januari/februari 

2012 is helder geworden, dat de ondersteuning door Alleato grotendeels in stand zou blijven. Op dat 

moment was niet bekend dat Alleato per 1 november 2012 haar werkzaamheden zou staken. 

Op basis van het goede gesprek in december 2011 heeft de UVKK in februari 2012 in een 

persoonlijk brief aan gedeputeerde Krol een meerjarig subsidieverzoek ingediend. Op 30 mei jl. 

ontving de UVKK daarop een schriftelijke afwijzing vanuit de ambtelijke organisatie. De UVKK is 

ervan overtuigd dat de langdurige afwezigheid van gedeputeerde Krol een belangrijk rol heeft 

gespeeld bij het feit dat een en ander op een voor de UVKK teleurstellende manier is afgewikkeld.  

 

Nadat hij heeft vastgesteld dat er geen vragen meer zijn, bedankt de voorzitter de heer Boonacker 

voor zijn komst en inbreng. Spreker stelt de commissie vervolgens in de gelegenheid vragen te 

stellen aan het College.  

 

Mevrouw Dik informeert naar de overwegingen om de subsidie aan de UVKK geheel te stoppen,  

temeer omdat de UVKK mede op initiatief van de provincie vrij recent is opgezet. De vraag is of 

niet heel veel expertise verloren gaat. 

Zoals uit de voorliggende brief blijkt ontving de UVKK een structurele subsidie van € 21.000 en 

daar bovenop een incidentele subsidie van € 5000. De ChristenUnie begrijpt dat de incidentele 

subsidie vervalt. De provincie heeft vorig jaar besloten om veel organisaties met 15% te korten. 

Indien dat ook op deze structurele subsidie aan de UVKK gebeurt, wordt ongeveer uitgekomen op 

het bedrag dat de UVKK meent nodig te hebben om het takenpakket goed uit te kunnen voeren (€ 

18.000 per jaar). De ChristenUnie acht dit een reëel verzoek, temeer daar krimp en leefbaarheid op 

het platteland een vraagstuk is dat vaak de individuele gemeente te boven gaan en wat de 

ChristenUnie betreft zeker een taak is dat op provinciaal niveau thuishoort.  

 

De heer Van Wikselaar merkt op dat de UVKK in haar pakket een aantal taken vervult voor haar 

leden (dorpsbelangenorganisaties en dorpshuisbesturen). Destijds bij de behandeling van de 

bezuinigingen is gesproken over het belang van het Kleine Kernenbeleid. Geïnformeerd wordt of de 

voorziening vanuit het UVKK aan de inwoners in het geval van stopzetting van de subsidie aan de 

UVKK gewaarborgd blijft.   

 

Gedeputeerde Van Lunteren memoreert, dat sprake is van twee subsidiestromen aan de UVKK; 

enerzijds via Alleato (€ 21.000) en anderzijds rechtstreeks via de provincie (€ 5.000) .   

De Staten hebben in 2011 in het kader van het Subsidiebeleid besloten de subsidie aan Alleato te 

stoppen, omdat zij geen taak meer zagen voor Alletao op het gebied van het Kleine Kernenbeleid.   

De heer De Kruijf kan zich niet herinneren dat in het kader van de discussie over de subsidie aan 

Alleato specifieke taken zijn benoemd. Aan het besluit met betrekking tot Alleato lag ten grondslag, 

dat een belangrijk deel van de taken van Alleato door een andere organisatie konden worden 

overgenomen. Zijn vraag is hoe dit zich verhoudt tot het voorliggende probleem.  

Gedeputeerde Van Lunteren geeft aan dat die inhoudelijke vraag dient te worden gesteld aan de 

verantwoordelijk portefeuillehouder, i.c. gedeputeerde Pennarts. 

Over de rechtstreekse subsidie vanuit de provincie heeft kennelijk overleg plaatsgevonden tussen de 

UVKK en gedeputeerde Krol.   

Gedeputeerde Krol bevestigt dit. Er was sprake van een rechtstreekse subsidierelatie met de UVKK 

via de Agenda Vitaal Platteland. Zoals bekend heeft in het kader van de Agenda Vitaal Platteland 

een forse financiële reorganisatie plaatsgevonden, waarbij de focus is gelegd op de kerntaken van de 

provincie. De leefbaarheid kleine kernen is geen kerntaak van de provincie. De provincie acht dit 

echter wel een belangrijke onderwerp, op grond waarvan alsnog is gekeken naar de mogelijkheid een 

deel van de vergoeding aan UVKK via de Agenda Vitaal Platteland te handhaven. Spreker kan thans 
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meedelen, dat die mogelijkheid is gevonden. Hierbij moet worden gedacht aan een jaarlijks bedrag 

om de continuïteit van de UVKK te kunnen handhaven.    

 

De heer Van Wikselaar memoreert de discussie in 2011 rondom de bezuinigingen. In dat kader is 

gezegd dat een aantal taken niet meer perse door de UVKK of Alleato zou hoeven te worden gedaan 

maar anders door de provincie zou worden opgepakt. Geïnformeerd wordt welke taken thans niet 

meer worden uitgevoerd, terwijl dit wel van belang wordt geacht.  

 

De heer De Kruijf leest in de brief van UVKK dat een goed gesprek heeft plaatsgevonden met 

gedeputeerde Krol dat resulteerde in een subsidieverzoek voor meerdere jaren. Dat wekt de indruk 

dat de UVKK uit dat gesprek heeft begrepen dat er mogelijkheden lagen voor een voortzetting van 

de subsidiëring. Geïnformeerd wordt naar de visie van gedeputeerde Krol in deze.   

 

Gedeputeerde Krol antwoordt dat een gesprek altijd verschillend kan worden geïnterpreteerd. In het 

gesprek heeft de UVKK helder gemaakt dat zij belangrijk werk doen en gevraagd of de provincie 

toch geen mogelijkheden zag om een langjarige financiële relatie met de UVKK te handhaven.  

Spreker heeft uitgelegd dat er bij de provincie een aantal zaken in principiële zin is veranderd, w.o. 

hoe met bepaalde subsidies wordt omgegaan. Hij heeft de UVKK geadviseerd hun verzoek nogmaals 

goed onderbouwd schriftelijk aan de provincie voor te leggen, hetgeen is gebeurd. Het antwoord 

daarop moet nog worden geschreven. Spreker heeft daarvan heden een tipje van de sluier opgelicht 

met zijn mededeling dat de provincie mogelijkheden ziet om een klein deel van de gevraagde 

middelen ter beschikking te stellen om de UVKK te kunnen continueren. Dat is wellicht niet wat de 

UVKK had gedacht/gehoopt, maar in ieder geval meer dan in eerste instantie in het vat zat.  

Desgevraagd door de heer De Kruijf, antwoordt spreker dat het langjarige subsidieverzoek van de 

UVKK is afgewezen. Naar aanleiding van die afwijzing is nogmaals gekeken naar mogelijkheden 

van een provinciale bijdrage om de UVKK te kunnen continueren.  

 

De voorzitter kan zich voorstellen dat de commissie het schriftelijk antwoord aan de UVKK afwacht 

en aan gedeputeerde Pennarts wordt verzocht schriftelijk te reageren op de vraag van de SGP, 

waarna desgewenst in de commissie WMC kan worden teruggekomen op dit onderwerp.   

 

Mevrouw Hoek vestigt de aandacht op het besluit van de Tweede Kamer de LVKK gedurende vier 

jaar een bedrag toe te kennen van € 250.000. Geïnformeerd wordt naar de verdeling van dat bedrag.  

Op voorstel van de voorzitter wordt besloten dit onderwerp verder in WMC aan de orde te stellen.  

 

De heer Dercksen memoreert dat de provincie het meerjarig subsidieverzoek van de UVKK heeft 

afgewezen. Heden zegt gedeputeerde Krol toe dat de provincie een bijdrage toekent om de UVKK te 

kunnen continueren. Geïnformeerd wordt voor welke termijn dat geldt.  

Gedeputeerde Krol moet het antwoord daarop schuldig blijven. De termijn zal echter zeker in het 

antwoord aan de UVKK worden vermeld.   

 

De voorzitter sluit de bespreking over dit onderwerp hierna af.  

 

3. Rondvraag 

Geen.  

 

4. Termijnagenda 

De voorzitter licht toe dat een actueel exemplaar per mail is toegestuurd (versie 23 augustus 2012). 

Daarin zijn veel mutaties opgenomen. 
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De heer IJssennagger merkt op dat er toezeggingen zijn doorgestreept, die nog niet aan de orde zijn 

geweest. Hij wijst in deze op twee onderwerpen in de Termijnagenda waarover op 24 september a.s. 

presentaties plaatsvinden.   

De voorzitter onderschrijft, dat deze onderwerpen ten onrechte zijn doorgestreept.   

Voorts wijst de heer IJssennagger erop dat verzocht is de wijzigingen zodanig weer te geven dat niet 

steeds teruggegrepen behoefte te worden naar de oude Termijnagenda. Dat is thans wel het geval.   

De voorzitter licht toe, dat dit alleen het geval is voor wat betreft de vetgedrukte wijzigingen. Veelal 

gaat het daarbij alleen om een gewijzigde datum. Voor het overige zijn toezeggingen doorgestreept, 

waarmee niet meer naar de vorige Termijnagenda behoeft te worden teruggegrepen.  

Spreker heeft het gevoel dat met deze vorm steeds dichter bij de wens van de commissie wordt 

gekomen, maar input ter verdere verbetering is welkom.  

