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

23 juni 2014 in het Provinciehuis 

 

Aanwezig: 

mw. P. Doornenbal-Van der Vlist (voorzitter), R. van Lunteren (gedeputeerde), mw. A.M.A. 

Pennarts (gedeputeerde), mw. A.C. Boelhouwer (GroenLinks), mr. J.M. Buiting (CDA), R.G.J. 

Dercksen (PVV), J. Germs (VVD), ir. N.J.P. Hoefnagels (D66), 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), A.J. Schaddelee (ChristenUnie), mw. Y. Smit (VVD), mw. J.H. Verbeij-Ouwerkerk 

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

 

Van ambtelijke zijde aanwezig: 

L.C.A.W. Graafhuis (griffier), dr. R.J. Poort (adjunctgriffier) en mw. W. Voorneman-Rikkers 

(verslag) 

 

Afwezig: W.I.I. van Beek (CvdK), drs. R.W. Krol (gedeputeerde), drs. R.E. de Vries (gedeputeerde), 

ir. H. Graaff (CDA), mw.drs. A.M.C. Mineur (SP), ir. J.P.M. Peters (D66), mr. D.S. Tuijnman 

(VVD), W. van der Steeg (PvdD), mw.drs. J.C.M. Versteeg (D66), drs. W.J. Ubaghs (PVV) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

Bericht van verhindering is ontvangen van de CvdK en gedeputeerde De Vries. 

 

2. Vaststelling Agenda 

De voorzitter deelt mede dat de commissie via eerdere mails op de hoogte is gesteld van de tijdsklem 

waarin deze vergadering plaatsvindt. Mocht behandeling van alle punten niet lukken, dan zal 

spreekster om 10.15 uur een voorstel doen voor het vervolg van de vergadering.  

Met in achtneming van het vorenstaande, wordt de agenda conform vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

De heer De Kruijf, afgevaardigde namens PS in het IPO, rapporteert het volgende vanuit de AV van 

het IPO d.d. 19 juni jl.  

Er is uitvoerig gesproken over Kompas 2020 versie 2.0. Vanuit alle provincies is daarop een grote 

variëteit aan opmerkingen gemaakt. Spreker schat in dat dit uiteindelijk niet zal leiden tot 

aanpassing, omdat het IPO Bestuur alle kanten uit kan met de opmerkingen.  

In de afgelopen maanden is een belevingsonderzoek gehouden onder statenleden, waarvan de 

resultaten in de AV zijn gepresenteerd. Het resultaat is niet opzienbarend. Kort samengevat hebben 

de meeste statenleden het prima naar hun zin, besteden gemiddeld 20 uur aan het statenwerk, zijn 

wat ontevreden over hun beloning. Spreker pleit ervoor het belevingsonderzoek, zodra het resultaat 

digitaal beschikbaar is, te agenderen voor deze commissie. Wellicht dat het resultaat ook iets kan 

betekenen voor kandidaat statenleden voor de volgende periode, in de zin dat kan worden 

aangegeven waar de belangrijke accenten liggen als het gaat om het statenwerk.  

De voorzitter zegt agendering van dit onderwerp toe.  

 

Gedeputeerde Pennarts memoreert, dat het Kabinet het wetsvoorstel voor opschaling van de drie 

provincies niet doorzet. Dat betekent dat er een besluit komt tot stopzetting van de Arhi-procedure; 

de ingediende zienswijzen zullen wel worden beantwoord.  
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Er mag vanuit worden gegaan dat dit onderwerp later op enigerlei wijze wel weer terugkomt op de 

agenda. Aan de provincie Utrecht de vraag hoe daarmee zal worden omgegaan. Spreekster stelt zich 

voor daarover eerst binnen GS van gedachte te wisselen en op basis daarvan terug te komen bij de 

commissie met een voorstel. 

Wellicht moet dat eveneens als provincies onderling, het middenbestuur, een keer worden 

besproken. Mogelijk biedt het Kompas 2020 daartoe aanleiding. 

De heer Hoefnagels verzoekt in het voorstel mee te nemen wat de gevolgen zijn van het 

Kabinetsbesluit voor de wnd. CvdK. 

De heer De Kruijf informeert wat dit betekent voor het wetsvoorstel WGR+ . 

Gedeputeerde Van Lunteren memoreert dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel Noordvleugel heeft 

gekoppeld aan het wetsvoorstel WGR+, op voorwaarde  dat het voor de zomer zou worden 

behandeld. Hij gaat er derhalve vooralsnog van uit dat het wetsvoorstel WGR+ nog voor het 

zomerreces door de Tweede Kamer wordt behandeld.  

 

4. Verslag Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van  19 mei 2014 

De voorzitter deelt mede, dat een tekstuele opmerking van de PVV is verwerkt. 

Met in achtneming van het vorenstaande, wordt het verslag vastgesteld.  

 

5. Rondvraag 

De heer Schaddelee memoreert dat,  in antwoord op vragen van de PVV ter zake, is 

aangegeven dat de externe kosten met betrekking tot de eventuele provinciefusie ca € 220.000 

bedroegen. Geïnformeerd wordt of ook de interne kosten in beeld kunnen worden gebracht.  

In de beantwoording op de vragen van de PVV, werd er eveneens op gewezen dat er 

waarschijnlijk in de vervolg wetgeving rond de provinciale herindeling een regeling zou 

komen over de afdoening van de kosten die de provincies maken. Nu de wet niet doorgaat, is 

de vraag op welke wijze die kosten worden gedekt en welke mogelijkheden het College ziet 

om de rekening bij Den Haag in te dienen.  

Gedeputeerde Pennarts licht toe dat gemeenten de kosten van een herindeling in Den Haag 

kunnen declareren als de herindeling heeft plaatsgevonden; dat geldt niet als een herindeling 

niet doorgaat.  

Voor de provincie zijn de mogelijkheden beperkt, omdat de provincie zich in deze niet kan 

beroepen op een regeling. Het was een speculatie dat de provincie dit zou kunnen doen in 

analogie van gemeenten.  

Het is lastig een inzicht te geven in de gemaakte interne kosten, omdat de provincie geen 

tijdschrijfsysteem meer hanteert en de desbetreffende ambtelijke uren derhalve niet zijn 

geregistreerd. Het is wel bekend hoeveel afdelingen en mensen hiermee bezig zijn geweest. 

Voor het overige verwijst spreekster naar de beantwoording van de vragen van de PVV. 

De heer Schaddelee begrijpt dat er op geen enkele manier meer met het Rijk wordt gesproken 

over die kosten.  

De heer Buiting kan zich voorstellen dat het moeilijk is om dergelijke kosten te verhalen. 

Achteraf zou echter de redenering kunnen worden gemaakt dat de provincie altijd een 

kanttekening heeft geplaatst bij het nut van de provinciefusie, omdat dit los werd gezien van 

de totale structuur. In het kader van het draagvlak in de Tweede- en Eerste Kamer, blijkt dat 

punt thans ook van belang te zijn. Feitelijk heeft de provincie het Kabinet gewaarschuwd niet 

teveel tijd en energie te steken in dit voorstel, omdat dit wel eens kansloos zou kunnen zijn. 

Het CDA kan zich voorstellen dat de betrokken provincies naar buiten brengen dat met elkaar 

in deze tijd van bezuinigen onvoorstelbaar veel kosten zijn gemaakt, als gevolg van het feit 

dat Den Haag niet heeft willen luisteren naar het standpunt van de provincies. 

Met een reactie in die richting waarschuwen de provincies het Kabinet in ieder geval voor de 

toekomst om in deze beter beslagen ten ijs te komen. 
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De heer De Kruijf merkt op dat, wat de provincie vergoed krijgt van het Rijk, blijkbaar anders 

is geregeld dan de ChristenUnie wil. Wat de provincie bij gemeenten veroorzaakt in het kader 

van gemeentelijke herindelingen, heeft zij echter in eigen hand. Bekend is dat gemeentelijke 

fusies deels wel en deels niet lukken, deels wel met medewerking en deels zonder. Ter 

illustratie wijst spreker op Renswoude.  

Geïnformeerd wordt of van de ChristenUnie een voorstel tegemoet kan worden gezien om 

gemeenten, die tegen hun zin verzeild zijn geraakt in een voor hen niet gewenste procedure, te 

compenseren in de gemaakte kosten.  

De heer Lutfula wijst erop dat de opschaling van de provincies een voorstel was van het 

Kabinet zelf. De SP hecht aan een overzicht van de totale kosten, die de provincie heeft 

gemaakt en dat toch een poging wordt ondernomen om een deel van de kosten van Den Haag 

terug te krijgen. Voorts sluit de SP zich aan bij de suggestie van het CDA om naar buiten te 

brengen wat deze procedure de provincie heeft gekost.  

De heer Van Wikselaar merkt op dat het de SGP heeft bevreemd dat op RTV Utrecht 

afgelopen zaterdag al een artikel stond, waarin de provincie aangaf de kosten niet te verhalen. 

Geïnformeerd wordt of het niet voorbarig was om dit al publiekelijk te maken voordat de 

vragen van de PVV waren beantwoord en behandeling in deze commissie had 

plaatsgevonden.  

De heer Dercksen deelt mede dat de PVV zich aansluit bij het verzoek om een indicatie van 

de kosten.  

