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VERSLAG van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 25 

november 2013 in het Provinciehuis 

 

Aanwezig: 

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

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

mr. J.M. Buiting (CDA), R.G.J. Dercksen (PVV), ir. H. Graaff (CDA), 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), ir. J.P.M. Peters (D66), mr. R. 

Postma (ChristenUnie), A.J. Schaddelee (ChristenUnie), mw. Y. Smit (VVD), mr. D.S. 

Tuijnman (VVD), mw. J.H. Verbeij-Ouwerkerk (PvdA), mw.drs. J.C.M. Versteeg (D66), 

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

 

Van ambtelijke zijde aanwezig: 

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

 

Afwezig: mw.drs. A.M.C. Mineur (SP), W. van der Steeg (PvdD)  

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.   

 

2. Vaststelling Agenda 

De voorzitter deelt mede dat de commissie op 20 november jl. per mail is geïnformeerd over de 

wijzigingen van de agenda en de onderbouwing daarvan. Ook is aangegeven dat ernaar wordt 

gestreefd deze vergadering om 16.00 uur af te ronden, zodat daarna het groepsgesprek met de 

Randstedelijke Rekenkamer over hun onderzoek naar Geheimhouding plaats kan vinden.  

De Commissie heeft een vertrouwelijk memo ontvangen inzake Paushuize. Door het College zijn 

daaraan geen mededelingen toe te voegen. Geïnformeerd wordt of er behoefte bestaan aan 

behandeling van het memo.  

De SP heeft hieraan behoefte, op grond waarvan de spreekster concludeert dat agendapunt 7 straks in 

vertrouwelijkheid zal worden behandeld.  

Met in achtneming van het vorenstaande wordt de agenda vastgesteld.  

 

3. Mededelingen 

De voorzitter deelt mede dat de commissie per mail de onderzoeksopzet van het al genoemde 

onderzoek naar Geheimhouding heeft ontvangen. Anders dan gebruikelijk, zal deze opzet in het 

groepsgesprek na afloop van deze vergadering worden besproken en niet in de commissie.  

 

4. Verslag Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 14 oktober 2013 

De voorzitter deelt mede, dat er geen opmerkingen zijn ontvangen. Zij memoreert dat de commissie 

tevens per post het verslag van het besloten deel van de vergadering heeft ontvangen. Spreekster 

constateert dat ook hierover geen opmerkingen zijn. 

De verslagen worden conform vastgesteld.  

 

5. Rondvraag 

De heer Dercksen merkt op dat in de media berichten zijn verschenen dat de Stichtse Rijnlanden de 

tarieven wil verhogen met 3%, maar eveneens komt met een wijziging van het doorberekenen van de 



 2 

lasten. Dat zou kunnen betekenen dat een groot aantal gemeenten met veel hogere lasten te maken 

krijgt en sommige gemeenten hebben ook al aangegeven, dat door te belasten aan de burgers. De 

PVV heeft begrepen dat de tariefswijziging goedkeuring behoeft van GS. Geïnformeerd wordt of GS 

al dan niet voornemens is deze wijziging goed te keuren.  

 

Gedeputeerde Van Lunteren licht toe dat de provincie al een zienswijze heeft ingediend op dit 

voornemen, omdat het ook voor de provincie kostenverhogend werkt. In de brief is aangegeven dat 

de provincie de voorgenomen tariefswijziging niet redelijk vindt, omdat het gaat om een 

kostenverhoging van 100%. Voor de provincie komt dat neer op ca € 80.000 per jaar; bij gemeenten 

gaat het ook om forse bedragen. 

Spreker moet de commissie het antwoord schuldig blijven op de vraag in hoeverre de provincie de 

mogelijkheid heeft om vanuit haar rol als toezichthouder invloed uit te oefenen op de 

besluitvorming. Hij vreest dat de provincie alleen maar mag toetsen of alles binnen de regels is 

gebeurd.   

 

De heer Dercksen heeft begrepen dat de tariefsverhoging per 1 januari a.s. ingaat. Spreker verzoekt 

gedeputeerde de commissie te informeren over het inhoudelijk resultaat van de toetsing door GS, 

zodat de daarover een oordeel kan worden gevormd en kan worden bekeken of hieraan in PS 

wellicht nog wat kan worden gedaan.  

Gedeputeerde Van Lunteren zegt dit toe. 

 

6. Termijnagenda  

Gedeputeerde De Vries deelt mede de kwestie sponsoring door Vitens aan de orde te hebben gesteld 

bij de directie van Vitens. Naast Utrecht hebben o.a. Gelderland en Overijssel dit ook aan de orde 

gesteld. Door Vitens is toegelicht, dat over de politieke implicaties van dit soort sponsoring 

onvoldoende is nagedacht. Aangegeven is dat het niet zozeer bedoeld is om de professionele 

voetbalclub PEC Zwolle te ondersteunen, maar de daaronder hangende maatschappelijk 

verantwoorde onderneming. Het maakte onderdeel uit van de campagne van Vitens om mensen te 

bewegen meer drinkwater te nemen.  

 

De voorzitter stelt vast dat de toezegging hiermee is ingelost en van de Termijnagenda kan worden 

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

 

7. Paushuize 

Wordt in beslotenheid behandeld.  

 

8. Statenbrief informatie n.a.v. WOB-verzoek AD-UN 

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

 

De heer IJssennagger deelt mede, dat in de begeleidende brief een wat cryptische zin staat, nl. 

dat het WOB-verzoek om meer vraagt dan in afstemming met de Staten op de provinciale 

website wordt gepubliceerd. Er is nog sprake van een derde niveau, nl. dat de Subcommissie 

voor de Jaarrekening ook inzage krijgt in de declaraties.  

Spreker informeert of hij thans goed begrijpt dat er in wezen drie niveaus zijn waarop de 

declaraties naar buiten worden gebracht, t.w. datgene dat de Subcommissie voor de 

Jaarrekening te zien krijgt, datgene dat op de website staat en datgene dat bij een eventueel 

WOB-verzoek op tafel wordt gelegd; het laatste is kennelijk het uitgebreidste.   