 

In de tweede helft van 2012 zullen nog zeker 10 rondleidingen Paushuize worden georganiseerd 

De heer Dercksen deelt mede dat de PVV ook benieuwd is naar hoeveel bezoekers de exploitant 

naast de 10 rondleidingen met eigen activiteiten binnenhaalt. Verzocht wordt of de Staten daarover 

in januari 2013 kunnen worden geïnformeerd.      

De heer Robbertsen memoreert dat het contract met de exploitant per 1 april 2012 (met een 

verdaging tot 1 juli 2012) is ingegaan. Tot nu toe zijn er twee openstellingen geweest. In januari 

2013 kan de commissie een overzicht tegemoet zien met betrekking tot de verplichte twaalf 

openstellingen conform het contract. Spreker acht het niet gepast dat daarnaast  informatie wordt 

versterkt over hetgeen de exploitant voorts doet in het kader van zijn bedrijfsvoering.   

Spreker deelt overigens mede dat binnenkort een gesprek zal plaatsvinden met de exploitant 

vanwege een discussie met de gemeente Utrecht en Monumentenzorg in het kader van de 

vergunning. Hij zal de commissie daarover in de volgende vergadering nader informeren.  

 

Streven om bij de aanschaf van dienstauto’s zo dicht mogelijk bij de inhoud van de daarover 

ingediende motie te blijven (staande afspraak) 

De kaders voor de aanschaf van provinciale dienstauto’s zullen worden opgesteld; voorstel PvdA 

alternatieven meenemen (p.m.) 

Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de heer De Kruijf, bevestigt gedeputeerde 

Van Lunteren dat de commissie de toegezegde notitie op korte termijn tegemoet kan zien.  

 

De voorzitter sluit hierna de behandeling van dit onderwerp af.    

 

5.   Verslag Statencommissie BEM d.d. 18 juni 2012 

Het verslag wordt conform vastgesteld. 

 

6. Statenvoorstel Update regelgeving 

De voorzitter memoreert dat voorgesteld is om dit Statenvoorstel zonder bespreking, maar met de 

mogelijkheid van schriftelijke vragen, als sterstuk door te geleiden naar de PS-vergadering van 10 

september 2012. Aldus wordt besloten.   

 

7. Statenbrief vaststellen beleidskaders Interbestuurlijk Toezicht en ontwikkeling (IBT) 

De voorzitter deelt mede dat, alhoewel deze brief ter kennisname is aangeboden, ervoor is gekozen 

kort de gelegenheid te bieden hierover opmerkingen/vragen te plaatsen.   

 

De heer Van Wikselaar merkt op dat de lijn helder is. Het feit dat aan de voorkant van het proces al 

overleg wordt gevoerd, roept bij de SGP de vraag op wat dit betekent voor de grip van de provincie 

op de begroting van gemeenten. De vraag is welke middelen de provincie nog heeft om op te treden 

als dat nodig is en hoe de controle daarop wordt gehouden.  
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De heer De Kruijf deelt mede dat de PvdA zich in grote lijnen kan vinden in het voorliggende stuk.    

Met betrekking tot het ‘vertrouwen en op afstand’ vraagt de PvdA zich af wat het sobere toezicht aan 

de voorkant betekent voor de kwaliteit daarvan. Voorts is de vraag hoe de reorganisatie van de 

provincie daarin past en wanneer het vervolg hierop komt.  

Een en ander wordt gekoppeld aan de versterking van de horizontale controle. Geïnformeerd wordt 

hoe dat in de Staten een vervolg krijgt.  

 

Mevrouw Versteeg vestigt de aandacht op het horizontaal toezicht. In de notitie staat dat dan de 

informatievoorziening van de Staten belangrijker wordt, hetgeen als een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van PS en Griffie wordt gezien. Geïnformeerd wordt hoe de Staten daarbij 

betrokken worden. D66 krijgt thans het gevoel dat de Staten slechts geïnformeerd worden.  

In het stuk staat dat de VNG zich in deze discussie mengt. D66 mist de rol van het IPO.  

 

Mevrouw Boelhouwer merkt op dat het versterken van de horizontale controle de sleutel zou moeten 

zijn, maar GroenLinks vraagt zich af of dit niet een discrepantie is met het vertrouwen en op afstand. 

Het lijkt GroenLinks in ieder geval multi-interpretabel, hetgeen ook wel blijkt uit de vragen die 

hierover worden gesteld. 

In de notitie staat dat een en ander op 1 oktober a.s. geïmplementeerd moet zijn. Geïnformeerd wordt 

naar de stand van zaken.   

 

De heer Lutfula begrijpt dat de standaardcontrole vervalt en de overheden alleen nog ingrijpen 

indien daarvoor een reden is. De SP vraagt zich op grond hiervan af hoe de risicoanalyse wordt 

gedaan. Voorts informeert spreker hoe de rol van PS moet worden gezien.  

 

De heer Robbertsen licht toe dat het wetgeving betreft dat al jaren in de pen zit. Een argument is dat 

er een ‘woud’ aan toezichthouders is ontstaan en voorgestaan wordt dit terug te brengen tot controle 

door één naastgelegen bestuurlaag. Een tweede argument is om overregulering tegen te gaan. Dit 

leidt tot een sober toezicht, risicogericht maar wel op basis van vertrouwen en op afstand. Er is lang 

over dit onderwerp gesproken. Er is een wet ingediend die de Tweede Kamer inmiddels heeft 

geaccepteerd en per 1 oktober a.s. van kracht wordt. Overigens stellen de provincies die datum nog 

ter discussie. De provincies staat op het standpunt dat, conform eerdere toezegging bij het 

overhevelen van de toezichthoudende taak naar de provincie, ook middelen dienen te worden 

overgeheveld. Met het vervullen van deze taak zijn 42 fte gemoeid. In IPO-verband is hierover 

overleg gevoerd met de Minister. Het probleem bleek niet bij de Minister bekend; voorts dacht hij 

dat het om 8 fte ging. Er zullen derhalve nog de nodige discussies moeten worden gevoerd voordat 

een en ander ook financieel is afgedekt.  

Belangrijker is de vraag hoe op een andere manier toezicht kan worden uitgeoefend en dan op basis 

van vertrouwen en op afstand. Hoe minder toezicht wordt gehouden, hoe meer moet worden 

afgegaan op het vertrouwen. Daarmee loopt de provincie een risico op het moment dat het 

vertrouwen wordt beschaamd. Op grond hiervan vindt thans in samenwerking met een aantal 

gemeenten een risicoanalyse plaats op de verschillende beleidsvelden. De risicoanalyse is naar 

verwachting eind dit jaar gereed. Op basis daarvan zullen afspraken met gemeenten worden gemaakt 

over hoe met het vertrouwen en op afstand wordt omgegaan. De afspraken zullen in een Verordening 

dan wel in een Convenant worden vastgelegd. Spreker stelt voor de risicoanalyse af te wachten.  

Een tweede punt dat speelt is, dat in de horizontale laag binnen de provincie maar ook binnen de 

gemeenten goed toezicht moet worden gehouden. Op die taak, de horizontale laag, houdt de 

gemeenteraad toezicht op het College van B&W en de Staten toezicht op het College van GS. De 

vraag daarbij is of het toezicht op een goede manier wordt uitgeoefend. In de stukken staat dat het de 

verantwoordelijkheid is van PS, IPO, VNG en de Griffies om dat nader in te vullen. Spreker acht 
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deelname aan een landelijk gremium in deze omslachtig. Hij staat op het standpunt dat hieraan 

binnen de provincie Utrecht al op een goede manier invulling wordt gegeven. Ter illustratie wijst hij 

op het financieel toezicht, dat overigens niet specifiek onder de wet valt maar wel onder het 

basisprincipe van de wet. Zoals uit het voorliggende stuk blijkt, zijn de Staten nu al gewend 

tussentijds te worden bijgesproken over hoe met het financieel toezicht wordt omgegaan, op welke 

momenten wordt ingegrepen, om welke gemeenten het gaat, hoe wordt omgegaan met beleggen, 

bankieren dat ook financiële gevolgen kan hebben. Hij kan zich voorstellen dat wordt nagaan of de 

nodige procedures binnen de provinciale organisatie aanwezig zijn en, zo ja, of deze wellicht moeten 

worden aangescherpt. Spreker nodigt de Staten uit een werkgroep te vormen die samen met de 

portefeuillehouder bekijkt hoe ver de provincie in deze is. Het ligt per beleidsveld nogal 

verschillend.  

Het past in de reorganisatie. Een van de belangrijkste zaken is dat het IBT goed wordt georganiseerd 

binnen het provinciehuis. Als het gaat om het verticaal toezicht en de inhoud, blijft dat bij de 

portefeuillehouder waar het nu zit. Er verandert niets tot het moment dat er problemen worden 

geconstateerd en terechtgekomen wordt in de fase van in gebreke stelling. Dan wordt het een zaak 

van het College en neemt het College een integraal besluit. In het kader van de reorganisatie is een 

integrale afdeling gevormd waar alle toezichthouders bij elkaar zitten en van elkaar weten wat zij 

doen in de toekomst.  

 

De voorzitter stelt voor dat de griffie het voorstel met betrekking tot de werkgroep nader uitwerkt en 

het resultaat van de werkgroep en het vervolg op het voorliggende stuk vervolgens terugkomen in 

deze commissie.   

 

De heer Nugteren deelt mede dat GroenLinks zich zal aansluiten indien de meerderheid kies voor het 

vormen van een werkgroep. GroenLinks vindt het echter enigszins een ad hoc werkwijze, die op veel 

andere terreinen ook van toepassing zou kunnen worden verklaard. Daartegen bestaat bezwaar. 

