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

19 mei 2014 in het Provinciehuis 

 

Aanwezig: 

mw. P. Doornenbal-Van der Vlist (voorzitter), drs. R.W. Krol (gedeputeerde), R. van Lunteren 

(gedeputeerde), mw. A.M.A. Pennarts (gedeputeerde), 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), drs. B. Nugteren (GroenLinks), ir. J.P.M. Peters 

(D66), A.J. Schaddelee (ChristenUnie), mr. D.S. Tuijnman (VVD), mw. J.H. Verbeij-Ouwerkerk 

(PvdA), mw.drs. J.C.M. Versteeg (D66), drs. W.J. Ubaghs (PVV), 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: W.I.I. van Beek (CvdK), drs. R.E. de Vries (gedeputeerde), mw. A.C. Boelhouwer 

(GroenLinks), ir. H. Graaff (CDA), ir.ing. Y.S. Lutfula (SP), mw.drs. A.M.C. Mineur (SP), mw. Y. 

Smit (VVD), W. van der Steeg (PvdD),  

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

Bericht van verhindering is ontvangen van de CvdK, gedeputeerde De Vries; de dames Boelhouwer, 

Mineur en Smit; de heren Graaf , Lutfula en Van der Steeg. 

 

2. Vaststelling Agenda 

De voorzitter memoreert dat de commissie via de voorzittersmail op de hoogte is gesteld van het feit 

dat het statenvoorstel Reorganisatie Randstedelijke Rekenkamer is verplaatst naar de vergadering 

van 23 juni a.s.  

Met inachtneming van het vorenstaande wordt de agenda vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

-  De voorzitter deelt mede dat de volgende vergadering plaatsvindt op 23 juni a.s. om 19.30 

uur. Op die avond speelt het Nederlands voetbalelftal van 18.00 – 19.45 uur de laatste 

poulewedstrijd tegen Chili. Voorgesteld wordt om de commissievergadering na 20.00 uur te 

laten beginnen of naar de ochtend te verplaatsen (9.00 uur tot uiterlijk 10.30 uur in verband 

met de duurzaamheidbijeenkomst waarvoor de uitnodiging volgt).  

Besloten wordt de vergadering te verplaatsen naar 9.00 uur.  

- Gedeputeerde Pennarts memoreert dat de provincie in afwachting is van het wetsvoorstel 

Noordvleugel.  De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel recent gekoppeld aan het 

wetsvoorstel WGR+, op voorwaarde  dat het voor de zomer zou worden behandeld. 

Spreekster kan zich voorstellen dat de Staten het in het kader van de lobby van belang vinden 

hierop nog een reactie te geven. Het zomerreces van de Tweede Kamer begint al in juli.  

Afgesproken wordt dat een extra BEM-vergadering wordt belegd, zodra bekend is wanneer 

het wetsvoorstel wordt ontvangen en op grond van de BEM-vergadering te besluiten of een 

extra statenvergadering wordt gewenst.       

Desgevraagd door de heer Dercksen, licht gedeputeerde Pennarts toe dat de Tweede Kamer 

unaniem heeft ingestemd met het verzoek van D66 om een integrale behandeling van het 

WGR+ wetsvoorstel en het wetsvoorstel van Minister Plasterk over de Noordvleugel, mits dit 
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nog voor het zomerreces gebeurt. Het WGR+ wetsvoorstel is klaar; het wachten is derhalve 

op het wetsvoorstel van het Kabinet rondom de Noordvleugel. Het blijven twee verschillende 

wetsvoorstellen, maar de behoefte bestaat aan een visie op Binnenlands Bestuur en verwacht 

wordt dat dit te vinden is in het wetsvoorstel Noordvleugel.  

- Gedeputeerde Van Lunteren deelt mede dat, mede naar aanleiding van vragen door de PvdA, 

een interne audit wordt gehouden naar verbonden partijen. Desgewenst kunnen statenleden 

ter zake input leveren aan het onderzoeksbureau. Vanuit de griffie volgt hierover een nadere 

mail.  