Rond dit item speelt continu de discussie over de vaste onkostenvergoeding die de 

gedeputeerden krijgen. Geïnformeerd wordt of een indicatie kan worden gegeven waar het 

College of de wet de vaste onkostenvergoeding voor heeft bedoeld.   



 3 

 

Gedeputeerde Van Lunteren licht toe dat het met name te maken heeft met de bezoeken aan 

FC Utrecht en theater. De Staten hebben daarvan destijds via een los besluit kennis kunnen 

nemen; deze worden niet aan de declaraties toegevoegd. Er werd gevraagd welke kosten in 

algemene zin worden gemaakt. Die verantwoording wordt wel richting de Staten afgelegd, 

maar niet langs de lijn van de declaraties, omdat het geen declaraties betreffen. GS voegen 

derhalve een aantal zaken toe, dat niet op de declaraties staat maar wel bij de Staten bekend 

was. Er is  derhalve geen sprake van verschillende manieren van verantwoorden.   

Spreker licht vervolgens toe hoe hij persoonlijk met declaraties omgaat. Hij heeft de indruk 

dat ook de overige GS-leden hiermee zuiver omgaan. 

Indien de Staten van mening zijn dat er geen relatiebeheer meer zou moeten plaatsvinden in 

de vorm van bezoeken aan FC Utrecht of theater, dan kunnen zij daartoe besluiten. Die ruimte 

hebben de Staten via de Begroting.   

 

De heer IJssennagger maakt uit de beantwoording op dat sprake is van de persoonlijke 

interpretatie van de gedeputeerde. Geïnformeerd wordt of het niet handig zou zijn om daarin 

als Utrechts College één lijn te trekken en helderheid te geven over wat wel en niet kan 

worden gedeclareerd.   

 

Gedeputeerde Van Lunteren antwoordt dat de lastigheid is dat een vast bedrag wordt 

verkregen. Geacht wordt dat alle kosten, die in het kader van het werk worden gemaakt, 

daarin zijn begrepen. Over het algemeen is dat bedrag lager dan de kosten die worden 

gemaakt. Voordeel van deze regeling is dat er geen losse administratie behoeft te worden 

bijgehouden. Het is mogelijk hierover een andere afspraak te maken, bv. dat gedeputeerden 

per bon declareren.  

 

In reactie op de vraag wat er nu allemaal onder de kostenvergoeding valt, wijst de heer De 

Kruijf erop dat eind jaren negentig alle vergoedingen voor o.a. Staten-, GS-, B&W- en 

raadsleden zijn gebruteerd en gefiscaliseerd. In het kader daarvan, is tot twee keer toe een 

uitvoerig onderzoek gedaan naar wat daaronder zou moeten vallen. VNG, IPO en Unie van 

Waterschappen hebben vervolgens met het Ministerie van Financiën een afspraak gemaakt 

over wat in percentages opgeteld tot 100% zou moeten/mogen vallen onder de 

onkostenvergoeding; reiskosten vallen daar bv. niet onder. 

Het is derhalve vrij helder wat daaruit betaald mag worden en hoe de vergoeding is 

opgebouwd.  Spreker stelt voor die lijst te verspreiden en, als iets onduidelijk is daarover, op 

basis van die lijst te spreken.   

 

De voorzitter acht het een goede suggestie genoemde lijst te verspreiden.  

 

Mevrouw Hoek vestigt de aandacht op het staatje met de kosten tot en met het tweede half 

jaar. Het valt haar op dat een gedeputeerde hele hoge telefoonkosten maakt en twee andere 

gedeputeerden hele hoge netwerkkosten. Verzocht wordt om een nadere toelichting.  

 

De heer Lutfula maakt van deze gelegenheid nogmaals gebruikt de aandacht te vestigen op de 

open data overheid. Met een goed geregeld systeem is dergelijke informatie sneller 

beschikbaar voor de burger en is sprake van een duidelijk inzicht in wat er allemaal met het 

geld van de belastingbetaler gebeurt.   

 

Gedeputeerde Van Lunteren merkt richting 50PLUS op dat GS de kosten verantwoorden en 

vragen daarover in de Subcommissie voor de Jaarrekening kunnen worden gesteld.  
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De voorzitter stelt vast dat het onderwerp hiermee voldoende is behandeld.  

 

9. Memo GS gedeputeerde Van Lunteren resultaten onderzoek topinkomens 

subsidierelaties 

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

 

De heer Dercksen zet uiteen dat onderzoek is gedaan naar organisaties die voor tenminste 

50% van de inkomsten uit overheidssubsidie ontvangen. Geïnformeerd wordt waarom de 

grens daar is gelegd. Voorts is de vraag of er geen organisaties zijn die met procentueel wat 

minder subsidie ook onder deze regeling zouden vallen.   

Er is geen onderzoek gedaan naar moederconcerns. Onder punt 3 wordt echter wel genoemd 

dat de heer Lodewijks bij zijn vertrek een ontslagvergoeding van ca € 325.000  heeft 

gekregen. Verzocht wordt om een nadere toelichting. Overigens verheugt deze informatie de 

PVV, omdat zij het goed acht dat de Staten dit weten.  

De PVV informeert om welke organisatie het onder punt 2 gaat.  

In het voorliggende memo, d.d. 21 november 2013, staat de 25% norm van de huidige WMT. 

Op grond daarvan stelt hij bovenstaande eerste vraag.   

De PVV begrijpt het voorstel feitelijk niet. In het voorliggende stuk staat dat naar een 

provinciale norm van 100% van de Balkenende norm kan worden gegaan. Vervolgens is het 

pleidooi te wachten op nadere wetgeving en tot slot staat er dat een andere strengere eis zou 

kunnen zijn om, via de subsidieverlening, een bezoldiging van bv. 80% van de wettelijke 

inkomensnorm voor topfunctionarissen te hanteren. 

Geïnformeerd wordt wat de provincie nu gaat doen. Gaat zij evenals andere provincies naar 

een eigen provinciale norm van 100%, maar wat de PVV betreft liever 80%, omdat 100% nog 

altijd € 200.000 is, inclusief alle emolumenten, of wacht zij op de wetgeving.  