GroenLinks ziet liever een voorstel, waarover in de Staten kan worden gediscussieerd. 

 

Mevrouw Versteeg kan zich voorstellen dat de fracties zich intern willen buigen over hun 

afvaardiging in de eventueel te vormen werkgroep. Voorts acht D66 het gewenst dat alle expertises 

straks zijn vertegenwoordigd in deze werkgroep. D66 pleit ervoor iets meer tijd te nemen voor het 

samenstellen van een werkgroep en dit in een voorstel aan de Staten voor te leggen.  

 

De voorzitter stelt vast, dat de commissie zich aansluit bij de door D66 voorgestelde te bewandelen 

weg.  

 

De heer De Kruijf merkt dat hij weinig zicht heeft op hoe de provinciale organisatie eruit gaat zien. 

Wellicht kan aan de Staten ter informatie het organogram worden toegezonden, hetgeen door 

gedeputeerde Van Lunteren wordt toegezegd. 

 

Desgevraagd door de heer Robbertsen, antwoordt de voorzitter dat het initiatief ter zake van de 

werkgroep vanuit de griffie zal komen.   

 

8. Statenbrief werkplan Europa 

De voorzitter licht toe dat, hoewel deze Statenbrief ter kennisname is aangeboden, er toch voor is 

gekozen om hierover kort de gelegenheid te bieden om vragen/opmerkingen te plaatsen. Het 

Werkplan is besproken in de Werkgroep Europa. Spreker geeft vervolgens eerst het woord aan 

mevrouw Dik namens de Werkgroep Europa. 
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Mevrouw Dik deelt mede dat de Werkgroep Europa het werkplan heeft besproken in haar 

vergadering van 11 juni jl. In deze vergadering is over twee onderwerpen inhoudelijk met elkaar van 

gedachten gewisseld nl. mobiliteit, het aanhaken op een internationaal spoornetwerk en 

bronmaatregelen fijnstof auto’s. Het gaat dan om het in Europees verband afspreken van 

maatregelen met betrekking tot motoren. De inzet van de provincie Utrecht vindt plaats via het AIR-

Netwerk. Besloten is aan de commissie BEM te melden dat de Werkgroep Europa naar het Werkplan 

heeft gekeken. De Werkgroep Europa vindt dat er voldoende concreetheid in zit. Het is een 

overzichtelijk document en de Werkgroep Europa is gecharmeerd van de koppeling met de Strategie 

2040 en de Strategische Agenda.  

 

De heer Dercksen hecht eraan op te merken dat mevrouw Dik het meerderheidsbesluit van de 

Werkgroep Europa heeft verwoord; de PVV stond hier niet geheel achter.  

 

De heer Van Wikselaar deelt mede dat het betoog van de PVV eveneens voor de SGP geldt.  

In het pakket zitten vele maatregelen. Er zijn maatregelen, acties of activiteiten waarvan wel bekend 

is dat deze een doel hebben. Die staan echter niet in het voorliggende stuk, hetgeen de SGP betreurt. 

De SGP kan zich voorstellen dat niet alles te kwantificeren is qua inspanning en output, bv. als het 

gaat om het lobbyen. De SGP pleit ervoor daar waar dit wel mogelijk is dit te vermelden, zodat ook 

richting de achterban kan worden uitgelegd wat er gebeurt en wat ermee wordt bereikt.  

 

De heer De Kruijf spreekt namens de PvdA zijn waardering uit voor het voorliggende stuk, waarvan 

de inhoud wordt ondersteund. Het doel en de opgave zijn goed uitgesplitst; op de meeste plekken 

worden de resultaten en de concrete acties  benoemd. Het verheugt de PvdA dat twee keer per jaar 

een overzicht wordt verstrekt, zodat de ontwikkelingen goed kunnen worden gevolgd.  

Namens de PvdA plaatst spreker vervolgens de volgende vragen en opmerkingen. 

- Iedereen telt mee. Dit onderwerp valt thans onder de strategische opgave Jeugdzorgtransitie. 

De PvdA vraagt zich af of dat logisch is, omdat het zowel om jongeren als om ouderen gaat. 

De PvdA kan zich voorstellen dat de Europese contacten met name van belang zouden 

kunnen zijn als het gaat om ouderen. Geïnformeerd wordt waarom in deze geen concrete 

acties en resultaten worden aangegeven. 

- Lobbyactiviteiten. Deze worden op meer plekken genoemd. Geïnformeerd wordt wat de 

PvdA zich hierbij moet voorstellen.    

- Kenniseconomie. De PvdA is ervan overtuigd dat hier kansen liggen. Het verheugt de PvdA 

dan ook dat dit goed wordt opgepakt.  

- Project Utrecht Culturele Hoofdstad 2018. Gememoreerd wordt dat de PvdA hierbij reeds de 

nodige vraagtekens heeft geplaatst bij de bespreking van de Voorjaarsnota.   

 

De heer Peters deelt mede dat D66 zich aansluit bij de waarderende woorden voor het 

voorliggende stuk.   

Namens D66 plaatst spreker vervolgens de volgende vragen. 

- EU-team. De taak van het EU-team is aanjagen, faciliteren en organisatie. De vakafdelingen 

zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het werk. Geïnformeerd wordt wie 

verantwoordelijk is voor het bewaken van de voortgang. D66 vraagt zich af of dit niet ook 

een taak van het EU-team is.  

- Smart Specialisation Strategy/S3. Geïnformeerd wordt naar de stand van zaken.  

 

Mevrouw Boelhouwer deelt mede dat GroenLinks zich aansluit bij het betoog van mevrouw Dik 

namens de Werkgroep Europa. GroenLinks acht met name de koppeling met de Strategie 2040 van 

belang. 
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Spreekster maakt voorts van deze gelegenheid gebruik aan te kondigen dat GroenLinks nader zal 

terugkomen op agendapunt 16, Statenbrief Voortgangsrapportage Europastrategie en Bericht 

Europa.  

 

De heer Lutfala memoreert dat de SP al in maart jl. heeft aangegeven zich niet te kunnen vinden in 

de Europastrategie. Dat standpunt wijzigt niet met het voorliggende Werkplan. De provincie tracht 

dichterbij Europa te komen met taken die de SP ziet als taken van de Rijksoverheid.  

Spreker verzoekt om een nadere toelichting ten aanzien van de S3. De vraag is of dit een extra 

lobbyteam wordt en, indien dat het geval is, wat dit kost.  

In het Werkplan staat als doel een zo groot mogelijke opbrengst voor de provincie uit Europese 

Structuurfondsen in de EFRO-periode. Geïnformeerd wordt of de provincie nog meer gaat lobbyen.  

Bij punt 3 wordt de Vrede van Utrecht genoemd. GS zien dat ook als een Strategische opgave. De 

SP stelt dat de provincie per jaar al enorme bedragen uitgeeft aan de Vrede van Utrecht. 

Geïnformeerd wordt of thans nog meer bedragen worden vrijgesteld voor het lobbyen voor de Vrede 

van Utrecht.  

 

Mevrouw Vlam deelt mede dat de VVD zich aansluit bij het standpunt van de Werkgroep Europa, 

zoals verwoord door mevrouw Dik.  

De behandeling van dit onderwerp is voor het zomerreces doorgeschoven naar deze vergadering. 

Geïnformeerd wordt of inmiddels iets te melden is over de voortgang en de verdere stappen in deze.  

 

Gedeputeerde De Vries maakt in de eerste plaats van deze gelegenheid gebruik de Werkgroep 

Europa te bedanken voor de prettige samenwerking. 

Er is gezocht naar een methodiek waarin ook voor de Staten duidelijk is hoe doelstellingen vanuit 

het Coalitieakkoord maar ook vanuit de Strategie 2040 feitelijk verweven zijn met de in de 

Europastrategie genoemde doelstellingen. Spreker is van mening dat dit goed inzichtelijk is gemaakt.  

Twee keer per jaar zal worden teruggekoppeld hoe de provincie bezig is met de activiteiten en wat 

dit feitelijk oplevert. Dat is ook het moment dat de stand van zaken met betrekking tot de voortgang 

van bv. de S3 duidelijk wordt, de contacten met de bedrijven/instellingen ter zake van de afspraken 

die daarover worden gemaakt en wat daaruit komt aan voorstellen om straks een operationeel 

programma samen te stellen in Randstadverband, dat wordt ingebracht om middelen uit het EFRO-

Fonds binnen te halen. De S3 is in feite een opstap naar het operationeel programma van het EFRO, 

waar vanuit Nederland wordt gevraagd daarvoor middelen te verkrijgen. Nu wordt binnen de eigen 

omgeving met de kennisinstellingen en bedrijven bekeken wat voor Utrecht specifieke onderwerpen 

zijn die kunnen worden ingebracht in het Randstadverband en vervolgens opgenomen in het 

landelijke programma. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat de Utrechtse belangen op een goede 

manier worden verankerd. Daarvoor moet gelobbyd worden.  

Met betrekking tot de voortgang, licht spreker toe dat hij inmiddels twee projecten heeft gezien die 

in de ontwikkelingsfase zijn, w.o. een Life+ programma in het kader van de bestrijding van de 

verdroging. Dit betreft een bedrag van € 1,6 mln waaraan het Rijk en Europa tweederde van het 

bedrag toevoegen. Er worden derhalve concrete stappen ondernomen om projecten binnen te halen, 

waardoor nog middelen vanuit het bestaande programma kunnen worden gebruikt. 

