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2014BEM80 

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

13 oktober 2014 in het Provinciehuis 

 

Aanwezig: 

mw. P. Doornenbal-Van der Vlist (voorzitter), mw. A.M.A. Pennarts (gedeputeerde), drs. R.E. de 

Vries (gedeputeerde), mw. A.C. Boelhouwer (GroenLinks), 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), mw. M. Maasdam-Hoevers (CDA), drs. B. Nugteren 

(GroenLinks), ir. J.P.M. Peters (D66), mw. Y. Smit (VVD), mw. J.H. Verbeij-Ouwerkerk (PvdA),  

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

 

Van ambtelijke zijde aanwezig: 

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

 

Afwezig: drs. R.W. Krol (gedeputeerde), R. van Lunteren (gedeputeerde), mr. J.M. Buiting (CDA), 

A.J. Schaddelee (ChristenUnie), W. van der Steeg (PvdD)  

_________________________________________________________________________________ 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Spreekster memoreert dat de 

vergadering op dit tijdstip is gepland op verzoek van gedeputeerden Krol en Van Lunteren; 

inmiddels is het echter zo dat ze ook op dit tijdstip niet aanwezig kunnen zijn. De fractievoorzitters 

zijn hiervan telefonisch op de hoogte gesteld. Voor wat betreft de agenda zal dit tot enkele 

wijzigingen leiden.   

Bericht van verhindering is ontvangen van gedeputeerden Krol, gedeputeerde Van Lunteren en de 

heer Buiting. 

 

2. Vaststelling Agenda 

De voorzitter deelt mede dat, in verband met de afwezigheid van gedeputeerde Van Lunteren, wordt 

voorgesteld de behandeling van de Najaarsrapportage (agendapunt 7) uit te stellen tot de volgende 

vergadering. Aldus wordt besloten. Verzocht wordt vragen vooraf schriftelijk in te dienen. 

Transitie BRU (agendapunt 8) maakt eveneens onderdeel uit van de portefeuille van gedeputeerde 

Van Lunteren. De vragen/opmerkingen, die daarover worden gemaakt, zullen schriftelijk door 

gedeputeerde Van Lunteren worden beantwoord.  

Hetzelfde geldt voor het memo Uitstel onderwerp woningbouw van GS onderzoeksplan 2014 

(agendapunt 9).  

Met in achtneming van het vorenstaande wordt de agenda vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

De heer Poort deelt mede dat ter zake van het G1000 initiatief inmiddels drie stukken zijn 

rondgestuurd:  

- de  presentatie G1000 initiatief van de heer Van Dijk in de BEM-vergadering d.d. 15 

september jl.; 

- het verslag van de commissie BEM d.d. 15 september jl. met de vragen/opmerkingen en 

antwoorden naar aanleiding van de presentatie; 

- een overzicht wat andere provincies doen, vergezeld van een rede van mevrouw Verbeet over 

dit onderwerp.  

De vraag is of hiervan kennis wordt genomen of dat er aanleiding wordt gezien iets te ondernemen 

in welke vorm of welk verband dan ook.  
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De heer Van Wikselaar merkt op geen behoefte te hebben hierop thans verder inhoudelijk in te gaan. 

Hij stelt voor in de nieuwe statenperiode te bekijken wat hiermee zou kunnen worden gedaan.  

De voorzitter constateert, dat de overige fracties zich aansluiten bij het voorstel van de SGP.  

 

Mevrouw Pennarts deelt mede dat de Staat van Utrecht eind november beschikbaar komt. Een aantal 

statenleden heeft meegedaan in een voorbereidende sessie daarover. De Staat van Utrecht wordt, in 

tegenstelling tot de vorige keer, digitaal uitgebracht met veel meer mogelijkheden en meer manieren 

om de informatie te benaderen. Het is zeer visueel van opzet. Veel in de vorm van info graphics, 

waardoor de vergelijkingen tussen provincies onderling en de Utrechtse gemeenten onderling ten 

opzichte van landelijke afspraken veel betere te maken zijn. Het wordt overzichtelijk gerangschikt. 

Spreekster stelt voor de Staat van Utrecht te agenderen voor een BEM-vergadering.    

 

De voorzitter memoreert dat op 8 december een extra vergadering van de commissie BEM was 

gepland over het Overdrachtsdocument en de Balans Strategische Agenda. Vanwege de verschoven 

behandeling van de Begroting 2015 kan dit niet doorgaan. Voorgesteld wordt de extra BEM 

vergadering te verplaatsen naar maandag 15 december a.s. en daarin naast eerder genoemde 

onderwerpen ook de Staat van Utrecht te behandelen.  

Spreekster stelt vast dat met de datum en de onderwerpen wordt ingestemd; op het tijdstip (ochtend 

of begin van de middag) wordt na overleg met gedeputeerde Van Lunteren nader teruggekomen. 

 

4. Verslag Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 15 september 2014 

Het verslag wordt conform vastgesteld.  