De provincie wil geen beleid voeren op rechtspersonen waarin de provincie een deelneming 

heeft, bv. de OMU, omdat de provincie bij deelnemingen in dergelijke organisaties is 

gebonden aan het Burgerlijk Wetboek. De PVV acht dit niet juist en staat op het standpunt dat 

de inzet van de provincie in het geval van de NV’s en BV’s waarin zij aandeelhouder is 

dezelfde zou moeten zijn als bij de instellingen die op overheidssubsidie draaien.   

 

Mevrouw Verbeij memoreert dat de PvdA hiervoor bij de begrotingsbehandeling in 2012 al 

aandacht heeft gevraagd. In dat kader verheugt het memo, waarin de eerste aanzet is gegeven, 

de PvdA. De PvdA acht het van belang dat de provincie de salarissen van de bestuurders goed 

in beeld heeft en alle wettelijke mogelijkheden die er zijn/komen worden benut. Juist nu die 

subsidies zo onder druk staan, vindt de PvdA dat de subsidies daar moeten worden ingezet 

waar de provincie ze ook ingezet wil zien en waarvoor ze gebruikt kunnen worden. Dat is in 

de visie van de PvdA niet voor de hoge salarissen van de bestuurders. 

De PvdA pleit voor een scherpere formulering van het eigen beleid. Nu wordt gesproken over 

de Balkenende norm. De PVV spreekt over 80% van de Balkenende norm. De PvdA kan zich 

voorstellen, dat de provincie bv. spreekt over de ‘Van Lunteren norm’, het salaris van de 

gedeputeerde als afgeleide voor de salarissen van de bestuurders.  

De instellingen waarvan de subsidie wordt afgebouwd, zijn niet meegenomen in dit 

onderzoek. De PvdA vraagt zich af of dit verstandig is, omdat veelal een ontslagvergoeding 

moet worden gegeven en soms nog een aanvullende vergoeding. De PvdA kan zich 

voorstellen dat het juist ook in de afbouwperiode van deze instellingen misschien een rol kan 

gaan spelen.  
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Aangegeven wordt dat de beloning van de toezichthouders geen aanleiding geeft om te 

veronderstellen dat ze boven de normvergoeding uitkomen. De PvdA pleit voor een nadere 

onderbouwing van deze veronderstelling. Zij vraagt zich af waarop dit is gebaseerd.  

Tot slot wordt aangegeven, dat de ontwikkelingen worden afgewacht (Den Haag, de 

jurisprudentie) en dat er dan beleid op ontwikkeld gaat worden. De PvdA informeert wanneer 

een en ander kan worden verwacht en concreet binnen de Termijnagenda iets kan worden 

aangegeven.  

 

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

Geïnformeerd wordt of de provincie haar criteria niet harder kan stellen, in de zin dat, op het 

moment dat een subsidieaanvraag binnenkomt, de eis wordt gesteld dat het vertrek van de 

bestuurder of directeur geen vergoeding met zich mee mag brengen. Het geld dat de provincie 

uitgeeft is bedoeld om bepaalde projecten uit te voeren. Thans is zichtbaar, dat een groot deel 

van het geld met de bestuurder meegaat. De vraag is hoe de provincie in de toekomst het 

beleid zodanig kan uitvoeren, dat vooromen wordt dat zulke situaties zich opnieuw voordoen.  

 

De heer Nugteren geeft aan dat het resultaat van het onderzoek GroenLinks alleszins meevalt 

na alle berichten in de krant over het misbruik dat zou hebben plaatsvonden. 

GroenLinks staat op het standpunt dat de overheid niet in alle situaties het salaris moet gaan 

bepalen. In dat kader acht GroenLinks de voorliggende notitie verstandig. Aangegeven wordt 

dat de provincie zich daarover slechts kan buigen als een belangrijk deel van de subsidie 

wordt verleend en dat dit moet gebeuren binnen bepaalde algemeen aanvaarde grenzen. 

Uit oogpunt van de publieke verantwoordelijkheid die de provincie heeft voor het verstrekken 

van subsidies, is transparantie goed. 

GroenLinks stelt voor dat het College daarop, in het verlengde van het voorliggende memo en 

in afwachting van de aanstaande wetgeving, nog een keer terugkomt, zodat de Staten daarover 

een uitspraak  kunnen doen en dit leidt tot een richtlijn, maar wel met de aantekening dat 

daarvan in bijzondere situaties moet kunnen worden afgeweken. Dit zal dan wel politiek 

moeten worden gedekt, in de zin dat daarover verantwoording wordt afgelegd.  

 

De heer Schaddelee deelt mede dat de ChristenUnie zich aansluit bij de suggestie van 

GroenLinks.  

 

Gedeputeerde Van Lunteren licht, ten aanzien van de 50%, toe dat met name is gekeken naar 

waar de provincie een groter belang heeft, vanwege het feit dat daarbij makkelijker 

randvoorwaarden kunnen worden gesteld.  

De kennis van spreker strekt niet zover dat hij antwoord kan geven op de vraag wie nu exact 

wie is geweest. Hij zegt toe dat deze vraag via de mail zal worden beantwoord. In deze zal 

worden nagegaan of uit oogpunt van privacy namen mogen worden genoemd. Indien dat niet 

het geval is, zal het via de vertrouwelijke lijn worden afgedaan.  

De heer Dercksen kan zich voorstellen dat niet de persoon maar de desbetreffende organisatie  

wordt genoemd.  

Gedeputeerde Van Lunteren zegt dit toe.  

Ten aanzien van het 100% aandeelhouderschap, maakt de PVV in de visie van spreker een 

terechte opmerking. Volgens spreker is dat ook als uitgangspunt genomen bij de aanstelling 

van de directeur van de OMU, door het salaris van de cvdK als norm te nemen. Met 

betrekking tot de OMU zijn geen regels gemaakt, maar is er een toezegging gedaan. Thans 

wordt naar een nieuwe directeur gezocht. Spreker zegt toe dat hij daar als aandeelhouder 

wederom op dezelfde manier naar het salaris zal kijken. Hij staat op het standpunt dat het niet 
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zo kan zijn dat, indien de provincie 100% aandeelhouder is, sterk wordt afgeweken van wat 

mensen in de provinciale organisatie verdienen. 