De S3 is bedoeld voor de komende periode. Dat vergt voorbereiding, lobby en afstemming met 

andere partners. 

Met betrekking tot de vraag om aandacht voor ouderen in het thema “Iedereen telt mee” licht spreker 

toe dat besloten is dat het sociale deel, dat vroeger wel prominent op de agenda stond van de 

provincie, niet meer tot een kerntaak van de provincie kan worden gerekend. Op grond daarvan is 

gezegd dat, indien kennis en inzet moet worden gepleegd op een aantal van deze dossiers, niet alles 

kan worden gedaan en is de afweging gemaakt daarop de energie niet in te zetten.  
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De lobby wordt altijd in breder verband gedaan, w.o. via de P4, IPO maar ook via de netwerken 

waarvan de provincie deel uitmaakt zoals het AIR-Netwerk.  

Met betrekking tot het monitoren van de voortgang van het EU-team, memoreert spreker de 

toezegging dat ter zake van het Werkplan Europa de stand van zaken twee keer per jaar zal worden 

teruggekoppeld.  

Er wordt geen extra geld gestoken in het project Utrecht Culturele Hoofdstad 2018. De 

lobbyactiviteiten richten zich met name op het bewerkstelligen dat Utrecht Culturele Hoofdstad kan 

worden en het bidboek goed landt in Brussel.  

Desgevraagd door de heer Van Wikselaar, memoreert spreker dat de PVV in een van de vorige 

Statenvergaderingen een motie heeft ingediend waarin werd gevraagd om de middelen die vanuit 

Europa komen zoveel mogelijk te gebruiken voor de provincie Utrecht. De motie is door GS 

overgenomen als een doel om hiermee de arbeid te verrichten. Spreker kan echter niet van tevoren 

aangegeven wat aan middelen vanuit Europa zal worden binnengehaald, omdat nog niet duidelijk is 

wat de nieuwe Structuurfondsen worden, hoeveel geld er uiteindelijk naar Nederland komt en hoe  

via de verschillende netwerken kan worden bewerkstelligd dat daarvan een deel in Utrecht terecht 

komt.   

Zodra kansen en mogelijkheden worden gezien en duidelijk is wat de Europese Structuurfondsen 

gaan betekenen voor Nederland, zullen GS de Staten inzicht verstrekken in wat in Utrecht terecht 

komt qua middelen en voor welke projecten.  

De heer Van Wikselaar mist een toezegging ten aanzien van de gevraagde inspanningen in deze.  

Gedeputeerde De Vries heeft er geen moeite mee inzicht te verstrekken in wat het team Europa en 

anderen daarvoor moeten doen binnen de provinciale organisatie. De inspanning wordt echter niet 

alleen binnen de eigen organisatie gepleegd. Er wordt bv. ook ondersteuning verleend aan projecten 

van de Universiteit, de Hogeschool en bedrijven. Spreker zegt toe aan te zullen geven hoeveel tijd 

wordt geïnvesteerd in bv. het binnenhalen van een EFRO-subsidie.  

De heer Dercksen memoreert dat de PVV hierover eerder vragen heeft gesteld. Binnen de provincie 

kost de inspanning € 6 ton en in de afgelopen periode leverde dat ca € 7 mln aan middelen op. 

Nederland is per jaar € 7 mld kwijt aan Europa.  

De heer Peters wijst erop dat in het laatste rapport van VNO/NCW staat dat er € 18 mld naar 

Nederland komt vanuit Europa. Er zijn derhalve ook baten en niet alleen maar kosten.  

De heer Dercksen merkt op dat de PVV voorstander is van een interne markt en derhalve geen 

discussie voert over die opbrengst.  

 

De heer De Kruijf hecht eraan toe te lichten dat de kanttekening van de PvdA bij het project Utrecht 

Culturele Hoofdstad 2018 alleen betrekking heeft op de context van de bezuinigingen in de sfeer 

waarin dat project zich voltrekt.  

 

Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen/opmerkingen meer zijn, sluit hij de 

behandeling over dit onderwerp af.  

 

9. Statenbrief voorlopige eindafrekening Project Eureka juli 2012 

De voorzitter licht toe dat, hoewel deze Statenbrief ter kennisname is aangeboden, er toch voor is 

gekozen om kort de gelegenheid te bieden hierover vragen/opmerkingen te plaatsen. 

 

Mevrouw Hoek memoreert dat in het zomerreces bericht is ontvangen dat nog een extra huurder is 

gevonden. Geïnformeerd wordt of dit in de voorliggende optelling is meegenomen.  

 

De heer Nugteren begrijpt dat de afrondende discussie nog gaat volgen op basis van de definitieve 

eindafrekening. Op grond hiervan beperkt GroenLinks zich thans tot de het uitspreken van 

waardering voor het feit dat de kosten zo worden beheerst. 
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De heer Peters deelt mede dat D66 zich aansluit bij de waardering over het projectmanagement. Er is 

wel sprake geweest van extra kosten door de asbest in het oude provinciehuis. Geïnformeerd wordt 

of die kosten in de voorlopige eindafrekening zijn opgenomen.  

De heer De Kruijf deelt mede dat de PvdA zich aansluit bij de waarderende woorden. Hij memoreert 

de discussie over de kosten van de kamers van Gedeputeerden. Geïnformeerd wordt of daarover iets 

meer kan worden verteld.   

 

De heer Dercksen deelt mede dat de PVV zich aansluit bij de vraag van D66 over het asbest. 

Wellicht is het mogelijk bij de definitieve afrekening de definitieve kosten te vermelden.   

De PVV is overigens benieuwd of de feitelijke exploitatielasten straks enigszins overeenkomen met 

de begrote exploitatielasten. 

 

Mevrouw Doornenbal spreekt namens het CDA haar waardering uit voor het feit dat een en ander 

binnen de kaders en termijnen is gebleven.  

 

Mevrouw Smit deelt mede dat de VVD zich aansluit bij de waarderende woorden. Zichtbaar is dat 

het College er zelfs in is geslaagd de jaarlasten nog verder terug te brengen.   

 

De heer Van Wikselaar merkt op dat de SGP vragen had over de asbest en de verhuursom. Hij 

begrijpt dat deze nader terugkomen in de definitieve eindafrekening.   

 

De heer Lutfula vestigt de aandacht op de werkplekken van de fractiemedewerkers in de Statenzaal. 

De SP heeft begrepen dat er niet voldoende stopcontacten zijn voor alle fractiemedewerkers. Voorts 

is voor de verhuizing toegezegd dat alle fractiemedewerkers een mobiel zouden krijgen en 

gesprekken daarnaar zouden kunnen worden doorgeschakeld. Geïnformeerd wordt naar de stand van 

zaken.  

Het project Eureka wordt beëindigd. Geïnformeerd wordt hoe daarna wordt omgegaan met extra 

kosten bv. voor onderhoud.   

 

Gedeputeerde Krol zet uiteen dat het ook GS verheugt dat het project Eureka goed is verlopen, 

omdat hiernaar terecht kritisch wordt gekeken door de politiek en de samenleving.  

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen Eureka en het oude provinciehuis. Eureka is het 

project waarmee de Staten hebben gevraagd nieuwe provinciale huisvesting te realiseren binnen de 

oorspronkelijke jaarlasten van € 5,4 mln. De Staten hebben aangegeven nu reeds te willen weten hoe 

het er ongeveer voorstaat en op grond daarvan ligt thans de Statenbrief voor. De Staten kunnen de 

definitieve afrekening van het project Eureka, het verbouwen van het huidige provinciehuis met de 

daarbij behorende door de Staten vastgestelde jaarlasten, in februari/maart 2013 tegemoet zien. Op 

dat moment is het eerste jaar garantietermijn verlopen en zijn alle tegenvallers op orde. De 

definitieve afrekening zal overigens op hoofdlijnen niet veel afwijken van hetgeen in de 

voorliggende Statenbrief is gepresenteerd.  

Spreker deelt mede dat verhuur en het asbest formeel buiten het project Eureka vallen. In de laatste 

Statenvergadering voor het zomerreces is gemeld dat er mondelinge overeenstemming was met de 

VRU over de verhuur van drie verdiepingen. Thans worden de laatste puntjes op de i gezet. Zodra 

deze beschikbaar zijn kunnen de Staten deze inzien. De financiële afspraken zijn gemaakt op grond 

waarvan spreker in de laatste Statenvergadering heeft kunnen mededelen dat de huisvestingslasten 

van oorspronkelijk € 5,4 mln, door GS met een bezuinigingsslag teruggebracht naar € 5,2 mln. en als 

gevolg van de goede aanbesteding naar ca € 5 mln,  thans met de overeenstemming over de verhuur 

aan de VRU kan worden teruggebracht naar ca € 4,5 mln.  



 12 

Verrassend is dat sinds overeenstemming is bereikt met de VRU zich meer gegadigden hebben 

gemeld, terwijl de provincie feitelijk op dit moment geen plek meer heeft. Op grond van het 

vorenstaande sluit spreker niet uit dat hierover het gesprek wordt aangegaan met ABN/AMRO, die 

tot 2020 ruimte huurt.   

Richting de Staten heeft regelmatig terugkoppeling plaatsgevonden over de lastige discussie rondom 

de asbest. Spreker memoreert dat een aanbesteding voor asbestsanering is gestopt, op grond van de 

in de visie van de provincie veel te hoge kosten. In die richting is vervolgens een nieuwe beweging 

in gang gezet dat tot de nodige juridische stappen heeft geleid. De rechter heeft de provincie 

overigens op dat punt volledig in het gelijk gesteld. 