 

5. Rondvraag 

Geen. 

 

6. Termijnagenda (versie 2 oktober 2014) 

De heer Dercksen memoreert dat gedeputeerde Krol een interne ‘Aarhus’ toets heeft 

toegezegd. Verzocht wordt dit op de Termijnagenda op te nemen, hetgeen door de voorzitter 

wordt toegezegd. 

Met in achtneming van het vorenstaande, wordt de Termijnagenda vastgesteld.    

  

7. Statenvoorstel Najaarsrapportage 2014 

Wordt geagendeerd voor de volgende vergadering. De griffie zal de commissie nog een mail 

sturen met het verzoek vragen over de Najaarsrapportage schriftelijke in te dienen, zodat bij 

de behandeling over de antwoorden kan worden beschikt. 
 

8. Transitie BRU brief aan raden en colleges 

De heer Van Wikselaar plaatst een kanttekening bij de passage in de brief waarin staat dat 

afgesproken is dat alle vaste en tijdelijke dienstverbanden van de medewerkers, verbonden 

aan de BDU-gerelateerde werkzaamheden (inclusief overhead en ondersteuning) zullen 

kunnen worden gecontinueerd per 1 januari 2015. Geïnformeerd wordt naar de noodzaak 

daarop een voorschot te nemen. De vraag is of niet direct een efficiencyslag kan worden 

gemaakt.  

 

De heer Lutfula informeert naar de stand van zaken. De SP vraagt zich af of het in de korte 

periode tot 1 januari 2015 haalbaar is om tot een goed plan van aanpak te komen ter zake van 

de transitie.  

 



 3 

Mevrouw Maasdam deelt mede dat het CDA zich aansluit bij de vraag van de SGP over de 

efficiencyslag.  

 

De heer Hoefnagels deelt mede dat D66 zich aansluit bij de vraag van de SGP. Voorts vraagt 

D66 zich af hoe in de Begroting wordt omgegaan met de transitie BRU. Vooralsnog lijkt het 

erop dat de provincie alles, dat de BRU ooit heeft besloten, in de Begroting overneemt.  De 

vraag is of de Staten op een fatsoenlijke manier verantwoording kunnen afleggen voor het 

besluit dat zij nemen over de Begroting als zij niet weten welke risico’s worden gelopen. 

Verzocht wordt om een duidelijke notitie hierover.   

 

De heer Nugteren deelt mede dat GroenLinks zich aansluit bij de vraag van voorgaande 

sprekers. GroenLinks is positief over deze ontwikkeling en heeft er vertrouwen in dat de 

zaken zullen worden aangepakt, zoals ze moeten worden aangepakt. GroenLinks heeft echter 

wel, ondanks de korte tijdspanne, behoefte aan wat meer informatie en de mogelijkheid om 

daarover van gedachten te wisselen. 

 

De heer De Kruijf deelt, er vanuit gaande dat de Eerste Kamer conform de Tweede Kamer 

besluit, mede dat het de PvdA verheugt dat de twee partijen samen optrekken om te komen tot 

een goede transitie. Voorts acht de PvdA van belang dat nu alvast een start is gemaakt met 

een zorgvuldige procedure rondom alle medewerkers. Enige helderheid over hoe een en ander 

wordt opgepakt voor zowel de vaste- als tijdelijke medewerkers zou ook de PvdA op prijs 

stellen.  

 

De heer IJssennagger deelt mede dat de PVV zich in grote lijnen kan aansluiten bij het betoog 

van voorgaande sprekers. De PVV is er geen voorstander van dat de BRU medewerkers een 

speelbal worden van de ambities van de provincie om de efficiencyslag te maken. De PVV 

pleit ervoor in deze zorgvuldigheid te betrachten.  

De mededeling in de voorliggende brief, dat de Regio Utrecht een urbane regio is met 

specifieke kenmerken, verontrust de PVV. De vraag is of hiermee niet de deur wordt 

opengezet voor een nieuwe, per definitie ondemocratische, GR. 

De PVV staat op het standpunt dat, met het opheffen van de BRU en het neerleggen van de 

taken bij de provincie, de goede weg wordt ingeslagen. De Staten kunnen dat op een 

democratische wijze controleren.  

Indien gemeenten onderling tot een GR willen komen, heeft de PVV daar geen moeite mee. 

Het gaat de PVV echter iets te ver dat de provincie daartoe uitnodigt in de voorliggende brief.  

 

Mevrouw Smit merkt, in aansluiting op het betoog over de overhead, op dat bekend is dat de 

BRU nog wat andere taken uitvoert. Dat zijn weliswaar niet de grootste activiteiten, maar er 

zijn daarin duidelijk wat verschillen die niet worden meegenomen. De VVD acht het van 

belang dat dit onderscheid helder wordt gemaakt.   

 

Gedeputeerde Pennarts memoreert dat gedeputeerde Van Lunteren schriftelijk zal reageren op 

de vragen/opmerkingen. 