Lastiger is de situatie als er sprake is van meerdere aandeelhouders, omdat in dat geval 

meerdere belangen een rol spelen.   

In antwoord op de vraag of de provincie hierop niet eigen beleid moet ontwikkelen, 

memoreert spreker, onder verwijzing naar het voorliggende memo, dat het op zich geen 

kwaad kan om de discussie te voeren hoe dat vorm gegeven zou kunnen worden. Spreker acht 

in deze eenduidigheid van belang en hecht er derhalve aan het wetgevingtraject af te wachten. 

Indien de provincie vervolgens tot een eigen normering komt, kan dit op basis van de 

wetgeving worden gedaan. Op basis van dat ijkpunt, kan worden bepaald of voor 100% wordt 

meegegaan in die normering, of dat daarvan wordt afgeweken, omdat de provincie van 

oordeel is dat de normering meer vanuit een provinciaal perspectief moet worden bezien.  

Spreker stelt voor tot de Voorjaarsnota te wachten op duidelijkheid in wetgeving en als dat er 

niet komt, vanuit het College actie te ondernemen om tot eigen beleid te komen. Daarmee 

komt hij z.i. ook tegemoet aan de wens van GroenLinks en de ChristenUnie. Als de 

wetgeving uitblijft, verwacht spreker de commissie in het najaar 2014 een voorstel te kunnen 

voorleggen.    

Met betrekking tot de vergoedingen die worden uitbetaald als een bestuurder/directeur 

vertrekt, licht spreker toe dat dit in het geval van de OMU aan de voorkant in het contract was 

geregeld, zodat dit geen verrassing was. De provincie heeft zich in deze beperkt tot hetgeen in 

Nederland gebruikelijk is nl. de Kantonrechtersformule, omdat die altijd zal moeten worden 

betaald. Spreker is van mening dat alles op alles moet worden gezet om een 

vertrekvergoeding zoveel mogelijk binnen die normering te houden. Daar waar de provincie 

die invloed heeft, wordt ook geprobeerd daaraan op die manier invulling te geven. Verder 

gaan dan dat acht spreker niet mogelijk, omdat daarmee in rechten van burgers wordt 

getreden.  

 

De heer Dercksen pleit ervoor de deelnemingen in NV’s en BV’s in het eerdergenoemde 

eventuele voorstel op te nemen. Spreker begrijpt dat de provincie, daar waar zij een 

minderheidsbelang heeft, niet kan sturen. In zijn visie kan er echter wel een streven worden 

geformuleerd die dan ook geldt daar waar de provincie een meerderheidsbelang heeft.  

Gedeputeerde Van Lunteren zegt dit toe.  

 

De voorzitter stelt vast dat het onderwerp hiermee voldoende is behandeld.  

 

10. Bericht Europa vanuit het bestuurlijk overleg Europa Regio Randstad fiches 

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

 

Mevrouw Boelhouwer spreekt namens GroenLinks haar waardering uit voor de informatie in 

de diverse fiches. Zij vindt in meerdere fiches terug dat het operationeel Programma Kansen 

voor West II ter kennisneming in de commissie komt. Geïnformeerd wordt waarom dit niet 

eerder ter bespreking aan de commissie wordt voorgelegd, zodat daarop voor zover mogelijk 

gezien het complexe proces nog input kan worden geleverd. Onlangs is eveneens bekend 

geworden dat er € 190 mln beschikbaar komt voor Kansen voor West. 

GroenLinks pleit, in plaats van ter kennisname, voor een presentatie in de betreffende 

commissie, zodat zowel inzicht kan worden verkregen in het proces tot dan toe als daarna.    

 

De heer Dercksen zet namens de PVV het volgende uiteen. Mevrouw Sweet, voorzitter Regio 

Randstad samenwerking in Brussel, schrijft in de voorliggende brief met trots terug te kijken 

op projecten en werkzaamheden die door Europese instrumenten tot stand zijn gekomen. Bij 
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de PVV brengt dit een gevoel van onpasselijkheid teweeg. Nederland verkwanselt haar 

welvaart, ook de komende jaren weer met € 6 miljard netto, door dat geld te storten in de 

bodemloze put in Brussel. De politiek correcte elite is dan trots, dat ze met een paar 

pepernoten als wisselgeld projecten heeft kunnen financieren. De PVV vindt dat ongelofelijk. 

De PVV-fractie is twee weken geleden naar Brussel geweest en heeft o.a. het Parlementarium 

bezocht, een expositie over de ontstaansgeschiedenis van de EU met verschrikkelijke foto’s 

over de Eerste en Tweede Wereldoorlog; zelfs met een foto van Milosevic, verdreven door 

ingrijpen van de NAVO meer in het bijzonder de VS. Ook hij werd opgevoerd als excuus 

voor het volledig disfunctioneren van Brussel. Uiteindelijk belandt men bij de profielfoto van 

Martin Schulz. Daar realiseert men zich dat het de eurocraten nooit ver genoeg kan gaan met 

hun propaganda. De communisten uit Oost Europa voor de val van de muur zouden zich er 

nog voor schamen. Het is werkelijk beangstigend en eng dat onze kinderen, die daar ook 

naartoe kunnen, worden geïndoctrineerd met deze leugens en propaganda. 

Indien men vervolgens ziet hoeveel mensen er nu weer betrokken zijn bij de nieuwe fiches (er 

moet weer gelobbyd worden dat het een lust is) dan begrijpt men ook, dat die mensen 

daarmee graag doorgaan, want die warmen zich aan de ruime salarisstrook van deze D66-

baantjes waarvoor hardwerkend Nederland krom moet liggen.  

In de Werkgroep Europa heeft de PVV aangegeven dat de provincie zich moet richten op het 

zoveel mogelijk terughalen van het eigen geld uit Brussel en op Nederlandse 

werkgelegenheid. Daarop moet in de visie van de PVV de focus liggen bij alle projecten die 

de provincie tracht te realiseren de komende tijd. 