 

4. Verslag Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van  31 maart 2014 

Het verslag wordt conform vastgesteld.  

 

5. Rondvraag 

De voorzitter memoreert dat door D66 schriftelijke vragen zijn gesteld over de P3 fusie.  

 

Mevrouw Versteeg memoreert dat op 22 april jl. rond 17.30 uur via de griffie een schrijven van GS 

werd ontvangen, dat PS informeerde over de actuele stand van zaken met betrekking tot het 

kabinetsvoornemen om te komen tot opschaling van de provincies Utrecht, Noord-Holland en 

Flevoland.  In dat schrijven stond letterlijk:“Wij hebben vandaag nog geen aangepast eindvoorstel 

van het kabinet mogen ontvangen en een (openbaar) eindvoorstel wordt op zijn vroegst vrijdag a.s. 

ná de Ministerraad verwacht. Na ontvangst van dat stuk zullen wij u daarover direct informeren en 

ons standpunt daarover kenbaar maken. De drie provincies geven vanavond om 20.00 uur een 

persconferentie in Nieuwspoort  over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg over het 

instrumentarium Noordvleugel. Het persbericht volgt zo spoedig mogelijk.“ 

Dat persbericht volgde om 21.00 uur die avond per e-mail, nadat op het NOS journaal van 

20.00 uur al te zien was dat de heer Remkes namens drie provincies het vertrouwen opzegde 

in de Noordvleugelplannen van de minister. Strekking hiervan: drie provincies zeggen 

vertrouwen op in het fusieplan, dat  vooral wordt opgehangen aan het pakket van taken en 

bevoegdheden.  

Vraag 1. Waarom spreekt de brief over een persconferentie over de uitkomsten van het 

bestuurlijk overleg over het instrumentarium Noordvleugel? In feite werd het vertrouwen in 

het fusieplan opgezegd. 

Vraag 2. Zijn GS het met D66 eens dat zowel de persconferentie als het persbericht het beeld 

heeft geschapen, dat de instrumentariumdiscussie (taken/bevoegdheden) de visiediscussie op 

het middenbestuur in zijn algemeenheid zeer is gaan domineren en een disbalans laat zien in 

de verschillende redenen die zijn aangedragen waarom de provincie Utrecht kritisch is op de  

fusieplannen? Wat is er met de ‘ja, mits’ houding van de provincie Utrecht gebeurd?  

Vraag 3. Waarom zijn PS niet vooraf in vertrouwen geïnformeerd over het persbericht (onder 

embargo)?  

 

Gedeputeerde Pennarts schetst de voorgeschiedenis. Op 14 april jl. heeft zij in het gesprek 

met de Staten meegedeeld dat GS in afwachting waren van een reactie van het Kabinet en van 

de strekking van het voorstel. Daarbij is aangegeven dat een persconferentie werd overwogen, 

indien daartoe aanleiding was. Zoals aangekondigd, heeft op 16 april jl. overleg 

plaatsgevonden met het Kabinet. Daarbij is aangegeven dat een persconferentie overwogen 

werd, indien op basis van het gesprek geen overeenstemming zou worden bereikt. Het 

Kabinet heeft naar aanleiding daarvan verzocht om enig respijt, hetgeen is gegeven tot 

dinsdag 22 april jl., voor de GS-vergadering. Op dinsdagmorgen werd telefonisch het bericht 

ontvangen dat er geen voorstel zou komen van het Kabinet. Dat betekende het risico, hetgeen 

ook in de loop van de dag bleek, dat er op vrijdag 25 april jl. over dit voorstel wel een besluit 
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zou worden genomen in de Ministerraad en de provincies in het geval van vaststelling alleen 

nog maar reactief zou kunnen ingaan op het voorstel van het Kabinet. In de wetenschap dat dit 

niet zou leiden tot een wijziging van het voorstel dat op 16 april jl. met het Kabinet was 

besproken, hebben de provincies er op dat moment voor gekozen het initiatief bij zichzelf te 

houden en een persconferentie te beleggen. Dat is in een redelijk hectische situatie gebeurd. 