Alle kosten die de provincie heeft moeten maken om de verkoop van het oude provinciehuis goed af 

te ronden (w.o. het asbest) worden ten laste gebracht van de verkoopopbrengst en vallen derhalve 

buiten het project Eureka.    

Ten aanzien van de GS-kamers, licht spreker toe dat alles in het werk is gesteld om een en ander zo 

sober mogelijk te houden. De totale kosten zijn op € 13.000 uitgekomen, hetgeen ongeveer de helft 

is van het bedrag dat oorspronkelijk werd gedacht. De heer De Kruijf merkt op dat dit de PvdA 

verheugt.   

Gedeputeerde Krol  kan zich voorstellen dat bij de definitieve afrekening van het project Eureka de 

exploitatie goed tegen het licht wordt gehouden; hij zegt dit toe.   

De opmerking/vraag over de stopcontacten voor de fractiemedewerkers in de Statenzaal neemt 

spreker mee. De vraag met betrekking tot mobiele telefoons en de doorschakeling daarvan voor de 

fractiemedewerkers dient bij de Griffie te worden neergelegd.  

 

Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen/opmerkingen meer zijn, sluit hij de 

behandeling van dit onderwerp af.  

 

10. Statenvoorstel Voorstel tot overgang van het huidige treasurybeleid naar 

Schatkistbankieren 

 

Mevrouw Hoek citeert dat de Minister van Financiën aan schatkistbankieren de eis verbindt dat de 

provincie alle middelen, geen uitgezonderd, bij de schatkist uitzet. 50PLUS mist in het stuk onder 

welke voorwaarden een opname kan plaatsvinden.  

Gedeputeerde Van Lunteren antwoordt dat nog geen duidelijkheid bestaat hoe het verplichte 

schatkistbankieren er exact uitziet. Daar is het wachten op. Zodra hierover duidelijkheid is 

ontvangen, zal hij de Staten daarvan in kennis stellen.  

 

De voorzitter memoreert dat voorgesteld is om dit Statenvoorstel zonder bespreking, maar met de 

mogelijkheid van schriftelijke vragen, als sterstuk door te geleiden naar de vergadering van 

Provinciale Staten van 10 september a.s. Aldus wordt besloten.  

 

11. Statenvoorstel Nota beleidskader weerstandsvermogen en risicomanagement 
De voorzitter geeft als eerste het woord aan de heer Boerkamp namens de Subcommissie voor de 

Jaarrekening. Vervolgens zal door de heer Luiks, Concerntrol, een presentatie worden gegeven.  

 

De heer Boerkamp, (ex) voorzitter van de Subcommissie voor de Jaarrekening, deelt mede dat in de 

Subcommissie een presentatie is gegeven. Aangezien het onderwerp Weerstandsvermogen, alle 

voorwaarden en manieren van werken, zo vaak aan de orde komen in zowel de commissie BEM als 

de Staten leek het de Subcommissie praktisch en goed om een en ander breed gedragen binnen de 

Staten te krijgen en daarom voor de commissie BEM te agenderen.  

 



 13 

De heer Luiks, Concerncontrol, licht het beleidskader weerstandsvermogen en risicomanagement 

aan de hand van een powerpointpresentatie toe. De handout van de presentatie is inmiddels per e-

mail aan de commissie toegezonden. Kortheidshalve zij verwezen naar de inhoud.  

 

De heer IJssennagger vestigt de aandacht op sheet 9, hoe gaan we concreet om met een risico. 

Geïnformeerd wordt hoe ‘indien er nog middelen over zijn’ moet worden opgevat. De vraag is of het  

risico wordt genegeerd, indien er geen middelen over zijn.   

De heer Luiks licht toe dat sprake is van een soort plafond. Dat is hoe groot de reserve is. Als zich 

een nieuw risico van substantiële omvang voordoet, wordt in de eerste plaats gekeken of dat binnen 

de reserve kan worden opgevangen. Indien dat niet mogelijk is, zal wellicht een afweging moeten 

worden gemaakt.  

De heer IJssennagger begrijpt, dat de risicoreserve in principe gelijk zou kunnen zijn aan de 

benodigde weerstandcapaciteit. Dat betekent dat er per definitie nooit middelen over zouden zijn. 

Spreker heeft ook begrepen dat de reserve wordt opgehoogd, indien meer middelen nodig zijn. In die 

zin begrijpt hij ‘indien er nog middelen over zijn’ niet, tenzij zaken in de loop van het jaar worden 

toegevoegd. 

De heer Luiks licht toe dat het laatste mogelijk is. Op het moment dat besluitvorming plaatsvindt, 

zullen GS moeten nadenken over het risicoprofiel. Dan kan een risico via de Voorjaarsnota in het 

weerstandsvermogen binnenkomen. Op dat moment wordt wel bekeken of er voldoende middelen 

zijn.  

De heer IJssennagger begrijpt thans dat er per definitie altijd middelen zijn, omdat het uit de 

Algemene Reserve kan worden gehaald en de risicoreserve aangevuld kan worden.  

De heer Luiks wijst er op dat de Algemene Reserve wel eindig is. Een van de ontwikkelingen in de 

afgelopen jaren is dat de middelen, ook in de Algemene Reserve, steeds verder teruglopen. 

Gedeputeerde Van Lunteren hecht eraan hieraan toe te voegen, dat het altijd een besluit is dat aan de 

Staten moet worden voorgelegd.  

 

De heer Boerkamp memoreert dat beschreven wordt dat voor projecten een extra post in het 

weerstandsvermogen wordt opgenomen in de reserve. Geïnformeerd wordt hoe zich dat verhoudt ten 

opzichte van de posten onvoorzien in de projectbegrotingen zelf. De vraag is of dit betekent dat de 

risico’s twee keer worden ingecalculeerd. 

De heer Luiks licht toe dat dit op dit moment wel gebeurt maar feitelijk niet de bedoeling is. Het 

doel van het voorliggende beleidskader is om deze posten eruit te halen. De algemene post zal in het 

weerstandsvermogen worden gebracht, maar pas op het moment dat zich een concreet risico 

voordoet worden opgenomen. Het is de bedoeling dat binnen een project een post onvoorzien wordt 

opgenomen.   

De heer Boerkamp kan zich voorstellen dat voor projecten een zelfde soort kader komt met een 

voldoende post onvoorzien.  

De heer Luiks geeft aan dat de Staten daarvoor zouden kunnen kiezen. Desgevraagd door de heer 

Boerkamp, bevestigt spreker dat, indien geen sprake is van een project, een en ander via het 

voorliggende beleidskader gebeurt.  

De heer Peters acht dit niet gewenst. Een project zou alleen maar moeten worden gedaan indien het 

project inclusief alle risico’s kan worden gerechtvaardigd.  

De heer Luiks licht toe dat dit de reden is dat de € 2,5 mln eruit gehaald wordt en straks per project 

wordt bekeken wat het risicoprofiel is en daarvoor een eigen post wordt opgenomen.  

De heer Nugteren is van mening dat sprake is van een inhoudelijk verschil tussen risico en 

onvoorzien. Er zijn ook tegenvallers in de zin dat de aannemer iets duurder blijkt te zijn of overwerk. 

Dat zou hij, gezien de omvang waarover het veelal gaat, niet als een risicoparagraaf willen betitelen.  

De heer Luiks zet uiteen dat de organisatie hiermee straks veel serieuzer aan de slag gaat. Het 

streven is dat die bewustwording leidt tot een goed beeld van de risico’s die daadwerkelijk worden 
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gelopen. Niet voor alles zal direct een post worden opgenomen. Anderzijds wordt tevens beoogd de 

voorspelbaarheid van de Jaarrekening en de uitgaven beter te beheersen. Op het moment dat alle 

risico’s goed zijn ingecalculeerd, zal minder sprake zijn van overschrijdingen.   

Spreker vervolgt hierna zijn presentatie.  

De heer Boerkamp merkt op dat een onderdeel van integraal risicomanagement ook het benutten van 

kansen i.c. bezuinigingen is. Indien kansen worden gezien om iets voor minder geld te doen, dienen 

die ook te worden gepakt. Geïnformeerd wordt of overwogen wordt dit als zodanig mee te nemen. 

De heer Luiks licht toe dat dit tijdens de interne round table gesprekken met afdelingen zeker wordt 

meegenomen. Het voorliggende beleidskader is met name gericht op het risico dat wordt gelopen.    

 

De voorzitter bedankt de heer Luiks voor zijn komst en toelichting. Hij stelt vervolgens het 

Statenvoorstel inhoudelijk aan de orde. 

 

De heer Van Wikselaar deelt mede dat de SGP zich in grote lijnen kan vinden in de inhoud van de 

voorliggende notitie. Geïnformeerd wordt hoe vaak dit zal worden geüpdatet.   

Namens de SGP plaatst spreker vervolgens de volgende vragen/opmerkingen. 

Kader 1. Er wordt een uitzondering gemaakt voor risico’s waarvan de gevolgen al door 

beheersmaatregelen volledig zijn afgedekt. De SGP kan zich voorstellen dat de risico’s in een post 

onvoorzien worden afgedekt als het om een project gaat. De SGP gaat er daarbij vanuit dat wel 

steeds wordt gemonitord of het goed blijft gaan en zodra sprake is van een overschrijding de kosten 

in de voorliggende, wel zichtbare, lijst worden opgenomen. Indien dat de werkwijze is, kan de SGP 

zich vinden in kader 1.  