 

De heer Lutfula merkt op dat de SP nog steeds ziet dat het geld wordt rondgepompt. Vanuit 

Den Haag wordt geld naar Europa gestuurd en daarna moet ervoor worden gevochten om het 

geld terug te halen. De SP is geen voorstander van het systeem, dat het geld eerst naar Europa 

moet. Zolang het systeem echter op deze manier werkt, vindt de SP dat er gevochten moet 

worden om tenminste een gedeelte van het geld terug te krijgen.  

 

De heer Peters geeft aan dat D66 blijft herhalen dat Europa veel meer oplevert dan het kost. 

Niks is gratis, dus ook D66 blijft kritisch op zaken die beter kunnen. Vandaag was wel wat 

gratis, te weten de cabaretshow van de PVV.  

De heer Dercksen merkt op dat D66 het cabaret kan noemen en de Nederlandse burger nog 

langer in de maling kan blijven nemen. Spreker informeert wat Nederland eraan heeft als 

straks de grenzen weer worden geopend en er jaarlijks 10.000 Bulgaren en Roemenen het 

werk komen doen dat door Nederlanders wordt gedaan, of Spanjaarden voor een 

hongerloontje een weg in Limburg aanleggen, daar waar Nederlanders die hadden kunnen 

aanleggen. D66 kan blijven herhalen dat Europa meer oplevert dan het kost, maar daarmee is 

het nog niet de waarheid.  

De heer Peters merkt op dat gekeken moet worden naar een sterk Nederland in een sterk 

Europa. De PVV kijkt alleen naar het feit dat, als er mensen naar Nederland komen, banen 

van Nederlanders worden weggenomen. Als het met landen in het zuiden van Europa straks 

wat beter gaat, profiteert Nederland daar uiteindelijk ook van. Daar kijkt D66 naar.  

De voorzitter stelt voor deze discussie hierbij te laten.  

 

De heer Tuijnman zet namens de VVD uiteen dat de fiches een goed overzicht geven van de 

actuele Europese onderwerpen die ook van belang zijn voor de provincie Utrecht.  

Geïnformeerd wordt naar de stand van zaken met betrekking tot het beleid 2014 – 2020.  

 

De heer Buiting deelt mede dat het CDA zich aansluit bij de suggestie van GroenLinks ten 

aanzien van een presentatie. Indien dat verzoek wordt ingewilligd, pleit het CDA ervoor 



 8 

daarin met name in te zoomen op alles dat op dit moment in het EBU aan de orde is en hoe de 

EBU- en EFRO-initiatieven beter kunnen worden gekoppeld. Spreker vermoedt dat daarmee 

ook deels tegemoet wordt gekomen aan de PVV, omdat dan optimaal gebruik wordt gemaakt 

van de mogelijkheden in de eigen regio.  

 

De heer Schaddelee merkt op dat de ChristenUnie op het standpunt staat dat gewoon moet 

worden gedeald met de samenwerking waarvan sprake is in Brussel. Daar passen de 

voorliggende fiches goed bij en volgens de ChristenUnie zijn dat ook wel de goede keuzes. 

De ChristenUnie steunt het verzoek van GroenLinks met betrekking tot de presentatie.  

 

Mevrouw Hoek deelt mede dat 50PLUS zich aansluit bij het verzoek van GroenLinks.  

 

Gedeputeerde De Vries deelt mede zich in zijn beantwoording te zullen beperken tot de 

vragen en opmerkingen over de fiches.  

Spreker kijkt vanuit zijn rol als gedeputeerde wat de provincie Utrecht kan doen in het kader 

van de Europese samenwerking. Europa laten werken voor de provincie Utrecht is het 

adagium. Getracht wordt dat in de fiches bij te houden. De Kansen voor West wordt in eerste 

instantie in de Regio Randstad op bestuurlijk niveau bekeken. Daar zit een vrij krappe 

planning op. Medio januari moet daarover een besluit worden genomen. Dat betekent dat 

spreker alleen de ruimte heeft om de commissie ter kennisname te informeren over hoe dit 

proces zich verder gaat ontwikkelen.  

Uitgaande van de fiches en hetgeen in de werkgroep Europa is besproken, kan de lijn op een 

breed draagvlak rekenen in de Staten.  

Spreker is bereid samen met het team Europa een presentatie voor te bereiden, conform het  

verzoek van GroenLinks, dat door meerdere fracties is ondersteund. Hij kan zich voorstellen 

dat daarbij ook de vakcommissies worden uitgenodigd waarvan specifiek daaraan 

gerelateerde onderwerpen aan de orde komen, bv. POP.    

Het beleid 2014 – 2020 wordt thans uitgewerkt. Er is nu een beeld van naar welke 

thematieken de provincie in ieder geval in Randstadverband zou willen adresseren. Die zullen 

straks een uitwerking krijgen, in de zin dat per programma zal worden bekeken waarop de 

provincie wil sturen. Een onderwerp is bv. duurzame leefomgeving. Met een Kaderrichtlijn 

Luchtkwaliteit kan daarmee het een en ander worden gedaan. Op die manier wordt steeds 

getracht die koppelingen te vinden.  

Ongeveer drie weken geleden heeft een Europese Funding week plaatsgevonden. In het 

provinciehuis heeft een bijeenkomst plaatsgevonden, waarin diverse actoren uit de omgeving 

(kennisinstellingen, universiteiten, bedrijven, KvK’s) zijn meegenomen in het traject van de 

nieuwe periode van Europese Fondsen, om hen bekend te maken met de kansen en de 

mogelijkheden en hen op weg te helpen. Op die manier tracht de provincie dat proces ook te 

sturen.  

 

Mevrouw Hoek wijst op de Europese verkiezingen die volgend jaar plaatsvinden. Zij stelt 

voor hieraan aandacht te besteden in de huis-aan-huisbladen, in de zin dat in eenvoudige 

bewoordingen wordt toegelicht welke functie de provincie heeft in het kader van de Europese 

verbinding, waar zij voor staat, waarom zij erbij is en wat samen wordt gedaan.  

 

Gedeputeerde De Vries acht dit een interessante suggestie en neemt deze mee.  

 

De voorzitter stelt vast dat dit onderwerp hiermee voldoende is besproken.  

 

11. Statenbrief Duurzaamheid volwaardig meegewogen 
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De voorzitter memoreert dat dit agendapunt is geagendeerd op verzoek van D66.  