De heer Nugteren deelt mede dat GroenLinks zich aansluit bij de opmerking van de PvdA 

over de consequentie voor het eigen gedrag van de provincie richting gemeenten. Het 

verheugt GroenLinks dat de provincie geen referendum heeft georganiseerd ad € 1,5 mln, 

omdat die kosten dan wellicht ook zelf betaald hadden moeten worden.  

Tot slot merkt spreker op dat deze kosten nu eenmaal bij de bedrijfsbezigheden horen. De 

provincie heeft het geld vooral gebruikt om haar standpunt kenbaar te maken. Dat is op zich 

zinvol; de provincie heeft daar wat aan op de langere termijn. Op grond van het vorenstaande, 

ziet GroenLinks geen reden om de kosten op Den Haag te verhalen.  

De heer Hoefnagels deelt mede dat D66 zich aansluit bij het betoog van GroenLinks. 

De heer Schaddelee merkt op dat de vraag van de PvdA helder is. Dat is precies de reden dat 

de ChristenUnie geen voorstander is van opgelegde fusietrajecten van bovenaf. De discussie 

van de afgelopen twee jaar ter zake van de provinciefusie, heeft wederom bewezen, dat 

burgers en bestuurders niet zitten te wachten op discussies over de inrichting van provincies, 

gemeenten en het hele huis van Thorbecke. Indien er geen fusies van bovenaf worden 

opgelegd, is er ook geen sprake van kosten.  

De heer De Kruijf merkt op dat deze provincie, waarin de ChristenUnie vertegenwoordigd 

was, wel procedures in gang heeft gezet die gemeenten raakten, zonder dat zij dat wilden en 

die ze op kosten heeft gejaagd. In het verlengde van de vraag die de ChristenUnie stelde 

richting het Rijk, is de vraag hoe redelijk de provincie zou moeten zijn in de richting van 

gemeenten. Doordenkend in de redenering van de ChristenUnie, lijkt het spreker logisch dat 

zij komt met een voorstel tot compensatie van de kosten, bv. richting Renswoude en Loenen, 

die door de provincie ook tegen hun zin zijn betrokken in een fusiediscussie.  

Overigens acht de PvdA het declareren van de kosten bij het Rijk een zinloos voorstel, dat zij 

derhalve niet zal steunen.  

De heer Schaddelee antwoordt dat de ChristenUnie in principe op het standpunt staat dat de 

vervuiler betaalt. In het geval van de provinciefusie moet het overheidslichaam, dat een 

vooraf overduidelijke zinloze discussie aankaart, achteraf ook maar de schade daarvan 

betalen. Renswoude en Loenen was voor sprekers tijd; daarop gaat hij thans niet nader in.  

Mevrouw Hoek deelt mede dat 50Plus zich aansluit bij het betoog van de SGP. Zij 

onderschrijft dat het referendum niet is gehouden, maar in een artikel van het heden 
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verschenen Binnenlands Bestuur staat dat op verzoek van de Staten wel een enquête is 

gehouden, waaruit eveneens een negatieve uitslag ten aanzien van de opschaling is gekomen. 

Dat is voor GS de leidraad geweest voor de stukken die richting Den Haag zijn gegaan. 

50Plus sluit zich aan bij diegenen die van mening zijn dat de provincie de kosten niet zonder 

meer voor eigen rekening moet nemen.  

Gedeputeerde Pennarts merkt op dat de indruk wordt gewekt dat de kosten allemaal voor niks 

zijn gemaakt. Dat is niet het geval. De kosten ad € 220.000 zijn fors, maar het geld is wel 

gebruikt om het Utrechtse statement te onderstrepen en de Utrechtse casussen voor het 

voetlicht te brengen. Er is ook informatie verstrekt aan de partijen die in de laatste ronde de 

onderhandelingen voerden met het Kabinet. 

Spreekster memoreert te hebben aangegeven dat het ingewikkeld is om de specifieke 

loonkosten daaraan toe te voegen, vanwege het feit dat het tijdschrijven is afgeschaft. 

Frictiekosten worden door het Rijk pas aan gemeenten vergoed nadat de herindeling heeft 

plaatsgevonden. Tot die tijd wordt het gezien als reguliere kosten voor het bestuurlijk 

apparaat.  

Met betrekking tot Renswoude, dat als voorbeeld is aangehaald, heeft de provincie overigens 

een tegemoetkoming in de kosten van vooronderzoek uitgekeerd. Dat doet de provincie bij 

meer gemeenten indien daar een herindeling speelt. Dat betreft echter een vrijwillige keuze 

van het provinciebestuur. De provincie kan ter zake van de provinciefusie geen 

tegemoetkoming in de kosten afdwingen bij het Rijk, omdat geen beroep kan worden gedaan 

op een regeling dan wel een afspraak die de ruimte biedt om deze kosten te declareren. De 

Staten zouden er voor kunnen kiezen zelf het statement te maken richting het Rijk, in de zin 

dat zij onder de aandacht brengen dat de provincie die kosten heeft gemaakt en zij van oordeel 

zijn dat het Rijk zich dat zou moeten aantrekken.  

Desgevraagd door de heer Lutfula, benadrukt spreekster nogmaals dat dit soort kosten alleen 

maar al dan niet geheel of gedeeltelijk kunnen worden gedeclareerd op basis van regelingen 

en/of afspraken. Die zijn er niet, zodat de provincie zich derhalve nergens op kan beroepen. 

Op grond daarvan, geeft zij de Staten de suggestie mee desgewenst ter zake zelf een signaal af 

te geven richting het Rijk.  

De voorzitter rondt de discussie over dit onderwerp af.  

 

6. Termijnagenda (versie 10 juni 2014) 

De voorzitter stelt vast dat de Termijnagenda conform wordt vastgesteld.   

  

7. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2014 

De heer Hoefnagels merkt op dat D66 twee technische vragen heeft die nog ambtelijk worden 

uitgezet. 

Spreker informeert of de Staten op de hoogte zijn gesteld van het feit dat binnen de 

organisatie het tijdschrijven is afgeschaft. D66 vraagt zich in deze met name af wat de 

gevolgen hiervan zijn voor o.a. nieuwe-, jonge-, minder ervaren medewerkers. D66 kan zich 

nl. voorstellen dat in het geval van projecten waarbinnen sprake is van een vaste waarde 

waarin drie medewerkers worden gezet die even duur zijn, alle projectenleiders gaat vechten 

voor de beste mensen.  

 

Mevrouw Hoek vestigt de aandacht op punt 1.5, Beleidsaccenten m.n. het project 

Windenergielocatie Lage Weide. Spreekster heeft begrepen dat dit project on hold is gezet 

dan wel niet meer doorgaat. Verzocht wordt om een nadere toelichting.   

De voorzitter wijst erop dat deze vraag feitelijk thuishoort in de vakcommissie. 
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De heer Schaddelee spreekt namens de ChristenUnie zijn waardering uit voor de heldere 

Voorjaarsnota.  

Spreker vestigt de aandacht op de ombuiging van ca. € 10 mln vanaf  2018. Ten aanzien van 

de onderbouwing valt het schrappen van de stelpost loon- en prijscompensatie ad € 2,2 mln 

op. Volgens de ChristenUnie is een dergelijke stelpost juist om fluctuaties in de toekomst op 

te vangen. De vraag is hoe dat wordt geregeld als deze stelpost wordt geschrapt.  

De stelpost Bedrijfsvoeringreserve wordt eveneens opgeheven. Geïnformeerd wordt vanaf 

welk jaar en hoe de risico’s, die daaruit voortvloeien, worden opgevangen.  

 

De heer Buiting deelt mede dat het CDA zich aansluit bij de waarderende woorden voor de 

voorliggende Voorjaarsnota. 

Op het moment dat deze Voorjaarsnota werd opgesteld, werd nog aangenomen dat de 

opschaling van de provincies wellicht door zou gaan. Geïnformeerd wordt of er in de 

Voorjaarsnota nog doorrekeningen zijn, die daarop zijn gebaseerd en nu verdwijnen. 

 

De heer Nugteren deelt mede dat de Voorjaarsnota helder is. Op de wat meer politieke 

onderdelen komt GroenLinks nader terug in de statenvergadering.  

GroenLinks acht het goed dat de provincie zuinig is met haar middelen en het zo wordt 

opgezet dat er geen financieel gat naar de volgende zittingsperiode wordt overgedragen. 

De Staten hebben onlangs de resultaten van de Meicirculaire ontvangen. Geïnformeerd wordt 

of deze resultaten nog in de Voorjaarsnota worden verwerkt of  bij de Begroting terugkomen.  

 

De heer De Kruijf deelt mede dat de PvdA zich aansluit bij de waarderende woorden voor de 

heldere Voorjaarnota. Over de algemene inbreng zal de PvdA zich nog nader buigen in de 

fractie; daarop wordt teruggekomen in de statenvergadering.  

De cijfers geven niet veel aanleiding tot opmerkingen. Het gaat om stevige ombuigingen, die 

redelijk soepel worden opgevangen. De PvdA spreekt daarvoor waardering uit. Tegelijkertijd 

geeft dit het gevoel dat een en ander wellicht wat ruim in het jasje zat.   

De PvdA begrijpt dat de ontwikkeling met betrekking tot de provinciefusie in ieder geval leidt 

tot weer een bezuiniging, nl. de lobbykosten ad € 100.000 die thans niet behoeven te worden 

gemaakt. Voorts zal voornoemde ontwikkeling naar verwachting iets betekenen voor de 

risicoparagraaf, waarin die fusie staat verwerkt. Verzocht wordt om een nadere toelichting.  