Het met drie provincie op een lijn komen, heeft het nodige overleg en heen en weer bellen 

vereist. Het heeft derhalve even geduurd voordat de drie provincies overeengekomen waren 

dat de persconferentie in Nieuwspoort zou worden gegeven. Als gevolg daarvan, hebben de 

Staten pas aan het begin van de avond de brief met de aankondiging over de persconferentie 

ontvangen. 

Het persbericht is conform de kaders die de Staten hebben gesteld bij de beoordeling van het 

voorstel van het Kabinet. Daar stonden meerdere punten in en een aantal van die voorwaarden 

overlapt elkaar, in de zin dat die vanuit alle drie provincies zijn gesteld. Daar is het 

persbericht op geschreven. Het begint met een visie, maar gaat daarna ook in op de taken en 

bevoegdheden.  

In de persconferentie is door de Commissarissen benadrukt ‘niet op deze manier’, waarmee de 

deur op een kier is gehouden. Daarvoor zal het Kabinet wel met een visie moeten komen, dat 

eveneens recht doet aan positionering van het landsdeel op een manier waarop het verschil 

kan maken, een verschil is met een provincie en het niet alleen het weggummen van een paar 

grenzen betreft. Dat is de strekking geweest.  

Desgevraagd door mevrouw Versteeg, gaat spreekster vervolgens als volgt in op de vragen 

van D66.  

Antwoord vraag 1.  De provincies hebben nadrukkelijk aangegeven dat zij op deze manier 

niet kunnen instemmen met het voorstel van de Minister. Dat is getoetst aan de 

randvoorwaarden die door de Staten zijn meegegeven. Daarbij is een totaalvisie genoemd, 

evenals het instrumentarium en de hulpstructuren. Die bleven allemaal onverkort staan, 

hetgeen heeft geleid tot het beleggen van de persconferentie. In de kranten is het vorenstaande 

in sommige gevallen op een andere manier geïnterpreteerd. De deur blijft op een kier, 

waardoor de dialoog mogelijk blijft.  

Mevrouw Versteeg staat op het standpunt dat de toon in het persbericht volstrekt niet wijst op 

een deur die open blijft. Indien de in het persbericht opgenomen redenen als zodanig in het 

statenvoorstel van februari 2013 zouden zijn gesteld, zou dit voorstel niet door D66 zijn 

ondersteund.   De formulering van de inhoud van het persbericht vindt D66 ronduit slecht qua 

toon en wijkt af van de wijze waarop de provincie Utrecht altijd in deze discussie heeft 

gestaan. D66 heeft zich daarover bijzonder verbaasd. Dat de deur nog op een kier staat, blijkt 

alleen uit de tweetlines van de CvdK van Utrecht en gedeputeerde Pennarts. De wijze waarop 

daarover in overige tweetlines werd gecommuniceerd, vond D66 schokkend, evenals de wijze 

waarop de heer Remkes in het NOS journaal, maar ook in latere programma’s, namens de drie 

provincies sprak.   

Gedeputeerde Pennarts betreurt  dat die indruk bij D66 is achtergebleven. Zij kan zich er 

echter wel iets bij voorstellen, omdat dit zaken zijn die in gezamenlijkheid gebeuren. Indien 

aan de heer Remkes wordt gevraagd als woordvoerder op te treden, verwoordt hij een en 

ander op zijn manier.  

Overigens hecht spreekster eraan toe te lichten, dat tot het beleggen van een persconferentie is 

besloten omdat de provincies door de Minister niet serieus werden genomen in het overleg. 

De toonzetting daarvan is mede beïnvloed door het feit dat de provincies in het laatste overleg 

met een enthousiaste Premier hebben gezeten, maar met bewindslieden die duidelijk minder 

gemotiveerd waren om te spreken over bv. taken/ bevoegdheden en de hulpstructuren; de 

belofte is gedaan dat de provincies een stuk krijgen, waarop zij kunnen reageren;  vervolgens 
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dat stuk niet blijkt te komen, maar wel de routing  naar de Ministerraad is ingezet,  waarmee 

het Kabinet in feite het dialoog op voorhand afbreekt.  