Kader 6. De risico’s met financiële gevolgen, die niet van inschattingen zijn voorzien, worden als 

PM geraamd en niet opgenomen in het weerstandsrisicoprofiel. De vraag is of het niet verstandiger 

is om een soort range-structuur neer te zetten (minimum – maximum) waarbij sprake is van een 

inschatting. Dat geeft in de visie van de SGP een gevoel van waakzaamheid. Geïnformeerd wordt in 

hoeverre het mogelijk is een minimum – maximum raming op te nemen.  

Kader 19. Indien de beschikbare weerstandscapaciteit in de vorm van de reserve bij de begroting, de 

voorjaarsnota, de najaarsrapportage of de jaarrekening boven het gewenste niveau komt dan wordt 

het afgeraamd en toegevoegd aan de saldireserve. Geïnformeerd wordt wat concreet wordt bedoeld 

met saldireserve.   

Kader 20. Indien de benodigde weerstandscapaciteit boven de norm komt, dan vindt een herziening 

van het weerstandsrisicoprofiel plaats. De SGP maakt hieruit op dat de norm wordt bijgesteld in het 

geval van teveel risico’s. De SGP hoopt niet dat dit wordt bedoeld, maar het kan wel als zodanig 

worden geïnterpreteerd. De SGP pleit derhalve voor een andere formulering.  

 

Mevrouw Vlam memoreert dat in de Subcommissie voor de Jaarrekening ook al is gesproken over 

dit onderwerp. Het belangrijkste element is risicobewustzijn en risicoalertheid binnen de organisatie. 

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de risico’s binnen de projecten en de risico’s in 

het kader van de bedrijfsvoering. De risico’s binnen projecten zijn grotendeels binnen de post 

onvoorzien opgenomen en worden als zodanig als risico binnen het project onderkend. Daarnaast 

gaat het om risico’s die de provincie loopt in het kader van de bedrijfsvoering, het ondernemerschap. 

De voorliggende nota komt tegemoet aan het vorenstaande, zodat de weerstandscapaciteit helder is. 

Aan het eind van de presentatie is een vergelijking gemaakt tussen de vier provincies. Het is van 

belang dat het beleidskader voor Utrecht zelf is, omdat de financiële situaties van de vier provincies 

sterk verschilt. Het gaat erom dat in de Begroting en in de Jaarrekening tot uiting komt wat de 

Utrechtse risico’s zijn vanuit de eigen uitgangspunten en de daarbij behorende taakuitvoering. Dat 

maatwerk moet bewaard blijven.  
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De heer IJssennagger merkt op dat uit het voorliggende stuk blijkt dat, als de reserve lager is dan de 

benodigde weerstandscapaciteit, de reserve onmiddellijk wordt aangepast. Indien de reserve hoger is 

dan de weerstandscapaciteit wordt voor een aanpassing echter een marge van € 5 mln aangehouden. 

De PVV is daarvan geen voorstander. De benodigde weerstandcapaciteit moet ieder jaar exact 

worden berekend. Daar komt een bedrag uit. De PVV kan zich voorstellen dat op dat moment de 

reserve gelijkgesteld wordt aan de benodigde weerstandscapaciteit.  

Bekend is dat de PVV moeite heeft met de term ‘duurzaam’. Die term komt vier keer in het 

voorliggende stuk voor. De PVV heeft de indruk, dat hier ‘structureel’ wordt bedoeld. Indien dat het 

geval is, pleit de PVV ervoor dit ook als zodanig te wijzigen. In algemene zin wordt ervoor gepleit, 

daar waar structureel wordt bedoeld, niet meer de term duurzaam te gebruiken in financiële stukken. 

 

De heer De Kruijf spreekt namens de PvdA zijn waardering uit voor het voorliggende voorstel. De 

PvdA kan zich vinden in de kaders. Als het gaat om risicomanagement zal wel de eerste insteek 

moeten zijn dat beschikt wordt over integrale, actuele financiële informatie. De PvdA heeft begrepen 

dat daarin nog een slag moet worden gemaakt en dat er hard aan wordt gewerkt om dat te 

bewerkstelligen. Indien daarover niet wordt beschikt, is het niet mogelijk de risico’s in beeld te 

krijgen en er vervolgens iets mee te doen.  

Op blz. 15 wordt gesproken over de twee soorten weerstandscapaciteit, de structurele/duurzame- en 

de incidentele weerstandscapaciteit. Opgemerkt wordt dat de structurele weerstandscapaciteit alleen 

maar ingezet mag worden voor structurele risico’s. De PvdA begrijpt niet waarom structurele 

capaciteit niet zou mogen worden gebruikt om incidentele risico’s af te dekken. Verzocht wordt om 

een nadere toelichting.   

Kader 14. De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt maximaal 15% van het lastensaldo, exclusief 

mutaties reserves. De PvdA vindt dit niet logisch, omdat dan hetgeen dat maximaal beschikbaar is 

om de risico’s af te dekken afhankelijk wordt gemaakt van een lastensaldo, terwijl dat sterk daalt het 

komende jaar i.c. als sterk is gedaald. Daarmee wordt de relatie met de feitelijk te lopen risico’s 

enigszins losgelaten. Verzocht wordt om een nadere toelichting.  

De PvdA steunt het pleidooi van de SGP met betrekking tot kader 6.   

 

De heer Boerkamp memoreert zijn vragen ten aanzien van een integrale benadering, het grijpen van 

kansen en hoe met een project wordt omgegaan. D66 sluit zich aan bij de vraag van de SGP met 

betrekking tot kader 6. De laatste keer stond ca 10% van het aantal op PM. Dat wekt de indruk dat 

daarin toch flinke risico’s zitten.  

Ten aanzien van de maximum reserve € 5 mln grens, wordt geïnformeerd waarom niet is gekozen 

voor een percentage.  

 

De heer Nugteren spreekt namens GroenLinks waardering uit voor het voorliggende stuk. Een aantal 

vragen is al gesteld. Op de achtergrond speelt de vraag in welke mate een overheid risico mag/kan 

nemen. 

GroenLinks verzoekt om een toelichting waarom voor een grens van 15% is gekozen, mede gezien 

de opmerking in relatie tot de totale lasten. 

Voorkomen moet worden dat, doordat de risico’s beter worden afgedekt, de druk wordt 

weggenomen of verzwakt om te voorkomen dat risico’s worden gelopen. 

Het verheugt GroenLinks dat exacter zal worden beschreven wat de risico’s zijn. Een gevaar is 

echter dat alles als risico wordt aangemerkt. Geïnformeerd wordt wat in deze de ondergrens is.   

GroenLinks pleit ervoor communicatief verstandig hiermee om te gaan. In het komende jaar zullen 

de risico’s in potentie worden beschreven. Dat kan leiden tot een explosie aan risico-inventarisatie, 

terwijl sommige risico’s bijvoorbeeld al in een post onvoorzien waren opgenomen. Hiermee zal in 

de communicatie voorzichtig moeten worden omgegaan, omdat de provincie geen grote risico’s 

neemt. De provincie voert een heel terughoudend beleid op dat terrein en moet niet het beeld 
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oproepen dat allerlei risico’s worden ontdekt. De kern van het verhaal moet zijn dat de provincie een 

en ander administratief op orde brengt.  

 

De heer Lutfula merkt op, dat de meeste vragen van de SP al zijn gesteld. Geïnformeerd wordt 

wanneer het risico wordt geüpdatet.  

 

Gedeputeerde Van Lunteren staat op het standpunt dat het voorliggende stuk bijdraagt aan de 

bewustwording binnen de organisatie dat risico’s worden gelopen, dat daarvoor zorg moet zijn en 

hoe de risico’s in control kunnen worden gehouden.   

Het kader wordt voor een Statenperiode vastgesteld. Naar de risicoreserve wordt opnieuw gekeken 

als zich ineens grote veranderingen voordoen in de inkomsten van de provincie of reserves, bv. 

indien een grote greep uit het Provinciefonds wordt gedaan of als de belastingsinkomsten geheel 

anders uitvallen dan verwacht. Op dat moment moet worden bekeken of dat invloed heeft op de 

reserve of dat risico’s zich anders voordoen. Het is een continue proces. Het meest geëigende 

moment dat dit voorbij zal komen is bij de Voorjaarsnota, de Begroting en de Najaarsnota, omdat de 

informatie op dat moment ook beschikbaar komt.  

Een raming in plaats van een PM-post acht spreker een goede suggestie, die hij overneemt. Hij deelt 

het standpunt dat de provincie geen PM moet willen hebben. Hij zegt toe dat in het stuk richting de 

Staten de toezeggingen, die in deze vergadering worden gedaan, zullen zijn verwerkt. In het blauwtje 

zal worden bijgehouden waar die wijzigingen zich precies bevinden.  

De suggestie met betrekking tot kader 19, om in plaats van een vast bedrag een percentage op te 

nemen, neemt spreker eveneens over. Het genoemde bedrag ad € 5 mln betreft een ervaringscijfer. 

Hij kan zich voorstellen dat dit wordt omgerekend naar een percentage ten opzichte van het huidige 

weerstandsvermogen.  

De toevoeging aan de saldireserve is de oplossing waarop is uitgekomen. De saldireserve komt 

terecht in de Algemene Middelen, waarmee de reserve in het eigen vermogen blijft zitten. 

Indien geen aframing plaatsvindt, worden mogelijk risico’s gezocht om de ruimte op te souperen. 