 

De heer Lutfula vestigt de aandacht op de daling van de opbrengst van de opcenten  

motorrijtuigenbelasting. De opbrengst daalt vanwege minder auto’s, minder verkeer. 

Geïnformeerd wordt waarom GS daar geen maatregelen tegenover hebben gesteld. De SP kan 

zich voorstellen dat de motorrijtuigenbelasting licht wordt verhoogd.  

De SP stelt, in het kader van het EMU saldo, vast dat sprake is van een tekort van € 18 mln. 

Geïnformeerd wordt wat dit betekent voor volgende jaren. De vraag is of de provincie, als 

gevolg van dit tekort, een sanctie krijgt vanuit het Rijk.   

Tot slot informeert de SP of de Voorjaarsnota wordt aangepast op basis van de besluitvorming 

rondom de provinciefusie.  

Voor het overige komt de SP nader terug op de Voorjaarsnota in de statenvergadering.   

 

De heer Van Wikselaar deelt mede, dat de SGP zich aansluit bij de vraag van de ChristenUnie 

over de stelpost loon- en prijscompensatie.  

Overigens zal de SGP ambtelijk nog een technische vraag stellen over de derving van de 

rentedekking in het kader van het Hart voor de Heuvelrug.   
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De heer Dercksen vestigt de aandacht op de paragraaf over de ontwikkelingen in 

buurtprovincies.  In de eerste plaats vraagt de PVV zich af waarom dit in de Voorjaarsnota 

staat. Naar aanleiding van de inhoud van deze paragraaf, wordt geïnformeerd wat de provincie 

Utrecht al dan niet doet en waarom.   

In de kolom over de stelpost loon- en prijscompensatie (blz. 12) constateert de PVV zowel 

een vrijval als een verlaging. Geïnformeerd wordt naar het onderscheid.  

Met betrekking tot Mobiliteit vestigt de PVV de aandacht op de post renovatie 

wegverhardingen ad € 2,5 mln, dat naar de Begroting terugvloeit. Verzocht wordt om een 

nadere toelichting. In dit kader wijst spreker op het onlangs verschenen rapport van de 

ANWB, waarin wordt aangegeven dat een heleboel wegen nog niet veilig zijn.  

Tot slot vestigt De PVV de aandacht op het project Groene Entree Prattenburg, dat is 

opgeleverd en voor het beheer overgedragen aan de lijn (blz. 27). Geïnformeerd wordt wat 

wordt bedoeld met de lijn.  

 

Mevrouw Smit spreekt, namens de VVD, haar waardering uit voor de voorliggende 

Voorjaarsnota; deze is zeer inzichtelijk, beleidsarm en de tegenvallers zijn goed opgevangen.   

 

Gedeputeerde Van Lunteren deelt, met betrekking tot het windenergieproject Lage Weide, 

mede dat in een van de volgende commissievergaderingen van RGW aan de commissie een 

stuk wordt voorgelegd in het kader van de voorbereidingsprocedure. Daarmee loopt een en 

ander voor zover bekend nog in lijn met de afspraken die met de Staten zijn gemaakt en klopt 

daarmee ook nog steeds hetgeen in de Voorjaarnota staat. Aangegeven is dat, als de gemeente 

andere besluiten zou gaan voorbereiden, de Voorjaarsnota daarop zou worden aangepast; dat 

is niet van toepassing. De inhoudelijke behandeling vindt plaats in RGW.  

De algemeen directeur heeft in deze commissie meegedeeld dat, na afweging over het nut en 

de noodzaak, is besloten het tijdschrijven af te schaffen. Spreker deelt echter wel de zorg over 

de risico’s. Afgesproken is deze voorgestelde lijn te bewandelen en te bekijken wat hiervan de 

consequenties zijn. Indien blijkt dat dit negatieve prikkels tot gevolg heeft, zal nader worden 

bekeken hoe dat eventueel verder kan worden ingekaderd.  

Met betrekking tot de stelpost loon- en prijscompensatie ad € 2,2 licht spreker toe dat 

geconstateerd is dat hier jaarlijks ruimte in zat. Op grond hiervan, hebben GS ervoor gekozen 

de stelpost eenmalig te schrappen en daarmee een bezuiniging te realiseren. De consequenties 

zijn inzichtelijk gemaakt. Op basis daarvan, schatten GS de risico’s in als zijn nihil.  

Geïnformeerd is naar de meevallers van het besluit rondom de provinciefusie. Spreker is meer 

bezorgd om de tegenvallers, dat het besluit mogelijkerwijs oplevert. De Minister heeft 

meermalen aangekondigd dat, op basis van de provinciefusie, een aantal bezuinigingen zou 

worden gegenereerd. De vraag is hoe daarmee thans zal worden omgegaan; daarover is nog 

niets vernomen.   

Gebruikelijk is dat de Meicirculaire wordt meegenomen bij de Begroting. 

Het verheugt spreker dat onderschreven wordt, dat de tegenvallers goed zijn opgevangen. In 

de afgelopen jaren is de lucht nagenoeg uit de Begroting geknepen. Indien nu wat moet 

worden gedaan, heeft dat consequenties. Om de tegenvallers op te kunnen vangen, is met 

name gekeken naar een aantal intensiveringen dat vorig jaar was doorgevoerd. De 

intensiveringen waren toegepast, omdat een aantal lasten niet structureel maar incidenteel in 

de Begroting was verwerkt. GS hebben die lasten willen borgen. Om de tegenvallers te 

kunnen opvangen, is aan de portefeuillehouders gevraagd de intensiveringen in de lopende 

programma’s (o.a. Mobiliteit, Natuur) weg te werken zonder dat dit ten koste gaat van beheer 

en onderhoud. De invulling van de opdracht aan de portefeuillehouders wordt via de 

verschillende programma’s richting de desbetreffende statencommissies teruggekoppeld. In 

het geval van Mobiliteit en Natuur is daarop al geanticipeerd door een aantal gestelde 
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ambities in de programma’s wat te temporiseren en daarmee langer door te laten lopen. Er is 

niet voor gekozen om aan de voorkant, bv. de looptijd van het Mobiliteitsplan direct te 

verlengen, maar thans eerst te beginnen met het programma dat tot 2028 loopt. Dit biedt de 

mogelijkheid gaandeweg eventueel nog tot andere keuzen te komen.  

De heer Dercksen merkt op dat € 2,5 mln wordt bezuinigd op de renovatie wegverhardingen.  

Geïnformeerd wordt of dit repercussies heeft voor de kwaliteit en de veiligheid van de wegen.  

Gedeputeerde Van Lunteren merkt op dat deze vraag feitelijk thuishoort in de commissie 

MME en hierover als zodanig ook al in deze commissie is gesproken. Er wordt thans € 2,5 

mln uit het geheel weggehaald. De opdracht die eronder ligt, is dat dit moet worden 

opgevangen binnen het programma. Op grond van feit dat het Mobiliteitsprogramma werd 

vastgesteld op het moment dat de Begroting werd opgesteld, is dit al in het 

Mobiliteitsprogramma verwerkt. Het gaat niet te koste van de verkeersveiligheid noch van 

beheer en onderhoud. Besloten is een aantal wensen in het totale programma te temporiseren.   

Het is niet zo dat de provincie de daling van de opbrengst van de motorrijtuigenbelasting van 

tevoren had kunnen zien aankomen. Er worden maatregelen genomen, waarvan niet per 

definitie duidelijk is wat ze opleveren. De provincie krijgt jaarlijks van de Belastingdienst een 

overzicht met wat zij verwachten. In de Meicirculaire zit weer een wat positievere bijstelling. 

Er kan derhalve niet helemaal op gestuurd worden. Dat zijn wel de inputs voor de provinciale 

Begroting. De passage in de Voorjaarsnota over de daling van de opbrengt van de 

motorrijtuigenbelasting is gebaseerd op politieke afspraken die in de Staten zijn gemaakt. GS 

bereiden de stukken voor en het is vervolgens aan de Staten of zij al dan geen medewerking 

willen verlenen aan de gemaakte keuzen.   

Overdragen aan de lijn betreft een interne overdracht aan de ambtelijke organisatie; dit betreft 

een tekstuele omissie.   

De provincie krijgt geen sanctie in het kader van het saldotekort EMU. Daarover zijn 

afspraken vastgelegd in de Wet Hof. De Staten hebben daarover een notitie ontvangen, die 

spreker desgewenst nogmaals kan verstrekken. De provincie blijft binnen de bandbreedte van 

de afspraken.  

 

Gedeputeerde Pennarts licht, met betrekking tot de lobbykosten, toe dat het een eenmalig 

bedrag  voor 2014 betreft. Het wetsvoorstel is weliswaar van de baan, maar GS verwachten 

dat de provincie met Den Haag nog wel een discussie te voeren heeft. Op grond daarvan 

wordt voorgesteld dat bedrag te handhaven en het eventuele overschot te laten terugvloeien 

via de Najaarsrapportage. 

Met betrekking tot de paragraaf ontwikkelingen in buurprovincies, licht spreekster toe dat 

Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland zeer actief zijn op het gebied van het duurzaam 

versterken van de bestuurskracht van hun gemeenten. De provincie Utrecht speelt hierbij een 

rol, omdat in het kader van die samenwerkingen een aantal Utrechtse gemeenten is betrokken. 