Het verheugt spreekster overigens dat wordt geconstateerd dat de Utrechtse toon in de 

discussie een andere is dan de gekozen om het verhaal voor een ieder begrijpelijk te houden.  

Antwoord vraag 2. Spreekster bevestigt dat de discussie zich vanuit de provincies heeft 

toegespitst op de taken en bevoegdheden. Dat is ook het enige gesprek dat de provincies met 

het Kabinet kunnen voeren, omdat de visie een dialoog is tussen het Kabinet en de Tweede en 

Eerste Kamer. Zoals bekend zijn daarover door zowel de Tweede- als de Eerste Kamer moties 

ingediend.  

Antwoord vraag 3. Spreekster hoopt met haar inleiding te hebben kunnen schetsen onder 

welke druk de persconferentie en het persbericht tot stand zijn gekomen. De drie provincies 

moesten het persbericht gezamenlijk opstellen. GS zijn ervan overtuigd dat met de inhoud van 

het persbericht is vastgehouden aan de kaders die de Staten GS hebben meegegeven.  

 

De heer De Kruijf memoreert dat de Ministerraad op vrijdag plaatsvindt. Hij begrijpt dat op 

grond van tactische redenen, om het initiatief te houden, ervoor is gekozen om de 

persconferentie op dinsdagavond te houden. Uit de nadere toelichting ter vergadering begrijpt 

spreker thans dat daarbij ook enige emotie speelde, omdat de provincies zich niet serieus 

genomen voelden. De PvdA vraagt zich af of het niet verstandiger was geweest om de 

persconferentie bv. op woensdag te houden, zodat er wat meer ruimte was geweest om de 

Staten desgewenst in vertrouwen te informeren over wat er ging gebeuren. In dat geval was 

een deel van de discussie, die thans wordt gevoerd, overbodig geweest.  

Gedeputeerde Pennarts onderschrijft dat die afweging had kunnen worden gemaakt. 

Anderzijds gaat het ook om de beschikbare tijd  en het momentum dat wordt gekozen. Door 

de provincies was op 16 april jl. een ‘ultimatum’ gesteld. Op dinsdagochtend 22 april jl. zou 

er een reactie komen van het Kabinet, waarop nog door de provincies zou kunnen worden 

gereageerd; die kwam niet. Op grond hiervan was het gevoel dat het tijd werd het statement te 

maken, dat op deze wijze het voorstel niet op provinciaal draagvlak kan rekenen.  

De heer De Kruijf had zich kunnen voorstellen dat de behoefte van het maken van een 

statement was ingekaderd in het zorgvuldig omgaan met de Staten. Dat had beter gekund, 

indien een dag langer de tijd was genomen alvorens naar buiten te treden.  

 

De heer Schaddelee deelt mede, dat de ChristenUnie content was met de uitingen van de heer 

Remkes. Geïnformeerd wordt of nog sprake is van overleg met de Minister op de manier 

zoals voor de persconferentie het geval was, of dat dit is gestopt.  

 

De heer Dercksen sluit voor wat betreft het inhoudelijke aan bij het betoog van de 

ChristenUnie.  

Gelet op de tijd tussen het feit dat duidelijk werd dat er geen reactie kwam van het Kabinet en 

de persconferentie/persbericht was er in de visie van de PVV de mogelijkheid om de Staten, 

al dan niet onder embargo, te informeren.  

Met betrekking tot de inhoud van het persbericht, sluit de PVV zich aan bij het betoog van 

D66.   