Anderzijds deelt spreker de opvatting dat bij aframing de reserve niet meer beschikbaar is indien dit 

onverhoopt nodig is. Wel is daarbij de vraag of, indien ervoor wordt gekozen de reserve in het 

weerstandsvermogen te handhaven, het weerstandsvermogen niet constant wordt belegd.  

Op grond van het feit dat dit een specifiek onderdeel van het eigen vermogen is en gehoord de 

opmerkingen die hierover heden zij n gemaakt, stelt spreker voor de reserve in het 

weerstandsvermogen te handhaven en na twee jaar te evalueren hoe het weerstandsvermogen en het 

percentage zich hebben ontwikkeld. Om de nieuwe Staten in de gelegenheid te stellen de opgedane 

ervaringen mee te nemen, kan spreker zich voorstellen dat de evaluatie een jaar voor de verkiezingen 

plaatsvindt, bij de behandeling van de Begroting.  

De term duurzaam staat niet in alle gevallen gelijk aan de term structureel. Duurzaam betekent dat 

het wordt verankerd voor de langere termijn. Op grond hiervan is spreker er geen voorstander van 

het voorliggende stuk daarop tekstueel aan te passen.    

Indien structurele middelen worden ingezet op incidentele risico’s, bestaat de kans dat de middelen 

belegd zijn op het moment dat een structureel risico moet worden opgenomen. Om te voorkomen dat 

incidentele risico’s er langjarig in blijven zitten, is het verstandig deze incidenteel af te dekken. Als 

incidentele risico’s ook incidenteel worden afgedekt, blijft het een verantwoordelijkheid binnen het 

project of het incidentele geval waarin het zich voordoet en is de monitoring daarop strak.  

Aan de integrale benadering wordt hard gewerkt. Bij risicobeheersing zal het naar verwachting zeker 

helpen dat de informatie op een plek bij elkaar is. Ongetwijfeld zullen daarbij meer zaken boven 

tafel komen die voorheen in projecten zaten. Onderschreven wordt dat aandacht moet worden 

besteed hoe dat communicatief wordt opgepakt. Het zijn overigens geen nieuwe risico’s. Ze waren 

bekend maar worden naar één centraal niveau gebracht. De Staten hebben over al die risico’s een 

afzonderlijk besluit genomen.   
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Het voorliggende stuk draagt ertoe bij dat niet onnodig risico’s worden gelopen vanwege het feit dat 

een en ander zo nadrukkelijk wordt benoemd. Omdat de provincie kritisch moet zijn ten aanzien van 

haar uitgaven, wordt scherp toegezien op het structureel op orde brengen van de Begroting in de zin 

dat structurele uitgaven ook structureel worden gedekt. Het is merkbaar dat GS en de Staten veel 

meer aandacht hebben voor dit onderwerp. 

 

De heer Van Wikselaar memoreert zijn vraag wat een herziening van het weerstandsrisicoprofiel 

concreet inhoudt (Kader 18 en 20).   

 

De heer IJssennagger memoreert zijn opmerking ten aanzien van kader 17 en 19.  In kader 17 staat 

dat, indien onder het benodigde weerstandsvermogen wordt gekomen, de reserve wordt aangepast tot 

op het minimaal gewenste niveau. In Kader 19 wordt gesproken over het gewenste maximum 

niveau. De vraag is waarom een reserve wordt gebouwd die ruimer is dan het benodigde, terwijl als 

onder het niveau wordt uitgekomen dit niet verder dan tot het gewenste niveau wordt aangepast.   

 

De heer Boerkamp memoreert zijn vragen over het benutten van kansen en of positieve afwijkingen 

ook meer aandacht zouden kunnen krijgen in het voorliggende document.  

 

Gedeputeerde Van Lunteren licht toe dat het niet de bedoeling is dat met risico’s wordt 

gemarchandeerd. Indien er niet voldoende weerstandsvermogen is, wordt het percentage aangepast 

zodat het precies past en het project door kan blijven gaan.  

Desgevraagd door de heer Van Wikselaar, bevestigt spreker dat niet een herziening maar een update 

wordt bedoeld. Volgens spreker is de tekst correct geformuleerd. Bekeken zal worden of dit wellicht 

nog een nadere uitleg behoeft.   

Met het voorliggende document wordt een bewustwording op risicobeheersing voorgestaan. Op 

grond hiervan acht spreker het niet verstandig in hetzelfde document de kansen aan te pakken.    

Desgevraagd door de heer Boerkamp, zegt spreker toe dat dit punt in de rondgang van het 

voorliggende document langs de afdelingen wel zal worden meegenomen. 

Spreker meent dat met zijn toezegging ter vergadering, om het document dusdanig aan te passen dat 

het maximum niet meer direct wordt benoemd, tegemoet wordt gekomen aan de wens van de PVV.   

De heer IJssennagger geeft aan te zoeken naar de ratio van de plus € 5 mln i.c. zoveel procent. Aan 

de hand van een rekenvoorbeeld verduidelijkt hij waarom de plus € 5 mln. i.c. zoveel procent zinloos 

wordt geacht en voorgesteld wordt de reserve gelijk te maken aan het risicoprofiel.  

Gedeputeerde Van Lunteren deelt mede het standpunt van de PVV te delen en de suggestie over te 

nemen. Hij zegt toe dat het document daarop zal worden aangepast.  

 

De voorzitter sluit de discussie over dit onderwerp af, met de conclusie dat nader op dit onderwerp 

zal worden teruggekomen in de Statenvergadering, aan de hand van een aangepast document.  

 

12.  Statenvoorstel Aanpassing artikel 37 Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 

De voorzitter memoreert dat voorgesteld is om dit Statenvoorstel zonder bespreking, maar met de 

mogelijkheid van schriftelijke vragen, als sterstuk door te geleiden naar de PS-vergadering van 10 

september 2012.  

 

De heer Dercksen deelt mede, dat hij zich binnen zijn fractie nog wil buigen over de vraag of dit een 

sterstuk kan zijn.  

Spreker hecht eraan thans op te merken dat in het Programma Beter Benutten Midden Nederland een 

aantal maatregelen zit waarmee de PVV moeite heeft. Voorts las spreker in het GS-verslag dat de 

subsidie ”Het nieuwe werken” geen groot succes is geweest; er is slechts 10 – 15% aangevraagd. 

Spreker veronderstelt dat dit in het voorliggende stuk onder punt b. flex- en thuiswerken valt. De 
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PVV vraagt zich af of hier sprake is van het feit dat een subsidie niet wordt opgesoupeerd en er 

vervolgens wat anders wordt gezocht om het geld uit te geven. Verzocht wordt om een nadere 

toelichting.  

Tevens wordt geïnformeerd of voor de thans naar voren geschoven zaken wel een onderzoek is 

gedaan naar hoeveel geld daadwerkelijk benodigd is voor de gestelde doelen.  

 

De heer Boerkamp deelt mede dat D66 haar vragen, conform het voorstel, schriftelijk zal stellen.  

 

Gedeputeerde Van Lunteren licht toe dat bij veel maatregelen op het gebied van 

gedragsbeïnvloeding van tevoren niet duidelijk is hoe ze zullen uitpakken. De subsidie “Het nieuwe 

werken” is onderdeel van VERDER, waarbij andere partners betrokken zijn. Op grond hiervan kan 

de subsidie niet worden stopgezet en is besloten het subsidieplafond op nul te zetten.  

De gedachte van het programma Beter Benutten, hetgeen overigens binnen de Ad hoc Commissie 

Pakketstudies nog zal worden besproken, is dat de projecten samen met het bedrijfsleven tot stand 

komen.  

Het doel van het voorliggende Statenvoorstel is het Programma Beter Benutten uitvoerbaar te 

maken.   

Het Programma Beter Benutten kan inhoudelijk niet ter discussie worden gesteld. Het is een 

onderhandelingsproces dat met het Rijk, het bedrijfsleven en de gemeenten is gevoerd. De Staten 

kunnen alleen ja dan wel nee tegen het Programma Beter Benutten zeggen. Indien de Staten ja 

zeggen, hebben GS het voorliggende Statenvoorstel nodig om het Beter Benutten tot uitvoering te 

brengen.  

Omdat het project Beter Benutten snel is gaan lopen, ligt dit onderwerp thans tegelijk met het 

Programma Beter Benutten ter behandeling voor. Spreker onderschrijft dat het chiquer was geweest 

indien eerst het Statenvoorstel Programma Beter Benutten aan de Staten was voorgelegd en daarna 

pas het voorliggende Statenvoorstel, waarmee het wellicht een sterstuk had kunnen zijn.  

Spreker kan zich wel voorstellen dat de onderwerpen in die volgorde in de Statenvergadering 

worden behandeld. Indien de Staten het voorstel met betrekking tot Beter Benutten in meerderheid 

afwijzen is het voorliggende voorstel namelijk niet nodig.  

 

De heer Dercksen benadrukt dat de PVV geen kritiek heeft ten aanzien van het feit dat een subsidie 

niet wordt uitgegeven. De vraag is of er thans, vanwege het feit dat de subsidie “Het nieuwe werken” 

niet is aangevraagd, ruimte is voor Beter Benutten.   

 

Gedeputeerde Van Lunteren licht toe dat het Programma Beter Benutten door het Rijk is geïnitieerd. 

