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

24 september 2012 in het Provinciehuis 

 

Aanwezig: 

G.A. de Kruif (voorzitter), R. van Lunteren (gedeputeerde), mw. A.M.A. Pennarts 

(gedeputeerde), drs. R.E. de Vries (gedeputeerde), dr. F.H. Barneveld Binkhuysen (VVD), 

mw. A.C. Boelhouwer (GroenLinks),  R.G.J. Dercksen (PVV), 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), A.J. Schaddelee (ChristenUnie), 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: 

drs. J.G. Boerkamp (D66), mr. J.M. Buiting (CDA), mw.drs. R.K. Dik-Faber (ChristenUnie), mw. P. 

Doornenbal-van der Vlist (CDA), mw. M.W.J. Maasdam-Hoevers (CDA), mw. J.H. Verbeij-

Ouwerkerk (PvdA) en W. van der Steeg (PvdD) 

 

 

1.  Opening 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.  

De berichten van verhindering worden doorgenomen.  

 

2. Vaststelling agenda 

De agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

De voorzitter deelt mede dat na afloop van deze vergadering een presentatie worden gegeven door 

de heer Goedhart over de organisatieverandering en de daaruit voortvloeiende personele 

ontwikkelingen, waarvoor ook de overige Statenleden zijn uitgenodigd. 

 

4. Rondvraag 

Geen.  

 

5.   Termijnagenda 

Gedeputeerde De Vries deelt mede dat de toezegging, dat de commissie in deze vergadering 

informatie zou ontvangen over de door de provincie binnengehaalde Europese gelden inclusief de 

gepleegde tijdsinvestering, te ambitieus is gebleken. Hij vraagt in deze enig respijt.  

De voorzitter deelt mee, dat dit punt naar de volgende vergadering wordt verschoven.    

 

Desgevraagd door de heer IJssennagger licht de voorzitter toe dat de toezegging, dat de 

exploitatielasten worden meegenomen in de definitieve eindafrekening, betrekking heeft op het 

nieuwe gebouw van de provincie. In de volgende Termijnagenda zal dit worden verduidelijkt.  

 

De voorzitter rondt de bespreking over de Termijnagenda af.    
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Het verslag wordt conform vastgesteld.  

7. Statenvoorstel wijziging Reglement Waterschap Vallei en Eem 

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 8 

oktober 2012. Aldus wordt besloten.   

 

Naar aanleiding van het feit dat enige verwarring bestaat over de agenda maakt de heer De Kruijf  

van deze gelegenheid gebruik te verzoeken de commissie, conform de afgesproken systematiek, vijf 

dagen voor de vergadering een definitieve agenda toe te zenden.  

De voorzitter zegt toe dat hieraan aandacht zal worden besteed.  

 

8. Randstedelijke Rekenkamer concept 1
e
 wijziging Begroting 2012 

De voorzitter deelt mede dat gevraagd wordt of de Staten voornemens zijn een zienswijze in 

te dienen. De Utrechtse leden van de Programmaraad hebben aangegeven dit niet nodig te 

vinden.  

 

Mevrouw Vlam, lid van de Programmaraad, licht toe dat de programma- en 

onderzoeksonderwerpen, alsmede de financiële verantwoording daarvan, ook onderwerp van 

discussie zijn in de Programmaraad. Indien er nog andere punten zijn zal dit naar de 

Programmaraadsvergadering worden meegenomen, op grond waarvan het niet nodig wordt 

geacht een zienswijze in te dienen.  

 

De voorzitter deelt mede dat het voorstel is geen zienswijze in te dienen. Indien de commissie 

anders beslist, dan zal de griffie nog een zienswijze opstellen voor de PS-vergadering van 8 

oktober a.s.   

 

Mevrouw Hoek mist in het stuk hoe de verdeelsleutel is met betrekking tot de ca. € 1,5 mln.  

 

Mevrouw Vlam licht toe dat de Randstedelijke Rekenkamer wordt gefinancierd door de vier 

provincies. Het betreft een vast en variabel bedrag per provincie afhankelijk van de grootte 

van de provincie. Noord- en Zuid-Holland zijn op grond daarvan de grootste financiers van de 

Rekenkamer, Utrecht zit daar een stuk onder en Flevoland is de kleinste.  

De onderzoeken die door de Rekenkamer worden gedaan zijn tweeledig. Soms gaat het om 

onderwerpen die provincievergelijkend worden gedaan, soms om onderwerpen op verzoek 

van een bepaalde provincie. Er is wel inzichtelijk gemaakt wat de onderzoeken per onderwerp 

hebben gekost, maar de kosten worden niet per onderzoek naar de provincie toegerekend. 

Desgevraagd door mevrouw Hoek, antwoordt spreekster dat de verdeelsleutel in de 

Gemeenschappelijke Regeling is opgenomen.    

 

De voorzitter concludeert dat de commissie instemt met het voorstel geen zienswijze in te 

dienen.  

 

9. Sluiting 

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

dankzegging voor ieders komst en inbreng. 

 

 