 

De heer Hoefnagels deelt mede dat D66 geen vragen heeft; zij is tevreden met de wijze 

waarop het wordt ingevoerd. D66 heeft er begrip voor dat de deadline van 1 oktober jl. niet is 

gehaald, omdat het heel goed moet worden geïmplementeerd in de organisatie. 

Na de zomer gaat D66 graag in gesprek over de ervaringen; voorts ziet zij met belangstelling 

tegemoet hoe het exact gaat gebeuren.  

 

De heer Dercksen memoreert dat Actal al eens heeft uitgerekend dat duurzaamheid miljarden 

kost en niets oplevert. 

De PVV pleit ervoor te monitoren wat het heeft gekost en wat het heeft opgeleverd. 

  

Gedeputeerde Pennarts geeft aan dat het haar verheugt dat D66 begrip heeft voor het feit dat 

het iets langer heeft geduurd. Het was even zoeken naar de beste manier van implementeren. 

Er kan wel een format worden gekozen, bv. people – planet – profit, maar dat verschilt per 

beleidsterrein. Het zal nu via maatwerk gebeuren. Bij het ene thema is leefbaarheid en 

veiligheid een aspect voor duurzaamheid; bij het andere thema is dat weer een andere keuze. 

Dat rechtvaardigt dat wordt geëvalueerd of dit tegemoetkomt aan hoe de Staten het 

teruggekoppeld willen zien.  

Uitgangspunt in deze statenperiode is dat duurzaamheid integraal onderdeel is van de 

portefeuille. Het gaat er nu om dat dit algemeen streven in de stukken zichtbaar wordt 

gemaakt voor de Staten, maar ook in de beleidsevaluaties. Spreekster zal  bekijken hoe zij dit 

financieel kan maken.   

 

Desgevraagd door de heer Dercksen, zegt de voorzitter toe, dat voornoemde toezegging op de 

Termijnagenda wordt opgenomen.  

 

De heer Nugteren informeert wat er precies in de Termijnagenda komt te staan. De opmerking 

van de PVV was namelijk vrij breed.  

 

Gedeputeerde Pennarts licht toe dat zij niet het gehele duurzaamheidbeleid gaat doorrekenen; 

dat is een onmogelijke opgave. Er komt een evaluatie van de wijze waarop duurzaamheid in 

de stukken zichtbaar is gemaakt. De eventuele kosten daarvan zal zij in kaart trachten te 

brengen. Zo heeft zij het verzoek van de PVV geïnterpreteerd.   

 

De heer Dercksen proeft in deze toezegging dat alleen inzicht wordt verstrekt in wat het 

implementeren van het voorstel van D66 heeft gekost. De PVV wil ook graag inzicht in wat 

het heeft opgeleverd.  

 

De voorzitter licht toe dat de thans voorliggende statenbrief aan de orde is. GS hebben dit 

opgesteld naar aanleiding van het initiatiefvoorstel van D66. Het lijkt haar duidelijk dat de 

vraag van de PVV zich dient te beperken tot dit onderwerp. Indien de PVV dat breder wil 

hebben, stelt zij voor dat de PVV dit op een andere wijze insteekt.   

 

De heer Dercksen beperkt zich tot de vraag dat de PVV benieuwd is wat het uiteindelijk heeft 

opgeleverd dat een aantal zaken wordt opgeschreven.   

 

De voorzitter stelt vast dat dit onderwerp hiermee voldoende is behandeld.  
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12. Memo GS gedeputeerde Pennarts-Pouw Planning referendumverordening Provincie 

Utrecht 

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

De heer Dercksen zet uiteen dat dit initiatief van de Staten met name van D66 komt. Spreker 

constateert dat thans met vele partijen is gesproken behalve met de Staten. De PVV kan zich 

voorstellen dat, alvorens een conceptstuk in deze commissie wordt gepresenteerd, eerst met 

bv. de woordvoerders in de Staten wordt gesproken over wat zij precies willen met de 

referendumverordening (welke onderwerpen wel of niet, wanneer wel of niet geldig, wie 

neemt het initiatief).  

 

De heer Tuijnman merkt op dat de Staten in de motie de uitwerking volledig bij GS hebben 

gelegd.  

 

Mevrouw Versteeg memoreert dat D66 de motie heeft opgesteld. D66 heeft er bewust voor 

gekozen de opdracht bij GS neer te leggen, omdat zij er geen vertrouwen in had dat elf 

partijen daar met elkaar goed uit zouden worden. D66 wacht derhalve het voorstel van GS af.  

Dat is het moment dat de Staten hun oordeel daarover uitspreken. Over de aanloop en de 

termijn is voldoende gesproken. D66 kan zich vinden in het voorliggende memo en legt zich 

neer bij het feit, dat een meerderheid heeft geaccepteerd dat er een andere termijn is gekomen.  

 

Gedeputeerde Pennarts licht toe dat met genoemde partijen niet is gesproken over de 

verordening, maar over de uitvoering van een referendum en het draagvlak dat er moet zijn bij 

gemeenten om dat te doen.  

Gangbaar is dat voorstellen met betrekking tot verordeningen eerst langs GS gaan en 

vervolgens aan de Staten worden voorgelegd. 

De PVV vraagt in feite om een startnotitie. Het onderwerp is echter redelijk ingekaderd; er is 

een aantal punten waarover kan worden gediscussieerd, maar er ligt ook een aantal vast.  

Spreekster stelt voor ruim de tijd te nemen om een en ander conform de voorgelegde planning 

goed inhoudelijk te bediscussiëren, maar het niet vooraf te laten gaan door een extra 

bijeenkomst.  

 

De heer De Kruijf deelt mede dat de PvdA zich kan vinden in de in het voorliggende memo 

geschetste opzet.  

 

De voorzitter stelt vast dat dit onderwerp voldoende is behandeld.  

 

13. Motie Vliegenthart Minister Plasterk 

De voorzitter merkt op dat zij, hoewel de brief niet aan de provincie is gericht, de commissie 

toch in de gelegenheid stelt om hierover eventueel opmerkingen te maken, omdat hierover in 

de komende periode uiteraard wel (lobby)gesprekken in Den Haag zullen plaatsvinden.  