Dat verklaart de uitgebreide rapportage daarop. Overigens voert ook de provincie Utrecht met 

haar gemeenten een dialoog over het versterken van de bestuurskracht. In Coalitieverband is 

echter de afspraak gemaakt dat er geen actief beleid wordt gevoerd ten aanzien van het 

samenvoegen van gemeenten.  

 

De voorzitter geeft de commissie in tweede termijn het woord. 

 

De heer Dercksen leest in de Meicirculaire dat er een aanjaagfaciliteit ad €400.000 komt om 

initiatiefnemers van energieprojecten te ontzorgen. Op grond hiervan, heeft de PVV de indruk 

dat het nogal meevalt met de ruimte in de Begroting.   
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Gezien het feit dat binnen de organisatie geen tijd meer wordt geschreven, bevreemdt het de 

PVV dat de lobbykosten kennelijk wel kunnen worden begroot. Geïnformeerd wordt hoe 

wordt bepaald welk bedrag terugvloeit naar de Begroting.  

Gedeputeerde Pennarts antwoordt dat dit incidentele externe lobbykosten betreffen. 

Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de heer Dercksen, licht gedeputeerde 

Van Lunteren toe dat deze lobbykosten ook betrekking hebben op andere portefeuilles. Ter 

illustratie  wijst hij op het feit dat een korting van 20% op de BDU boven de markt hangt. Een 

dergelijke korting zal een grote impact hebben op de Begroting van de provincie. In dat 

opzicht achten GS het zeer verstandig de lobby in de volle breedte te handhaven.   

 

De voorzitter rondt de discussie over dit onderwerp af, met de conclusie dat in de 

statenvergadering nader zal worden teruggekomen op de Voorjaarnota.  

 

8. Statenvoorstel Randstedelijke Rekenkamer rapport geheimhouding 

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Hoenderdos voor een korte toelichting.  

 

Mevrouw Hoenderdos memoreert dat het onderzoek geheimhouding is gestart naar aanleiding 

van de ervaring van de Randstedelijke Rekenkamer (RR) met het Wieringerrandmeer in 

Noord-Holland; een groot gebiedontwikkelingsproject waar de stekker is uitgetrokken. Uit de 

analyse bleek dat statenleden moeilijk kennis hadden kunnen nemen van de stukken, omdat 

deze grotendeels geheim waren. Op grond hiervan, heeft de RR aan de Programmaraad 

voorgesteld in algemene zin een onderzoek te doen naar geheimhouding, waarmee is 

ingestemd.   

De wetgeving op het gebied van de geheimhouding is zeer ingewikkeld. Er is een heel 

hoofdstuk aan gewijd om daarin een verdiepingsslag te maken, in de zin van hoe het precies 

zit. Er is vooral geprobeerd om het met stroomschema’s te verduidelijken en daarnaast met 

een fictieve casus.  

Wat Utrecht betreft speelt vooral de vraag wie nu kennis mag nemen van welke stukken en 

wanneer. In het rapport wordt daar door de RR verder op ingegaan. De conclusie en 

aanbevelingen zijn te vinden in de 5-minutenversie. De belangrijkste aanbeveling is om in 

Utrecht beter de wettelijke regels te gaan volgen, provinciale regels en provinciaal beleid op 

te stellen, zoals bijvoorbeeld een centraal register van geheime stukken.  

De voordracht is wat de RR betreft heel helder. Aan de Staten wordt gevraagd te besluiten een 

protocol op te stellen. De RR acht het verstandig om dat te doen en hoopt dat haar 

aanbevelingen in het protocol worden verwerkt. Spreekster deelt tot slot mede dat mevrouw 

Brugman het onderzoek heeft gedaan.  

 

De heer Schaddelee spreekt namens de ChristenUnie zijn waardering uit voor het 

voorliggende rapport. Het is een onderwerp dat behoorlijk in deze Staten speelt. De 

ChristenUnie stelt voor voortaan de termen ‘vertrouwelijk’ en ‘prudent’ op de lijst van 

verboden woorden te zetten, omdat dat de grootste veroorzakers zijn van de onduidelijkheid 

of iets nu al dan niet geheim is; het is geheim of het is niet geheim.  

 

Mevrouw Hoek deelt mede dat 50Plus zich aansluit bij de waarderende woorden voor het 

voorliggende rapport. 50Plus mist op blz. 71 bij de opsomming ‘openbaar, tenzij…’ personen.   

 

De heer Buiting deelt mede dat het CDA het rapport helder vindt. Het verheugt het CDA, dat 

GS de aanbevelingen overnemen. 
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De heer Hoefnagels vestigt de aandacht op de vertrouwelijkheid van 

commissievergaderingen. Het komt nogal eens voor dat een gedeputeerde iets wil vertellen 

over iets dat gebeurt/gaat gebeuren; dat gebeurt in een besloten vergadering; daarna moet 

geheimhouding worden opgelegd. Geïnformeerd wordt of het vorenstaande de juiste vertaling 

is van het voorliggende rapport. Voorts is de vraag of dit tot een bepaalde datum mag.  

Mevrouw Boelhouwer deelt mede dat GroenLinks zich aansluit bij het betoog van het CDA. 

GroenLinks heeft een vraag over de relevantie. Door de RR wordt helder gemaakt dat het niet 

gaat om of er terecht geheimhouding is opgelegd. Geïnformeerd wordt hoe dat wordt 

beoordeeld in relatie tot de conclusies.  

 

Mevrouw Verbeij deelt mede dat de PvdA het rapport helder vindt; ook een duidelijke 

constatering dat de provincie Utrecht de regels niet helemaal zorgvuldig heeft gehanteerd de 

afgelopen jaren.  

De gedetailleerdheid van sommige aanbevelingen verbaast de PvdA enigszins. Dit roept 

direct weer vragen op. Ter illustratie wijst spreekster op aanbeveling nr. 7, waarin de 

suggestie wordt gegeven om het gehele geheime document op te sturen naar PS, zodat de 

fractie, maar ook wellicht mensen buiten de fractie, daarvan notie kunnen nemen. Daarbij 

wordt gesteld: vraag daarbij aan PS om de geheimhouding de eerstvolgende vergadering te 

bekrachtigen. Dat geheimhouding achteraf nog moet worden bekrachtigd, roept een vraag op.   

 

De heer Lutfula merkt op dat de SP van mening is dat de onderzoeksvragen wel goed zijn 

beantwoord. De SP vraagt zich echter af waarom in het onderzoek niet is gekeken naar de 

reden waarom een stuk onder geheimhouding wordt geplaatst. Dat is in de visie van de SP de 

essentie en niet hoe wordt omgegaan met stukken, die al onder geheimhouding zijn geplaatst.  

Voorts informeert de SP hoe zal worden omgegaan met de aanbevelingen. Het advies is dat 

GS en PS samen een protocol gaan ontwikkelen, waarin een aantal afspraken wordt gemaakt. 

De vraag is hoe tussen GS en PS tot een conclusie komen wat het beste is, of de RR nog een  

rol speelt bij de opstelling van het protocol en binnen het protocol.   

 

De heer Van Wikselaar deelt mede dat de meeste vragen al zijn gesteld. De SGP sluit zich 

met name aan bij het betoog van de PvdA. Geïnformeerd wordt hoe wordt omgegaan met 

fracties die in het verleden hebben aangegeven geen vertrouwelijke stukken te willen 

ontvangen.  

 

De heer Dercksen deelt mede dat de PVV zich aansluit bij de vraag van de SGP. Voor het 

overige verheugt het de PVV, dat aan de Babylonische spraakverwarring eindelijk een einde 

komt.   

 

Mevrouw Vlam merkt op dat ook de VVD het wenselijk vindt dat er duidelijkheid is over 

wanneer iets al dan niet openbaar is. De VVD steunt de titel ‘openbaar, tenzij…’, omdat de 

discussie in principe in openbaarheid moet worden gevoerd.  

De VVD constateert veel aanbevelingen o.a. registers bijhouden, die ogenschijnlijk tot veel 

bureaucratie leiden. In de visie van de VVD, zou de strekking moeten zijn dat er een regel is 

afgesproken waaraan een ieder zich consequent moet houden. Daar heeft het nogal eens aan 

ontbroken.  

In het kader van de vertrouwelijke stukken, zijn ook veel GS-stukken genoemd. GS hebben 

echter een rol in het kader van het Interbestuurlijk Toezicht, waarin ook een 

geheimhoudingtraject zit. De Staten ontvangen wel de eindrapportages, maar het kan niet zo 

zijn dat het IBT ook onderdeel wordt van het protocol, omdat dit iets is dat door BZK wordt 

gemonitord.  
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Mevrouw Hoenderdos zet uiteen dat redenen om iets geheim te verklaren in de WOB staan.  

Op blz. 71 staan slechts voorbeelden; het kan ook om persoonsgegevens gaan.  

In het kader van het onderzoek, is vooral bekeken of met betrekking tot geheimhouding wordt 

voldaan aan nationale wet- en regelgeving en of wet- en regelgeving, provinciale regels en 

provinciaal beleid omtrent geheimhouding door de provincie wordt nageleefd. Wat de RR, 

overigens niet alleen in Utrecht, heeft geconstateerd is dat de onderbouwing voor de 

geheimhouding, in de zin van het verwijzen naar een artikel van de WOB, geheel ontbreekt.   