 

Gedeputeerde Pennarts antwoordt dat het overleg is gestopt. De Minister ziet na de 

persconferentie geen aanleiding meer om de dialoog nog verder te voeren. Het is voor de 

provincies thans derhalve afwachten wanneer hij met het voorstel naar de Kamer gaat. Dat zal 

hij niet doen alvorens hij het idee heeft daar ook steun te krijgen; met name de Eerste Kamer 

is van belang.  
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GS hebben de Staten een kort bericht gestuurd dat de persconferentie zou plaatsvinden. Het 

feit dat het persbericht de Staten pas heeft bereikt nadat de persconferentie had 

plaatsgevonden, heeft alles te maken met de afstemming om tot een gezamenlijk bericht te 

komen. GS staan op het standpunt dat zij de ruimte hadden om te bepalen op welk moment zij 

met een reactie naar buiten treden, mits binnen de door de Staten vastgestelde 

randvoorwaarden wordt gebleven. Dat is gebeurd. In het persbericht wordt benadrukt welke 

toetsing  heeft plaatsgevonden en op basis waarvan tot het besluit om met een statement naar 

buiten te treden is gekomen.  

 

Mevrouw Versteeg memoreert dat een aantal keren is aangegeven dat GS binnen de door PS 

meegegeven kaders zijn gebleven. D66 staat op het standpunt dat de redenen globaal zijn 

teruggekomen, maar dat GS zich wel de vrijheid hebben genomen om zelf andere accenten te 

leggen. Die accenten heeft D66 nooit gelegd binnen het kader waarmee is ingestemd.  

 

De voorzitter rondt de discussie over dit onderwerp af.  

 

6. Termijnagenda (versie 15 mei 2014) 

Mevrouw Versteeg informeert naar de stand van zaken met betrekking tot 

waarstaatjeprovincie.nl.  

Gedeputeerde Van Lunteren deelt mede dit naar het IPO te hebben meegenomen. Het blijkt 

lastig daarvoor een draagvlak te krijgen; Utrecht en Zuid-Holland staan daarin enigszins 

alleen. Utrecht en Zuid-Holland hebben naar elkaar de ambitie uitgesproken dat zij in deze 

wel het voortouw willen nemen. Thans wordt bekeken of daarmee op een dusdanige manier 

een gezamenlijke start kan worden gemaakt dat het qua kosten overzichtelijk blijft voor de 

twee provincies.   

Mevrouw Versteeg waardeert deze poging. D66 geeft als suggestie mee het IPO via het 

uitvoeringsplan IBT te laten zien welke voordelen het kan hebben als de provincies zoiets 

hebben als een waarstaatjegemeente.nl; het scheelt enorm om stukken op te vragen.  

Gedeputeerde Van Lunteren zegt toe dat hij dit punt binnen het IPO onder de aandacht zal 

blijven brengen.   

 

De voorzitter stelt vast dat de Termijnagenda voor kennisgeving wordt aangenomen.  

  

7. Statenbrief Uitvoeringsplan Interbestuurlijk Toezicht 2014 

De voorzitter memoreert dat deze Statenbrief ter bespreking is geagendeerd, omdat het een 

vervolg betreft van de eerdere discussies over IBT.  

De CvdK is niet aanwezig. Vragen die niet kunnen worden beantwoord, zullen aan de CvdK 

worden doorgespeeld.  

 

De heer Tuijnman merkt op dat het thans om het Uitvoeringsplan gaat. In vorige 

commissievergaderingen is al veel over IBT gesproken, maar dat ging met name over toezicht 

van PS op GS.  

De Verordening IBT is eind 2013 vastgesteld. De uitgangspunten, die toen al werden 

benadrukt, staan in het voorliggende stuk, t.w. dat zoveel mogelijk moet worden gestreefd 

naar systematische toezichtinformatie en zo min mogelijk incidenteel; verder lage kosten en 

draagvlak.  

Het Uitvoeringsplan is een gedegen stuk, maar de VVD wijst wel op het belang van 

draagvlak. De provincie gaat veel vragen van gemeenten. Er is al eens, wellicht in een iets 

andere context, gesproken over dubbeling van toezicht met de gemeenteraad. 
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In de Uitvoeringsagenda staat dat sprake is van een overgangsjaar en van pilots. De VVD 

geeft als suggestie mee de dubbeling in toezicht mee te nemen in het kader van de pilots. 