 

Mevrouw Hoek heeft de indruk dat de door de provincies ingediende zienswijzen niet zijn 

meegenomen. Het lijkt erop alsof de brief eerder is verstuurd dan de termijn voor het indienen 

van zienswijzen is verstreken.  

De voorzitter wijst erop dat de brief niet aan de provincie is gericht.   

Mevrouw Hoek is van mening dat de brief feitelijk is achterhaald,  omdat er zienswijzen zijn 

ingediend. Zij vraagt zich af of deze zijn meegenomen richting de Eerste Kamer.  

 

De heer Buiting bevestigt dat de brief niet aan de provincie is gericht. Het is echter wel 

interessant kennis te nemen van de inhoud, omdat het een bepaalde denklijn volgt. 
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Geïnformeerd wordt of GS nog de behoefte hebben om hiermee iets te doen. Als dat het geval 

is, kan het CDA zich voorstellen dat de provincie haar eigen criteria en zienswijze ernaast 

legt, om te beoordelen of zichtbaar is dat er ook naar die criteria en zienswijze wordt gekeken. 

Wat het CDA nog steeds node mist, is een meer integrale visie. In deze regio wordt met 

voortvarendheid doorgegaan met de herindeling, terwijl over de rest van het land wordt 

gezegd dat het meer bottom-up moet plaatsvinden en op grond daarvan nog geen oordeel 

wordt uitgesproken. Daardoor is er weinig houvast welke redeneerlijn voor het hele land 

geldt, als het gaat om een bestuurlijke hervorming.  

 

De heer Tuijnman verzoekt de commissie op de hoogte te houden van de actuele 

ontwikkelingen.    

 

Mevrouw Versteeg hecht eraan op te merken dat D66 dit echt een ter kennisneming stuk 

vindt. D66 vindt het chique dat de brief is geagendeerd en zou hier veel over kunnen zeggen, 

maar zij kiest ervoor vooralsnog de besluitvorming in de Tweede Kamer af te wachten.  

 

De heer Nugteren onderschrijft dat het een ter kennisneming stuk is, met de aanvulling dat het 

in de visie GroenLinks een wat meer eloquente verwoording is van wat de Minister al eerder 

heeft gezegd. GroenLinks kan zich in grote lijnen vinden in zijn analyse. GroenLinks mist 

nog steeds het instrumentarium dat naar het middenbestuur gaat om ook die krachtige rol te 

kunnen vervullen. De provincie zal dat in haar reactie naar de Minister steeds voorop moeten 

blijven stellen.  

 

De heer Lutfula zet uiteen dat de brief voor de SP bevestigt dat de Minister de regel wil 

toepassen. Of het voor de burgers beter wordt, betwijfelt de SP.   

De provincie heeft een zienswijze opgesteld. Dat bevat het standpunt van de provincie Utrecht 

over dit onderwerp.  

Als er vanuit de provincie iets moet worden gedaan met de voorliggende brief, dan sluit de SP 

zich in deze aan bij de suggestie van het CDA.  

 

De heer De Kruijf merkt op dat duidelijk is dat over iedere kwestie altijd nog meer te vertellen 

valt en de integraliteit altijd nog meer kan worden opgetuigd. Sommigen zijn er wellicht ook 

op uit dat dit nog heel lang gebeurt, voordat tot actie wordt overgegaan. 

De PvdA staat op het standpunt dat in de voorliggende brief een goede beschrijving is 

gegeven van de context waarin dit proces zich voltrekt. De PvdA meent dat wellicht nog wat 

scherper had kunnen worden aangegeven waarom de opschaling nuttig en noodzakelijk is.  

 

De heer Van Wikselaar kan zich niet voorstellen dat de Eerste Kamer de inhoud van de 

voorliggende brief zal aanmerken als invulling van de motie Vliegenthart. Met name op de 

integrale visie wordt totaal niet ingegaan. Ook de zienswijzen van de provincies komt er niet 

in terug. Als de Minister langer zo doorgaat, zal het de SGP niet verbazen als een en ander 

vanzelf van de baan is.   

 

De heer Dercksen begrijpt goed dat sommige partijen niets willen zeggen over het stuk, omdat 

de Minister zich heeft overtroffen in nietszeggendheid.  

Mevrouw Versteeg merkt op dat het uit staatsrechterlijk oogpunt de vraag is of de provincie 

zich moet uitspreken over een brief die aan een andere bestuurslaag is gericht. Spreekster is 

van mening dat de PVV partijen die hierover om die reden bewust niets zeggen, zoals D66, 

schoffeert. De brief is gericht aan de Eerste en Tweede Kamer; die mogen zeggen was zij 

hiervan vinden.  
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De heer Dercksen geeft aan dat de PVV in deze haar eigen keuze maakt. De minister schrijft 

dat het niet de bedoeling is geweest van het Kabinet om met een nieuwe visie te komen op de 

inrichting van het Openbaar Bestuur. In die zin heeft hij zijn woord gehouden. Er is ook in het 

geheel niet tegemoet gekomen aan de kritiek op het gebrek aan financiële onderbouwing. Ten 

aanzien van de kantoren- en bedrijfsmarkt schrijft de minister, dat er in de drie provincies 

sprake is van een specifiek samenhangende vastgoedmarkt. Die constatering ontneemt de 

PVV de zin om dit verhaal nog serieus te nemen.   

 

Gedeputeerde Pennarts memoreert dat sprake is van twee parallelle trajecten. De provincie 

heeft haar zienswijze ingediend en wacht op een wetsvoorstel, waarin de taken en 

bevoegdheden strak omschreven zijn.  

De voorliggende brief is een antwoord op een verzoek van de Eerste Kamer om een nadere 

analyse van nut en noodzaak van het voornemen.  

Desgewenst is spreekster bereid de brief te toetsen aan de door de provincie ingediende 

zienswijze en de commissie daarop een terugkoppeling te geven. 

De discussie over de taken en bevoegdheden moet nog met de minister worden gevoerd. Hij is 

op dit moment in overleg met zijn collegae op de diverse departementen over welke taken en 

bevoegdheden zij bereid zijn los te laten ten faveure van de vorming van een landsdeel. Zodra 

meer bekend is over het voorstel van de minister in deze, komt spreekster hierop terug in de 

commissie.  