Ten aanzien van eerdere onderzoeken heeft de RR nogal eens de opmerking gekregen dat de 

aanbevelingen niet concreet genoeg waren. Op grond van het voorliggende onderzoek worden 

concrete aanbevelingen gedaan over hoe het beter kan. De inhoud van aanbeveling 7 betreft 

een wettelijke verplichting. Dat gebeurt nog niet in de provincie Utrecht. Als stukken worden 

ontvangen over de post, is het niet voldoende als daar alleen een stempel geheim op staat; dan 

moet het ook bekrachtigd worden in de eerstvolgende vergadering.  

Desgevraagd door de heer Van Wikselaar, licht mevrouw Brugman toe dat GS de Staten een 

stuk onder voorlopige geheimhouding kunnen toesturen. Vervolgens is het aan de Staten om 

dat te bekrachtigen. In de tussenliggende periode is het stuk geheim. 

Mevrouw Verbeij wijst erop dat in de aanbeveling staat, dat het geheime stuk gedeeld mag 

worden met de fracties buiten de statencommissie.  

Mevrouw Hoenderdos merkt op dat het van belang is dat de Staten een protocol opstellen, 

waarin dit geregeld is. De Staten kunnen het zelf allemaal regelen (wie wanneer van welk stuk 

kennis kan nemen). De RR heeft een suggestie gedaan; het is aan PS om dat probleem in het 

protocol op te lossen.  

De RR is tegenstander van het optuigen van bureaucratie. Uit het onderzoek blijkt echter dat 

als een en ander niet wordt geregistreerd het heel veel moeite kost om zaken op orde te 

houden. In Noord-Holland is een centraal register van geheime stukken met een 

afdoeningdatum. Geheimhouding kan na een bepaalde datum automatisch worden opgeheven; 

dat kan ook na een bepaalde gebeurtenis. Als er een lijst is met geheime stukken die ook 

worden afgedaan, scheelt dat veel bureaucratie omdat het netjes op orde wordt gehouden.  

 

De heer Dercksen verzoekt de griffie in het protocol op te nemen hoe wordt omgegaan met 

stukken die een statenlid niet zou willen ontvangen. 

 

De heer Graafhuis memoreert dat de vraag van de PPV voortkomt uit het asbestdossier. Ook 

de SP heeft daar een keer een vraag over gesteld. In het fractievoorzitterconvent is 

afgesproken de procedure al volgt te veranderen. De geheime stukken worden in een dubbele 

enveloppe gestopt; bij het openen van de enveloppe komt men in eerste instantie alleen het 

onderwerp tegen; vervolgens staat het een ieder vrij de volgende enveloppe met de stukken al 

dan niet te openen.  

Voorts deelt spreker mede dat de griffie al vooruitgelopen is op de aanbevelingen. Inmiddels 

wordt een register bijgehouden van geheime stukken. Er is geen sprake van een 

bureaucratische opzet; het register is simpel bij te houden. 

Voor het overige zal de griffie snel aan de slag gaan met de aanbevelingen voor het protocol.  

 

De heer Hoefnagels informeert hoe PS hierbij worden betrokken. Voorts is de vraag of het 

register is gebaseerd op de stukken die al geheim waren. Geïnformeerd wordt of een inzicht 

kan worden verstrekt in de status daarvan, in de zin of PS daarop nog acties moeten 

ondernemen.  
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De heer Graafhuis memoreert dat bij het asbestdossier sprake is geweest van meerdere 

geheime stukken. Die zijn allemaal ter hand gesteld van de RR en onderzocht. Per 1 januari jl. 

is de griffie gestart met het bijhouden van een register voor geheime stukken. Dat is wat de 

griffie betreft openbaar.  

De Staten zullen worden betrokken bij het opstellen van het protocol. In het Presidium dan 

wel het Fractievoorzitterconvent zal nader worden besproken op welke wijze daaraan 

invulling zal worden gegeven. Er zit een goede schematische weergave in hoe het protocol 

eruit moet gaan zien; in feite wordt zuiver de wet gevolgd. Indien woorden als ‘vertrouwelijk’ 

worden voorkomen, wordt het allemaal veel inzichtelijker.  

Desgevraagd door de voorzitter, bevestigt spreker dat het protocol op enig moment door de 

Staten zal worden vastgesteld.  

 

Nadat de voorzitter de dames Hoenderdos en Brugman heeft bedankt voor hun toelichting, 

sluit zij de discussie over dit onderwerp af, met de conclusie dat de commissie ermee instem, 

dat dit statenvoorstel als sterstuk naar de PS-vergadering gaat.   

 

9. Statenvoorstel concept Begroting 2015 Randstedelijke Rekenkamer 

Mevrouw Vlam memoreert dat de VVD twee technische vragen heeft gesteld, die nog niet 

zijn beantwoord. De ene vraag ging over het mogelijk indienen van een motie; dat kan ook 

nog na PS. De tweede vraag betreft het feit dat in de Begroting staat dat de RR niet de 

verplichting heeft om te schatkistbankieren, omdat er nu hogere rentebaten zijn opgenomen 

(par. Baten blz. 9). De vraag is wie nu het risico draagt als het wegzetten van gelden niet goed 

loopt.  

Voorts constateert de VVD dat de inhuur weer toeneemt het komend jaar (blz. 11). Inhuur 

wordt nu gezien als een sluitpost. Er staat letterlijk in het stuk:”Vanwege besparingen op 

huisvesting, drukkosten en lagere afschrijving neemt het budget voor externe inhuur weer 

toe.” Voor de VVD klinkt dit alsof het budget op moet, hetgeen in haar visie de verkeerde 

weg is.  

 

Mevrouw Hoenderdos zet uiteen dat de RR graag zou schatkistbankieren; de RR is echter een 

te kleine speler. Het bedrag moet minstens een € 1 mln. zijn. Gezocht is naar de meest veilige 

manier van wegzetten. Het Treasury Statuut van de RR is zeer prudent; prudenter dan de 

wijze waarop het geld thans wordt belegd, is niet mogelijk. Een lopende betaalrekening levert 

nauwelijks rente op; dat wordt weggooien van geld geacht.  

Het is zeker niet zo dat het budget op moet. De afgelopen jaren heeft de RR altijd een 

bescheiden bedrag overgehouden en teruggestort naar de provincies. 

Het budget voor inhuur is voor een belangrijk deel voor de lopende verplichtingen van de RR, 

bv. de dienstverleningsovereenkomst met de provincie Flevoland, omdat het personeel van de 

RR op de loonlijst van Flevoland staat, en de rekening van de accountant; zo is er nog een 

aantal posten dat tot een behoorlijk bedrag optelt.  

De afgelopen jaren heeft spreekster het budget voor inhuur verlaagd, omdat de indexatie 

achterwege is gebleven. Er zijn autonome ontwikkelingen, waardoor de kosten van de RR 

stijgen. De gasrekening wordt duurder, de huur wordt altijd geïndexeerd, personeel krijgt aan 

het eind van het jaar een periodiek zonder dat dit kan worden beïnvloed. De kosten van de RR 

stijgen derhalve ieder jaar. Zoals uit de Begroting blijkt, is dat inmiddels gestegen tot 11% 

meer dan zij krijgt. De inhuurpost is de afgelopen jaren gedaald van € 200.000 naar inmiddels 

€ 50.000 in 2014. In 2015 laat spreekster wederom de indexering achterwege, waarmee zij 

aan de bodem komt van haar vaste lasten voor de inhuur. Dat betekent dat zij geen ruimte 

meer heeft voor het inhuren van noodzakelijke materiedeskundigen. Voor het onderwerp 

Geheimhouding had de RR juridische kennis in huis, waarmee het mogelijk was alleen een 
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second opinion te vragen. Indien echter onderzoek wordt gedaan naar bv. OV, onderhoud 

wegen of ingewikkelde financiële zaken, dan acht spreekster het essentieel dat iemand met 

inhoudelijke kennis van zaken aan het onderzoek deelneemt. Daarvoor heeft zij een 

bescheiden budget voor inhuur nodig.  

 

Mevrouw Vlam merkt op dat de opmerking ‘bescheiden budget voor inhuur’ de VVD wel 

aanspreekt. Overigens zijn inhuur voor dienstverleningsovereenkomst en accountant jaarlijks 

terugkomende kosten; die verklaren in haar visie derhalve niet de verhoging.  

 

Mevrouw Hoek informeert naar de gevolgen voor de kwaliteit van onderzoeken als er geen 

geld meer is voor inhuur van een materiedeskundige.  

 

Mevrouw Hoenderdos antwoordt dat, als zij intern niet beschikt over de 

materiedeskundigheid, het ten koste gaat van de kwaliteit van het onderzoek als zij die niet 

kan inhuren.  

 

De voorzitter rondt de discussie over dit onderwerp af, met de conclusie dat hierop nader 

wordt teruggekomen in PS.  

 

10. Statenvoorstel wijziging subsidieverordening Statenfracties Provincie Utrecht 2002 

Conform het voorstel van de voorzitter, wordt dit statenvoorstel zonder bespreking, maar met 

de mogelijkheid van schriftelijke vragen, doorgeleid naar de PS-vergadering van 7 juli a.s.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

11. Statenvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer 

en Verordening Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer  

Mevrouw Vlam memoreert dat door Berenschot, in het kader van de evaluatie van de RR, de 

aanbeveling is gedaan om een werkgeverscommissie in het leven te roepen. Over het proces 

kan nog een hele discussie worden gevoerd. In het volgende agendapunt komt de commissie 

nog over de frictiekosten te spreken. 