Vooruitlopende daarop, licht zij toe dat de BRU-transitie een enorme operatie betreft. Het feit 

dat er een pauze is ingelast in het proces heeft o.a. te maken met het benadrukken van de 

goede verhouding en het erkennen van elkaars rol, waaraan door de aanliggende gemeenten 

bepaalde zekerheden kunnen worden ontleend. 

Terecht wordt opgemerkt dat de Eerste Kamer nog moet besluiten.  

In het kader van de positie van de medewerkers van de BRU, kan spreekster verzekeren dat 

dit de aandacht heeft en dat in deze uiterste zorgvuldigheid wordt betracht. 
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Met betrekking tot de urbane regio met specifieke kenmerken, licht spreekster toe dat er in 

ieder geval geen nieuwe WGR+ komt. Als de plannen doorgaan, zoals beoogd, komt het 

budget bij de provincie terecht. Zij bevestigt dat de Stad Utrecht zich altijd met de haar 

omringende gemeenten kan verenigen om gezamenlijk vraagstukken op te lossen. Dat gebeurt 

overigens al in de vorm van de U10. De provincie heeft daar geen positie in.  

 

De heer Van Wikselaar kan zich een  tijdelijke overname om rust te creëren voorstellen, maar 

dan ziet de SGP in het memo wel graag aangegeven wat de zekerheden zijn om op termijn tot 

een goede herschikking van personeel te komen en hoe dat financieel wordt afgehandeld, 

omdat nu de gemeenten daarvoor in feite verantwoordelijk zijn. 

 

De voorzitter sluit de bespreking over dit onderwerp af met de conclusie, dat een schriftelijk 

antwoord van gedeputeerde Van Lunteren op de gestelde vragen/opmerkingen tegemoet kan 

worden gezien.  

 

9.  Memo GS gedeputeerde Van Lunteren Uitstel onderwerp woningbouw van GS 

onderzoeksplan 2014 

De voorzitter memoreert dat dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de SP. 

 

De heer Lutfula deelt mede, dat de SP de  reden voor het uitstel geen sterk argument acht. Op 

grond hiervan vraagt de SP zich af of er nog een andere reden is voor het uitstel.  

 

De heer Hoefnagels deelt mede dat D66 geen vragen heeft naar aanleiding van het uitstel; dat 

staat in de visie van spreker duidelijk in het memo verwoord. 

Ieder jaar worden twee onderzoeken uitgevoerd. Aangegeven wordt dat een van de twee niet 

meer zal worden gedaan. D66 vraagt zich af wat dan wel wordt gedaan, i.c. wat het alternatief 

is.  

 

De voorzitter sluit de bespreking over dit onderwerp af, met de conclusie dat de vragen 

schriftelijk door gedeputeerde Van Lunteren zullen worden beantwoord.  

 

10. Statenvoorstel zienswijze 1
e
 wijziging Begroting 2014 Randstedelijke Rekenkamer  

Mevrouw Vlam memoreert dat het genoegzaam bekend is hoe de VVD over de Begroting van 

de Rekenkamer denkt. In het kader van de personele lasten, acht de VVD, naast de 

verschuiving van vaste bezetting naar extra inhuur, de toename van de hoeveelheid inhuur een 

zorgpunt. De Rekenkamer zal er alert op moeten blijven toezien, dat dit niet heel erg uit de 

pas gaat lopen; dat kan leiden tot problemen met het totaalbudget op grond waarvan het van 

belang is dat wordt nagedacht over de basistaken.  

 

De heer Peters deelt mede dat D66 de voorziene frictiekosten in het kader van de reorganisatie 

mist. Geïnformeerd wordt of de frictiekosten zijn meegenomen en zo ja, waar deze zijn terug 

te vinden; indien deze kosten niet zijn meegenomen, is de vraag waarom.  

 

De heer Nugteren geeft aan dat GroenLinks zich aansluit bij de vragen van de VVD en D66. 

 

De heer Poort deelt mede dat de vragen zullen worden doorgegeven aan de Rekenkamer met 

het verzoek daarop voor de PS-vergadering te reageren. Op grond van het totaalbeeld kan 

vervolgens worden bekeken of dit al dan niet tot een zienswijze leidt.  
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Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de heer Van Wikselaar, licht spreker 

toe dat de Rekenkamer wel zou bekijken of de frictiekosten in eerste instantie binnen de 

Begroting zouden kunnen worden opgelost. In dat opzicht kan spreker zich voorstellen, dat 

hieraan in ieder geval wel enige tekst wordt gewijd.  

 

De voorzitter sluit de bespreking over dit onderwerp af met de conclusie dat de vragen 

worden doorgegeven aan de Rekenkamer met het verzoek deze voor de PS-vergadering te 

beantwoorden. Afhankelijk van de beantwoording wordt besloten of het een sterstuk kan zijn.    

 

11. Sluiting 

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

ieders komst en inbreng.   

 

 

 

 

 

 