De voorliggende brief neemt de provincie voor kennisgeving aan. De Eerste Kamer spreekt 

hierover op 26 november a.s. met de vakcommissie.  

 

De voorzitter stelt vast dat dit onderwerp hiermee voldoende is besproken.  

 

14. IPO schriftelijke ronde inzake GWO jaarplan, begroting en huisvesting 

De voorzitter licht toe dat er een schriftelijke ronde is inzake de Gemeenschappelijke 

Werkorganisatie (GWO). Spreekster verzoekt de heer de heer De Kruijf, afgevaardigde 

namens de Staten in de AV van het IPO, een korte toelichting te geven.  

 

De heer De Kruijf memoreert dat hij, samen met mevrouw Doornenbal en de heer Peters, 

zorgt voor een stevige vertegenwoordiging van deze Staten in de AV van het IPO. De 

vertegenwoordiging is zich ervan bewust dat het IPO tijdens de BEM-vergadering meestal 

niet het meest spannende onderwerp is. De vertegenwoordiging heeft daar geen moeite mee. 

Zij zorgt ervoor dat de Staten goed op de hoogte zijn en daar waar aanleiding is om toch wat 

dieper op zaken in te springen gebeurt dit. 

Deze keer leek daar aanleiding toe te zijn. Naast de Begroting en het Jaarplan van de GWO, 

waarmee de vertegenwoordiging op zich kan instemmen, lag een huisvestingsvoorstel in de 

provincie Utrecht bij het Centraal Station,waarnaar in de visie van de vertegenwoordiging 

goed moest worden gekeken. Na overleg met de heer Dercksen, deskundig op het gebied van 

huisvesting, die een kanttekening plaatste bij de prijs en het aantal m2, heeft de 

vertegenwoordiging namens de Staten aangegeven dat vooralsnog niet kon worden ingestemd 

met het voorstel, omdat de behoefte bestond dit met de commissie te delen. 

Op grond daarvan is het geagendeerd. 

Inmiddels is er van het IPO een aanvullende notitie ontvangen over de prijs en het aantal m2. 

Daarin wordt verduidelijkt dat het te hoge bedrag en de te ruime aantal m2 stevig wordt 

gecompenseerd voor de komende jaren. Daarmee is in de visie van de vertegenwoordiging 

namens de Staten sprake van een gezonder voorstel, op grond waarvan thans wordt 

geadviseerd hiermee in te stemmen. Met het IPO is afgesproken dat de opvatting van de 

provincie Utrecht op 26 november a.s. kenbaar zal worden gemaakt. 
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De heer Nugteren is, met dank aan de afvaardiging voor het voorbereidende werk, van 

mening dat het een onderwerp is waarbij moet worden stilgestaan. GroenLinks heeft geen 

bezwaar tegen het voostel. Het gaat over een termijn van zes jaar, hetgeen het IPO in het stuk 

nogal lang noemt. Geïnformeerd wordt wat dat feitelijk betekent voor het huren.  

Los van het geld, stelt GroenLinks vast dat het een aanzienlijk te grote ruimte is. Verzocht 

wordt om een nadere toelichting.   

 

Mevrouw Smit merkt op, dat het de VVD opvalt dat er geen rekening wordt gehouden met 

een flexfactor. In de toelichting staat duidelijk dat de ruim 1300 m2 de eerste jaren worden 

gecompenseerd. In de termijn van 2015 – 2020 wordt echter maar een jaar tegemoetkoming 

op de ruim 1300 m2 verkregen. De vraag is wat de GWO met de ruimte moet.   

Voor de VVD is de toelichting nog niet geheel bevredigend.  

 

De heer De Kruijf bevestigt dat het aantal m2 aan de hoge kant is vergeleken met RGD-norm. 

Er is gekeken naar wat er in de markt beschikbaar was en vervolgens is gezocht naar de meest 

geschikte plek voor de 48 fte. 

Het aantal m2 is een factor, maar er zijn meer factoren die daarbij een rol hebben gespeeld. 

Toen deze locatie de beste leek maar de nadelen van de prijs en het aantal m2 duidelijk 

bleven, is met name gezocht naar een compensatie in die richting. Die is voor een deel 

gevonden in een compensatie in de huurkosten voor de komende jaren. Daarnaast is 

afgesproken dat op termijn het aantal m2 kan worden teruggebracht. Daarover heeft de 

vertegenwoordiging namens de Staten de heer Dercksen geraadpleegd.  

Samen met het feit dat tevens binnen de Begroting wordt gebleven, heeft dit er uiteindelijk toe 

geleid de commissie te adviseren in te stemmen met het voorstel.  

 

De heer Dercksen voegt hieraan toe dat hij het PvE niet kent en derhalve niet exact op de 

hoogte is van de afwegingen die zijn gemaakt om voor deze locatie te kiezen. Gelet op het feit 

dat het IPO zich professioneel heeft laten adviseren door het bureau CBRE, gaat spreker er 

vanuit dat het voor die locatie een marktconforme uitkomst is.  

 

De voorzitter sluit de discussie af, met de conclusie dat de commissie zich kan vinden in het 

voorstel van de vertegenwoordiging namens de Staten in de AV van het IPO.  

 

15. Statenbrieven en ingekomen stukken die ter informatie worden aangeboden 

 

15.1 IPO Midyear Review IPO-Jaarplan 2013 

 

15.2 Statenbrief voortzetten samenwerking Pels Rijcken 

De SP verzoekt om agendering, hetgeen de voorzitter toezegt.  

 

15.3 Statenbrief bestuurlijke toekomst Gooi en Vechtstreek 

 

15.4 Brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties dhr. dr. 

R.H.A. Plasterk Advies Kiesraad voorkomen dubbele verkiezingen 

 

15.5 Statenbrief Vaststellen inkoop en aanbestedingsbeleid 2014 

 

15.6 Statenbrief Instellen Klachtenmeldpunt aanbestedingen en vaststellen 

klachtenprocedure 
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16. Sluiting 

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

dankzegging voor ieders komst en inbreng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