De VVD steunt het voorliggende statenvoorstel om de Gemeenschappelijke Regeling aan te 

passen.  

 

De heer Hoefnagels merkt op dat D66 een kanttekening plaatst bij de ingekomen brief van 

Flevoland, in de zin dat dit geen openbare brief wordt geacht. Wellicht komt D66 hier in de 

Staten nog nader op terug.  

De overige zaken zijn helder. D66 kan zich daarin vinden. 

 

Mevrouw Verbeij merkt op dat de PvdA enigszins worstelt met de taakstelling van de 

werkgevercommissie, omdat deze toch wat te vrijblijvend wordt gevonden. Verzocht wordt 

om een nadere toelichting.  

 

De heer Graafhuis licht toe dat het een afstemmingsproces betreft tussen vier provincies. Deze 

passage vertaalde qua formulering uiteindelijk het beste het gevoelen van de vier provincies.  

 

Desgevraagd door de heer Nugteren, licht mevrouw Verbeij toe, dat de PvdA met name doelt 

op de gesprekken die met de directeur/bestuurder worden gevoerd. De directeur/bestuurder 

heeft al eerder aangegeven behoefte te hebben aan feedback. Spreekster heeft, naar aanleiding 

daarvan, geconcludeerd dat dit een soort functioneringsgesprek zou zijn. De PvdA vindt dat in 

deze taakstelling niet terug.  
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De heer Graafhuis wijst erop dat in de Provinciewet een aantal uitgangspunten staat waaraan 

de RR, en daarmee de directeur/bestuurder, moet voldoen. De afspraak is dat de 

werkgeverscommissie aan het werk gaat op basis van een protocol. Spreker verwacht dat de 

vragen van de PvdA daarin worden geborgd. Het verslag van deze vergadering wordt 

overigens ook ter hand gesteld van de werkgeverscommissie, zodat zij daar haar voordeel mee 

kan doen en de intenties van de PvdA kan meenemen.  

 

De voorzitter rondt de discussie over dit onderwerp af, met de voorlopige conclusie dat dit 

statenvoorstel als sterstuk naar de PS-vergadering kan.   

 

12. Statenvoorstel bijdrage van de provincie Utrecht in de frictiekosten in verband met 

de reorganisatie van de Randstedelijke Rekenkamer  

Mevrouw Vlam merkt op dat in het reorganisatievoorstel twee directeuren worden geschrapt; 

er komt een projectleider bij. Op grond van het totaalplaatje, constateert de VVD dat nog 

steeds sprake is van een redelijk zware organisatie.  

Ten aanzien van de frictiekosten, stelt de VVD vast, dat van het totaal bedrag ad € 430.000 

slechts € 50.000 uit de eigen Begroting wordt gehaald; de VVD acht dit erg mager. In relatie 

tot hetgeen dat is opgebouwd, zoals bij de Begroting aan de orde kwam dat er een post 

externe inhuur is die feitelijk als een sluitpost wordt gezien, is de VVD van mening dat er een 

grotere poging moet worden gedaan om de frictiekosten uit de eigen Begroting te halen.  

De organisatie omvat nog steeds 12 personen. Het plaatje wekt echter de indruk, dat de 

organisatie nog inflexibeler wordt. Een administratieve kracht erbij omdat de projectleider 

geen administratie doet, roept bij de VVD vragen op.  

De VVD vraagt zich voorts af of met dit voorstel de governance in de organisatie nu wel op 

orde is.   

In de afgelopen jaren hebben de Staten bij de Begroting van de RR een aantal moties 

ingediend; vorig jaar een amendement. Dat heeft een onderliggende reden, hetgeen de VVD 

nog niet goed terugvindt in het huidige voorstel.  

Samenvattend is de VVD van mening dat het totale plaatje toch nog een keer goed moet 

worden bekeken, met daarbij de oproep de frictiekosten in ieder geval meer uit het eigen 

budget te halen dan nu het geval is.  

 

De heer Van Wikselaar vestigt de aandacht op de inschaling van medewerkers. De vraag is of 

dit is getoetst aan het functiewaarderingssysteem.    

 

De heer Lutfula constateert dat voor de reorganisatie € 430.000 nodig is, terwijl daarmee 

slechts € 95.000 wordt bespaard. De vraag is of gereorganiseerd wordt om de kwaliteit van 

het werk te verbeteren of alleen zodat de RR minder gaat kosten; het laatste ziet de SP niet 

zozeer.   

 

De heer Nugteren deelt mede dat GroenLinks het goed acht dat er thans een 

reorganisatievoorstel ligt. Ook GroenLinks heeft daar nog enkele bedenkingen bij. Het 

grootste gedeelte van het geld gaat in vaste formatie zitten, hetgeen GroenLinks niet 

verstandig acht. 

Het wegvallen van de directielaag acht GroenLinks verstandig, omdat sprake was van een wat 

merkwaardige situatie; het kwam over alsof de directeuren één persoon aanstuurden.  

GroenLinks begrijpt echter niet waarom projectleiders nu ineens zoveel meer 

verantwoordelijkheid krijgen, waardoor zij hoger worden ingeschaald.  

Voorts kan de 0,1 externe fte voor plaatsvervangend directeur niet worden geplaatst. De vraag 

is of er per definitie altijd iemand achter de hand moet zitten ter vervanging. GroenLinks is 
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van mening dat voor de vervanging intern een oplossing moet worden gevonden. Daarvoor 

moet wel geld worden gereserveerd, maar om iemand daarvoor voor een ochtend of middag 

aan te stellen acht GroenLinks merkwaardig.  

De managementondersteuning wordt verdubbeld. Daar kunnen redenen voor zijn, maar die 

komen uit de tekst niet goed naar voren.  

Op grond van het vorenstaande, vraagt GroenLinks zich af van wat voor formatie er nu sprake 

zal worden.  

Op de langere duur wordt een besparing bereikt. Het is GroenLinks onduidelijk waar die 

besparing heen gaat. De vraag is of de bijdrage van de provincie al dan niet omlaag gaat.  

Voorts sluit GroenLinks zich aan bij de opmerking dat de eigen bijdrage van € 50.000 aan de 

frictiekosten hoger zou moeten zijn. Het is heel gebruikelijk dat men begint met de eigen 

gelden ter beschikking te stellen voor frictiekosten die op voorhand worden geraamd, maar 

niet per definitie ook zo zullen zijn, en de rest bij de provincies vandaan te halen. In dat 

opzicht zou GroenLinks duidelijk willen maken dat de € 80.000 een reservering is voor het 

maximale en de provincie alleen maar zal bijdragen in de werkelijke kosten; in de nota staat 

dit goed, maar in het besluit niet.   

 

De heer Hoefnagels deelt mede dat D66 zich aansluit bij het betoog van GroenLinks. 

 

De heer Buiting zet uiteen dat heel wat inhoudelijke overwegingen zijn gegeven over 

misschien wel heel noodzakelijke zaken. Het CDA begrijpt dat de reorganisatie noodzakelijk 

is. Er wordt thans één scenario neergelegd en direct een doorberekening van frictiekosten aan 

de Staten voorgelegd. Het CDA kan zich voorstellen dat er meerdere scenario’s mogelijk zijn 

in het kader van deze reorganisatie. Het CDA is er voorstander van dat eerst de gewenste 

richting van de reorganisatie wordt vastgesteld en dan pas een besluit wordt genomen over de 

frictiekosten.  

 

Mevrouw Hoek deelt mede dat 50Plus zich aansluit bij het betoog van GroenLinks.  

 

Gelet op de start van de bijeenkomst over duurzaamheid wordt besloten deze vergadering 

voort te zetten op maandag 30 juni a.s. om 15.30 uur.  

Op voorstel van de voorzitter, zegt mevrouw Hoenderdos toe voor a.s. maandag schriftelijk te 

zullen reageren op de thans naar vorengebrachte vragen en opmerkingen.   

Met in achtneming van het vorenstaande, schorst de voorzitter vervolgens de vergadering.  

 

SCHORSING 

 

VERSLAG van het vervolg van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Europa en 

Middelen van 23 juni 2014 op 30 juni 2014 in het Provinciehuis 

 

Aanwezig: 

mw. P. Doornenbal-Van der Vlist (voorzitter), W.I.I. van Beek (CvdK), mr. J.M. Buiting (CDA), 

R.G.J. Dercksen (PVV), ir. N.J.P. Hoefnagels (D66), 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), mw.dr. A.J. Vlam (VVD), W. van Wikselaar (SGP) 

 

Van ambtelijke zijde aanwezig: 

L.C.A.W. Graafhuis (griffier), dr. R.J. Poort (adjunctgriffier) en mw. W. Voorneman-Rikkers 

(verslag) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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De voorzitter heropent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

Spreekster memoreert dat de commissie via de mail de schriftelijke beantwoording van de RR 

heeft ontvangen op de in de vergadering van 23 juni jl. naar voren gebrachte vragen en 

opmerkingen. Zij stelt de commissie in de gelegenheid mevrouw Hoenderdos vragen te stellen 

naar aanleiding van de beantwoording.   