Het Rijk heeft daarvoor middelen beschikbaar gesteld, onder de randvoorwaarde dat de regio met 

voorstellen zou komen ter verbetering van de mobiliteit. Dat is een onderhandelingsproces met het 

Rijk en de verschillende gemeenten. Voor het totaalpakket stellen het Rijk en de provincie middelen 

beschikbaar. De provincie heeft dat geld zoveel mogelijk gezocht bij bestaande beleidsdoelen, 

waarmee een en ander volledig wordt gedekt uit de nieuwe middelen die in deze Coalitieperiode 

beschikbaar zijn gesteld voor het Strategisch Mobiliteitsplan. 

Het nieuwe werken betreft een samenwerkingsproject in het kader van VERDER. Op grond daarvan 

kan de subsidie niet worden stopgezet en is ervoor gekozen het subsidieplafond op nul te zetten. 

Volgend jaar wordt het pakket VERDER herijkt en worden alle maatregelen, die anders uitgepakt 

zijn dan gedacht, opnieuw bekeken. Hierbij zij wel opgemerkt dat sprake is van een 

overprogrammering. Met de verschillende partners is afgesproken dat het geld dat op grond van de 

herijking beschikbaar komt, wordt besteed aan de overprogrammering.  

 

De voorzitter sluit de discussie af, met de conclusie dat dit onderwerp nader terugkomt in de 

Statenvergadering.  
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13. Statenbrief verwachtingsmanagement Subsidies 

De voorzitter licht toe dat deze brief op verzoek van de Staten zelf is opgesteld. Hoewel deze 

Statenbrief ter kennisname is aangeboden, is er toch voor gekozen om kort de gelegenheid te bieden 

hierover vragen/opmerkingen te plaatsen. 

 

Mevrouw Hoek heeft het gevoel, dat tijdens het spel de spelregels worden veranderd. In de brief 

staat namelijk dat inmiddels is onderzocht of het mogelijk is om de looptijd van structurele subsidies 

te beperken.    

De provincie is al heel ver gegaan in het verminderen van subsidies. In de brief staat dat de provincie 

een aantal subsidies niet direct heeft kunnen verminderen, omdat ze structureel zijn. Deze subsidies 

zitten derhalve al in een lijn van verminderen.  

Bij veel subsidieontvangers wordt een structurele subsidie, vooral als het gaat om grotere bedragen,  

meegenomen bij het aanvragen van bv. een financiering bij een bank en speelt de subsidie ook een 

rol in het kader van de aflossingstermijn. Een subsidieontvanger kan in dat geval in de problemen 

komen, indien de spelregels tussentijds worden veranderd.   

Een ander voorbeeld is een organisatiebureau voor festivals dat veelal op langere termijn afspraken 

maakt en contracten afsluit, waarin de structurele subsidie is meegenomen.   

Op grond van het vorenstaande stelt 50PLUS voor de regels bij nieuwe structurele 

subsidieaanvragen toe te passen.   

 

De heer Lutfula memoreert dat het doel van de voorliggende brief is de subsidieregels die de 

provincie hanteert duidelijk te maken. De SP kan zich daarin vinden. 

In de brief staat dat structurele subsidie wordt gekoppeld aan de Collegeperiode en daarmee aan de 

politiek. De SP heeft er moeite mee dat subsidieregelingen worden gekoppeld aan het politieke 

systeem. De vraag is bijvoorbeeld wat er gebeurt als een College valt. Daarnaast wordt het voor 

organisaties heel moeilijk om een langdurige planning en strategie vast te stellen, met de wetenschap 

dat zij in een nieuwe Collegeperiode mogelijk geen subsidie meer krijgen.   

 

De heer Nugteren deelt mede dat GroenLinks op zich geen behoefte had een dergelijke statement, 

omdat een ieder weet dat een subsidie eindig kan zijn en dat het de gewoonte is om een keer in de 

vier jaar te bekijken of een subsidie al dan niet wordt voortgezet. Het gaat meer over de vraag hoe 

alert organisaties op hun eigen situatie zijn.   

In de voorliggende brief wordt gemeld dat het College subsidie toewijst. Het zijn echter de Staten 

die bepalen of een subsidie al dan niet wordt verstrekt.  

Voorts staat in de brief dat een organisatie wordt verondersteld rekening te houden met een 

eventuele beëindiging van de subsidie. GroenLinks kan zich hierin vinden. De provincie stelt 

subsidievoorwaarden, die het onmogelijk maken een eigen vermogen op te bouwen. GroenLinks 

pleit ervoor die mogelijkheid wel te bieden en de subsidievoorwaarden daarop aan te passen. 

 

De heer Boerkamp deelt mede dat de D66 geen opmerkingen heeft ten aanzien van het voorliggende 

stuk. Het maakt de organisaties vooral alert om hun eigen meerwaarde te bewijzen.  

 

De heer De Kruijf deelt mede dat de PvdA zich kan vinden in de inhoud van de voorliggende brief, 

waarmee helderheid voor de organisatie en flexibiliteit voor de provincie wordt gecreëerd.  

De PvdA vraagt zich echter af hoe een en ander werkt indien een organisatie in het laatste jaar van 

een Collegeperiode een meerjarige activiteit wil opstarten die de provincie graag zou willen 

ondersteunen.  
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Mevrouw Doornenbal is van mening dat de inhoud van de voorliggende brief tegemoet komt aan de 

wens van de Staten. Wat de het CDA betreft wordt dit goed gecommuniceerd naar de organisaties.  

 

Mevrouw Smit sluit zich aan bij het betoog van het CDA. De door de Staten gevraagde duidelijkheid 

wordt in de voorliggende brief goed verwoord.  

 

De heer Van Wikselaar onderschrijft, dat duidelijkheid van belang is en in die zin verheugt de 

inhoud van de voorliggende brief de SGP. 

Spreker sluit zich voorts aan bij de vraag van de PvdA hoe een en ander werkt indien in het laatste 

jaar van de Collegeperiode bv. een incidentele subsidie wordt aangevraagd voor twee jaar.  

 

Gedeputeerde Van Lunteren licht toe dat gezocht is naar een manier waarop de regels voor alle 

partijen zo gelijk mogelijk overkomen. Het besluit is gericht op de structurele, meerjarige, 

subsidietrajecten. 

Op grond van de ervaring in de afgelopen jaren wordt de kans dat zich problemen voordoen in het 

laatste jaar van de Collegeperiode ingeschat op nihil.   

Door GroenLinks wordt een terecht punt ingebracht met betrekking tot de subsidievoorwaarden. Op 

dit moment wordt bekeken of de voorwaarden kunnen worden aangepast, zodat een bepaald deel van 

de subsidie kan worden gebruikt voor vorming van een eigen vermogen. Hierop zal derhalve nader 

worden teruggekomen.  

De spelregels worden niet gewijzigd; er wordt nadrukkelijker aangegeven wat de spelregels zijn. 

Enerzijds wordt aan de politiek de flexibiliteit geboden om eventueel een nieuwe afweging te 

kunnen maken na verkiezingen. Anderzijds wordt richting organisaties onder de aandacht gebracht 

dat het kan gebeuren dat hun subsidie niet zeker is bij een andere samenstelling van Provinciale 

Staten.   

Gehoord de commissie stelt spreker vast dat de inhoud van de voorliggende brief kan rekenen op een 

brede instemming van de Staten. GS zullen daarmee derhalve op die manier doorgaan.   

 

Mevrouw Hoek deelt mede dat 50PLUS steunt dat aan organisaties duidelijk wordt gemaakt dat een 

subsidie niet oneindig is. Zij wijst erop dat er, zodra de subsidieontvanger de aanzegging krijgt dat 

het niet meer vanzelfsprekend is dat de subsidie structureel is, een tijdspad ingaat waarbij de 

subsidieontvanger wettelijk beschermd is. Op grond hiervan stelt 50PLUS voor dit toe te passen op 

nieuwe subsidieaanvragen en daarbij duidelijk aan te geven dat alleen nog maar incidentele subsidies 

worden toegekend.   

 

De heer Nugteren hecht aan de bevestiging dat de Staten uiteindelijk besluiten of een subsidie al dan 

niet wordt toegekend.   

GroenLinks sluit zich aan bij de vraag van de PvdA en de SGP over hoe wordt omgegaan met een 

partij die in het laatste Collegejaar een incidentele subsidie aanvraagt voor bijvoorbeeld 2 jaar. 

GroenLinks staat op het standpunt dat de mogelijkheid om als Staten een dergelijk besluit te nemen 

niet op voorhand moet worden geblokkeerd.    

 

Gedeputeerde Van Lunteren geeft aan die mogelijkheid niet te hebben willen blokkeren. De Staten 

zijn altijd in de gelegenheid om een dergelijk besluit te nemen. Ingeschat is echter dat de kans 

dermate klein is dat hiervoor niet direct iets is geregeld.  

Spreker bevestigt dat besluiten over het verstrekken van subsidies door de Staten worden genomen. 

Dit betreft echter de Subsidiebeschikkingen en die zijn gemandateerd aan het College.  

 

De voorzitter sluit de behandeling van dit onderwerp hierna af.  
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TER KENNISNEMING  

 

14. Statenbrief effecten voor de Provincie Utrecht door de val van het Kabinet Rutte 

 

15. Statenbrief Rapportage treasury 1
e
 kwartaal 2012  

 

16. Statenbrief Voortgangsrapportage Europastrategie en Bericht Europa 

 

17. Sluiting 

Onder verwijzing naar de Termijnagenda, deelt de voorzitter mede dat er voor de vergadering 

van 24 september a.s. nog geen punten zijn. Vooralsnog gaat de vergadering wel door en 

vindt aansluitend een presentatie plaats over personeelsmanagement.  

  

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter vervolgens de vergadering, onder 

dankzegging voor ieders komst en inbreng. 

 