 

De heer Lutfula vestigt de aandacht op punt 2, de omvang van de nieuwe organisatie en de 

inschaling van de medewerkers. Hij constateert dat de functie directielid wordt geschrapt en 

die taken gekoppeld worden aan de projectleider, waarmee er in de nieuwe situatie drie 

projectleiders zijn.  De SP vraagt zich in de eerste plaats af of drie projectleiders in een 

organisatie van ca 11 fte niet erg veel is. In de tweede plaats vraagt de SP zich af of de taak 

van de derde projectleider niet bij de ervaren onderzoeker kan worden neergelegd en die 

functie een schaal omhoog kan.   

 

De heer Hoefnagels vestigt de aandacht op de projectleiders. De ervaring is dat mensen juist 

extra gemotiveerd raken en het als een uitdaging zien als ze meer verantwoordelijkheden 

krijgen. Dat is al vaak een reden om een functie te blijven doen gedurende een aantal jaren 

langer.  De functiegroep die daarbij hoort behoeft dan niet per definitie omhoog te gaan. Het 

standaard hoger inschalen van de projectleiders, omdat ze er wat taken bij krijgen, lijkt D66 

enigszins overdreven. D66 kan zich voorstellen dat geregeld wordt, dat er uitloop mogelijk is 

in een andere schaal. 

Voorts is de ervaring dat bij bedrijven juist veel wordt beperkt in de ondersteunende taken. 

Het bevreemdt D66 derhalve dat de formatie in het voorliggende voorstel wordt uitgebreid 

met een officemanager.  

De beantwoording met betrekking tot de vragen over de governance en de plaatsvervangend 

bestuurder geeft duidelijkheid. D66 maakt daaruit op dat de plv. bestuurder op dit moment 

door de provincie Flevoland wordt geleverd en daarmee waarschijnlijk ook wordt betaald 

door de provincie Flevoland. Verzocht wordt om een nadere toelichting.  

 

Mevrouw Vlam sluit zich aan bij de vraag van D66 over de plv. bestuurder. Er lijkt sprake te 

zijn van een dubbeling. Het voorstel is om de projectleiders meer taken te laten vervullen. 

Wellicht is in dat kader een optie om de functie van plv. bestuurder binnen de eigen formatie 

op te vangen. Zoals het plaatje er nu uitziet, gaat het bijna om meer formatie dan in de huidige 

constellatie.  

Aangegeven wordt dat de RR al met een bezuiniging van eerdere jaren te maken heeft gehad. 

Zoals het plaatje er nu uit ziet, is dat alleen vertaald in de externe inhuur. Geïnformeerd wordt 

of de bezuinigingen alleen maar met de externe krachten zijn opgevangen en er geen 

structurele maatregelen zijn genomen de afgelopen jaren.  

 

De heer Nugteren merkt op dat er al een aantal vragen is gesteld, waarbij GroenLinks zich 

aansluit. Nu spreker de beantwoording met betrekking tot de plv. bestuurder leest, acht hij dit 

een verwarrend begrip. Feitelijk is het meer een toezichthoudend bestuurder omdat die 

functionaris controlerende taken heeft. GroenLinks vraagt zich op grond hiervan af of niet 

direct de volgende stap zou moeten worden overwogen om het onder te brengen in een Raad 

van Toezicht. Dat is bij een directeur/bestuurder constructie veelal het geval; in een dergelijke 

constructie kan het werkgeverschap worden ondergebracht. Nu gaat het toezichthoudende 

gremium, i.c. de plv. bestuurder, geheel losstaand van het werkgeverschap opereren. Gezien 

het takenpakket, dat bij de plv. bestuurder terechtkomt, vindt GroenLinks dit een verwarrend 

begrip.  
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De heer Buiting memoreert dat het CDA naar voren heeft gebracht dat het er thans op lijkt dat 

er voor één scenario is gekozen, terwijl er wellicht ook andere scenario’s mogelijk zijn. Het 

CDA vraagt zich af waarom voor deze procedure met dit tempo is gekozen en of het niet 

verstandiger is eerst de mogelijke scenario’s te inventariseren en op basis daarvan te bekijken 

hoe dat moet worden doorvertaald. 

 

Mevrouw Hoek heeft het gevoel dat het in de nieuwe situatie aan de top zwaarder gaat 

worden dan aan de onderkant. Haar ervaring is dat, als gevolg daarvan, binnen afzienbare tijd 

de werkdruk te hoog wordt en er weer extra medewerkers moeten worden aangetrokken.  

 

De heer De Kruijf hecht eraan te wijzen op de rol van de Staten in deze. Thans wordt een 

aantal zaken naar voren gebracht, dat in de visie van de PvdA tot de bedrijfsvoering behoort 

en daarmee tot de verantwoordelijkheid van de directeur/bestuurder.  

 

De heer Buiting onderschrijft de opmerking van de PvdA op hoofdlijnen. Het CDA zit echter 

wel met de procedure, omdat aan het voorliggende reorganisatievoorstel een budgettair kader 

is verbonden, in de zin dat de Staten wordt gevraagd het toekennen van het frictiebudget goed 

te keuren.   

 

De heer Hoefnagels deelt mede het in principe eens te zijn met de opmerking van de PvdA. 

Binnen zijn fractie zijn echter grote vraagtekens geplaatst bij de frictiekosten in relatie tot de 

bezuiniging. Vandaar dat door D66 de vraag wordt gesteld wat de reorganisatie nu feitelijk 

oplevert.  

 

Mevrouw Hoenderdos zet uiteen dat in de afgelopen jaren, voor zover dat in haar macht lag,  

structurele maatregelen zijn getroffen, zonder financiële gevolgen voor de deelnemers. De 

indexatie is achterwege gelaten en als in het uitzonderlijke geval nieuw personeel werd 

aangenomen, was sprake van een tijdelijk dienstverband.  

Een van de enige posten waarop, naast de externe inhuur, kan worden ingegrepen is de post 

personeelskosten. Dat leidt echter tot frictiekosten. In het arbeidsrecht is het zo dat mensen 

recht hebben op een uitkering, zelfs een bovenwettelijke uitkering. De provincie is eigen 

risicodrager, waarmee het wordt doorbelast naar de RR.  

De frictiekosten zijn geraamd door een gespecialiseerd bureau. Als er wordt ingegrepen in de 

functies van schaal 15 en betrokkenen een langjarig dienstverband als ambtenaar hebben, 

hangt daaraan een hoog kostenplaatje. Vorige week stelde GroenLinks al dat het een 

verwachting is; het hoeft niet zo te zijn. Spreekster heeft dat nog een keer in haar schriftelijke 

beantwoording bevestigd. Om frictiekosten te voorkomen, doet zij er alles aan om 

betrokkenen via mobiliteitsprogramma’s op een goede plek te krijgen. De provincie heeft 

verschillende jaren achtereen aangedrongen op haast. Zij wil die haast ook graag maken, maar 

dat gaat mogelijk leiden tot boventalligheid en daarmee tot frictiekosten.   

Voorts zou zij kunnen ingrijpen in de huisvestingskosten. Door haar voorganger was echter 

een vijfjarig huurcontract afgesloten. Spreekster is thans in onderhandeling met haar 

verhuurder om dat contract open te breken. Indien zij dat eerder had gedaan, had zij een boete 

gekregen die net zo hoog zou zijn als de bezuiniging. 

Spreekster geeft aan dat haar streven er derhalve op is gericht zo risicomijdend en 

daadkrachtig mogelijk maatregelen te treffen die de RR goedkoper maken. 

Het gaat niet alleen om de kosten. Veel belangrijker is, dat het een goede RR is. Uit het 

evaluatierapport van Berenschot komt naar voren, dat er behoefte is aan meer 

provinciespecifieke onderzoeken, meer maatwerk.  
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De huidige formatie omvat twee projectleiders; dat betekent dat er twee onderzoeksteams zijn. 

Spreekster heeft de verwachting dat zij de provincies beter kan bedienen met drie 

projectleiders/onderzoekteams, zodat zij parallel geschakeld meer onderzoek tegelijk aan kan.  

Met betrekking tot het functieniveau van de projectleiders memoreert spreekster, dat zij de 

Staten eind februari een pakket stukken heeft toegestuurd waarin een en ander wordt 

toegelicht, w.o. wat nu haar takenpakket is en het takenpakket van de beide directieleden. De 

taken van de directieleden worden deels ondergebracht bij de directeur/bestuurder en deels bij 

de projectleiders. Wat zij thans niet in de voorliggende schriftelijke beantwoording heeft 

aangegeven, hetgeen wel terug te vinden is in de achterliggende stukken, is een toelichting 

hoe de RR nu is georganiseerd. Beide directieleden hebben twee provincies in portefeuille. 

Gerth Molenaar is portefeuillehouder van Utrecht en Zuid-Holland; Arjan Wichers van de 

beide andere deelnemende provincies. De onderzoeken worden als project aangestuurd. Dat 

betekent dat een van beide directieleden een onderzoek in portefeuille heeft. Het onderzoek 

Jeugdzorg was bv. in portefeuille bij Arjan Wichers; Gerth Molenaar licht dat toe in de 

provincie Utrecht. Om Utrecht goed te kunnen informeren, betekent dit dat Gerth Molenaar de 

belangrijkste zaken uit dat dossier moet kennen. In het MT worden alle onderzoeken  

besproken. Spreekster wil hier vanaf, omdat dit bijzonder inefficiënt is. 

De functiewaardering van schaal 15 is gebaseerd op de contacten met GS en PS, omdat de 

portefeuillehouders ook het bestuurlijk interview doen. In de nieuwe situatie zullen de Staten 

alleen spreekster en de projectleiders zien. De projectleiders zijn de inhoudelijk deskundigen 

en behandelen het hele dossier; spreekster gaat de bestuurlijke interviews doen en alle 

commissiebehandelingen in alle vier provincies. Dat maakt haar portefeuille zwaarder, 

waarbij zij het vanzelfsprekend vindt dat haar functie-inschaling hetzelfde blijft.  

Zoals uit de stukken blijkt, adviseert de PVT negatief, omdat er in de visie van de PVT teveel 

taken bij de directeur/bestuurder komen en de projectleiders overbelast worden. Op grond 

hiervan, heeft zij een aantal taken van de directieleden, die in haar functie en die van de 

projectleiders was ondergebracht, bij de nieuwe officemanager onderbracht. Dat is precies 

10%.  

Een secretaresse voor drie dagen is heel kwetsbaar. Het betekent dat er twee dagen 

vervanging moet komen voor bv. het ontvangen van gasten en de telefoon. Het komt voor dat 

mensen op vrijdag spreekster rechtstreeks aan de telefoon krijgen, omdat er niemand anders 

op kantoor is. Zij heeft daar geen moeite mee, maar het is wel kwetsbaar.  

De nieuwe officemanager wordt op een hoger niveau aangesteld dan de secretaresse, omdat 

deze medewerker taken gaat afvangen van de projectleiders; een dag in de week zijn de 

secretaresse en de officemanager samen beschikbaar.  

Het is niet zo dat projectleiders automatisch een schaal meer krijgen. Zij krijgen taken die 

voorheen op schaal 15 waren belegd. Spreekster heeft die functie extern laten waarderen. De 

projectleiderfunctie wordt niet hoger ingeschaald op grond van de span of control, maar op 

grond van het soort werk. Steeds onderzoeken doen op een nieuw thema wordt hoger 

gewaardeerd dan routinematig werk. De projectleider moet een goede sparringpartner zijn 

voor degenen waarmee wordt gesproken. Zij spreken binnen de provincies op directie- en 

afdelingshoofdenniveau. Daar vloeit de hogere inschaling uit voort; niet uit de omvang van de 

projecten, maar uit de verantwoordelijkheid die de projectleiders hebben.    

De heer Hoefnagels begrijpt dat deze gesprekken in de huidige situatie worden gevoerd door 

het directielid samen met de projectleider.  

Mevrouw Hoenderdos antwoordt dat dit in de huidige organisatie erg diffuus is. Er word naar 

gelang de zwaarte van het gesprek, de ingewikkeldheid van het dossier, de politiek 

bestuurlijke gevoeligheid, wie op dat moment kan, besloten wie het gesprek voert. Zij wil dat 

zuiverder en efficiënter organiseren en de taken op het juiste niveau beleggen. Dat is nu niet 

het geval. Naast de accounthouderschappen per provincie, zijn ook de taken op het gebied van 
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personeel, ict, financiën en huisvesting bij de directieleden belegd; dat betekent dat tamelijk 

eenvoudig werk op schaal 15 niveau wordt gedaan; die taken worden in de nieuwe situatie 

ondergebracht in de functie op schaal 9 niveau.   

Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van de heer Lutfula over de uitbreiding van de 

formatie projectleiders van 2 naar 3, antwoordt spreekster dat de RR voor minder geld meer 

onderzoek gaat doen. Er komt een heel projectteam bij, dat maatwerkonderzoek kan doen. De 

provincies krijgen derhalve meer waar voor hun geld.  

 

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

teruggekomen in de statenvergadering.    

  

13. Statenvoorstel procedure herbenoeming bestuurder/directeur van de Randstedelijke 

Rekenkamer  

Mevrouw Vlam merkt op dat de VVD zich heeft afgevraagd of de werkgeverscommissie 

binnen de Staten niet zou kunnen worden belast met een dergelijke benoeming. De VVD heeft 

echter geconstateerd dat daarin een aantal mensen zit, dat ook deel uitmaakt van de 

Programmaraad; die verstrengeling lijkt de VVD niet gewenst. Gelet op het feit dat het om 

een belangrijke rol gaat, acht de VVD het goed om de plv. voorzitter over te dragen vanuit de 

werkgeversrol.   

Ten aanzien van de procedure, geeft de VVD mee te hechten aan een functieprofiel, waaraan 

een bestuurder/directeur moet voldoen. Wellicht dat op grond daarvan ook andere kandidaten 

in beeld kunnen zijn. De VVD vond het wat voorbarig dat het CV van de huidige 

bestuurder/directeur bij het voorliggende voorstel was gevoegd. VVD begrijpt de intentie van 

de huidige directeur/bestuurder, maar als een procedure wordt gestart, wil de VVD de 

mogelijkheid hebben te kunnen kiezen.   

  

De heer De Kruijf informeert hoe hard de datum van 1 november a.s. is.  

De PvdA steunt de voorgestelde aanpak via de adviescommissie. Wat de PvdA betreft, is een 

herbenoeming niet geheel vergelijkbaar met een benoeming. De PvdA steunt het voorstel de 

heer Nugteren namens de Staten te benoemen tot lid van de adviescommissie.    

 

De heer Lutfula deelt mede dat de SP zich aansluit bij het betoog van de PvdA.  

 

De heer Hoefnagels deelt mede dat D66 zich aansluit bij het betoog van de PvdA. 

Herbenoeming/benoeming is een lastig verhaal; D66 heeft in dat kader alle vertrouwen in de 

heer Nugteren.  

Spreker memoreert dat zes jaar geleden een functieprofiel is opgesteld. In het pakket stukken 

rondom het reorganisatievoorstel, waarnaar mevrouw Hoenderdos terecht verwees, staat 

duidelijk wat de consequenties van deze reorganisatie zijn voor de taken van de 

directeur/bestuurder. Er is derhalve al veel informatie beschikbaar.  

 

De heer Nugteren betreurt dat niet eerder is gesignaleerd dat hierover feitelijk niets is 

geregeld. GroenLinks is voorstander van een transparante en inzichtelijke procedure. In geval 

van herbenoeming is dat van grote betekenis vanwege het gezag, dat daaraan kan worden 

ontleend.  

GroenLinks staat op het standpunt dat aan de adviescommissie moet worden meegegeven, dat 

overwogen moet kunnen worden een open procedure te starten. Los van de bepaling dat 

iemand een keer kan worden herbenoemd, staat hierover niks in de GR.  

Overigens sluit GroenLinks zich aan bij de opmerking over het functieprofiel.   
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De SGP en PVV geven aan dat alles is gezegd.     

 

De heer Van Beek deelt mede dat de termijn van 1 november 2014 hard is, omdat per die 

datum het contract van de huidige directeur/bestuurder verloopt. Er moet op 1 november a.s. 

derhalve een definitief besluit liggen over wie de leiding van de RR vanaf dat moment op zich 

gaat nemen.  

Het lijkt spreker een goede suggestie om de heer Nugteren te vragen vanuit de Staten plaats te 

nemen als lid in de adviescommissie, in de hoop dat met de afvaardiging vanuit de Staten van 

de overige deelnemende provincies een commissie ontstaat, die dit proces verder kan 

voorbereiden; de tijd dringt. De hoeveelheid werk valt mee, maar het besluitvormingsproces 

is redelijk ingewikkeld, omdat dit vrijwel gelijktijdig op vier plekken moet plaatsvinden. 

Gezien de tijdsdruk zal getracht moeten worden om dat zo goed mogelijk te stroomlijnen. 

Alhoewel hij daar niet over gaat, hecht spreker er, op grond van de naar vorengebrachte 

opmerkingen, aan zijn zorg uit te spreken over de procedure. In zijn visie zal de 

adviescommissie in de eerste plaats goed moeten nadenken over welke procedure wordt 

voorgestaan: met één kandidaat dan wel een open procedure. Indien voor de laatste optie 

wordt gekozen, zal deze ook echt open moeten zijn, omdat het anders unfair is in de richting 

van andere kandidaten.    

 

Mevrouw Vlam deelt mede dat de VVD zich aansluit bij de voordracht van de heer Nugteren 

en er alle vertrouwen in heeft dat hij de geluiden vanuit de Staten meeneemt in de afweging 

die hij in de adviescommissie zal moeten maken.   

 

De voorzitter constateert dat de commissie zich kan vinden in het voorliggende ontwerp-

besluit en ermee instemt de Staten voor te stellen om de heer Nugteren namens de Staten van 

Utrecht te benoemen tot lid van de adviescommissie.    

 

De heer Nugteren bedankt de commissie voor het vertrouwen. Gelet op het feit dat de tijd 

dringt, stelt spreker zich voor dat de adviescommissie snel bijeenkomt en tijdens het 

zomerreces een terugkoppeling plaatsvindt over de stand van zaken. 

 

De voorzitter concludeert dat dit onderwerp hiermee voldoende is besproken en hierop nader 

wordt teruggekomen in de statenvergadering.  

 

14. Statenbrieven en ingekomen stukken die ter informatie worden aangeboden 

 

14.1. Statenbrief jaarverslag 2013 Awb-adviescommissie van PS en GS inzake afdoening 

bezwaarschriften en klachten 

 

14.2 Memo GS gedeputeerde De Vries communicatie Europese verkiezingen Europa en 

Electronische kennisgeving vergunningverlening en handhaving 

 

15. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering, onder dankzegging van 

ieders komst en inbreng.   

 

 

 

 