De VVD mist bij sommige onderwerpen wel de doelen en resultaten. Begrepen wordt dat dit 

niet in alle gevallen kan, maar bij Externe Veiligheid wordt bv. verwezen naar Wabo en 

Omgevingsrecht; daarbij wordt wel wat gezegd over brandveiligheid groepshuisvesting, maar 

bij andere zaken wordt in deze slechts naar de Verordening verwezen en niet concreet 

benoemd wat de provincie wil bereiken. Als dat zou kunnen is dat zeker bv. op het gebied van 

Externe Veiligheid van belang.  

Bij de vaststelling van de Verordening is gezegd dat het Financieel Toezicht op gemeenten, 

gemeenschappelijke regelingen en waterschappen al via de Wet is ingevuld. Dit staat niet als 

zodanig in het Uitvoeringsplan. De vraag is of sprake is van additionele taken; mogelijk is het 

een nieuwe werkwijze. De VVD vraagt zich af of het nog wat verandert in het kader van het 

Financieel Toezicht.  

Zoals gezegd, komt er veel op zowel de gemeenten als de provincie af. In het Uitvoeringsplan 

staat dat nader moet worden bekeken wat het de provinciale organisatie aan mankracht kost. 

Geïnformeerd wordt of daarover al meer duidelijkheid is.  

 

De heer Ubaghs vestigt de aandacht op het verticale toezicht, waarover eerder is gesproken. 

Geïnformeerd wordt of er ook een dergelijke notitie over dit gedeelte komt.  

Voorts wordt geïnformeerd of de vier pilotgemeenten (Woerden, Bunnik, Soest, Veenendaal) 

willekeurig zijn gekozen.  

Tot slot vestigt spreker de aandacht op de Externe Veiligheid. In de inleiding wordt m.n. de 

brandveiligheid van gemeenschapshuizen genoemd, terwijl de uitwerking (paragraaf 2.3) zich 

met name toespitst op vervoer gevaarlijke stoffen. Geïnformeerd wordt naar de reden en wat 

het wordt: allebei of een van de twee.  

 

Mevrouw Versteeg merkt op dat D66 het een goed stuk acht, voortvloeiend uit de in de 

december vastgestelde kaders. Kijkende naar de decentralisaties die in het sociale domein 

plaatsvinden, acht D66 het positief dat die financiële risico’s ook in het toezicht zijn 

meegenomen.  

D66 sluit zich aan bij de vraag van de VVD hoeveel tijd en geld het gaat kosten.  

Tot slot wordt geïnformeerd of PS een rol heeft als het gaat om het vragen van speerpunten in 

het toezicht.  

 

De heer Nugteren deelt mede dat GroenLinks zich in grote lijnen aansluit bij het betoog van 

de VVD. In de discussies hierover tot nu toe is door GroenLinks verschillende keren gewezen 

op de dreigende dubbeling van taken en bevoegdheden met de gemeenteraad en dat goed 

beschreven zou moeten zijn wat de provincie, i.c. GS, al dan niet zouden moeten doen. In het 

voorliggende stuk is dat voor een deel helder beschreven, maar voor een deel roept dit nog 

vragen op. GroenLinks houdt het gevoel dat genegeerd wordt dat de provincie in wezen op de 

stoel van de gemeenteraad kan gaan zitten. De vraag is hoe dat probleem kan worden 

vermeden. Door de VVD wordt de suggestie gedaan dat mee te nemen in de pilot, maar 

GroenLinks pleit ervoor dat GS zich daarover iets scherper uitlaten. De gemeenteraad heeft 

bepaalde taken en bevoegdheden. Het kan niet zo zijn dat de provincie dat nog een keer gaat 

overdoen en wellicht tot andere conclusies komt. Hoe dat wordt georganiseerd heeft de 

provincie weliswaar niet geheel zelf in de hand, maar GroenLinks vindt dit een zwak punt in 

het stuk en kan zich voorstellen dat een gemeenteraad zich hierbij onaangenaam voelt.  

 

De heer De Kruijf merkt op dat de PvdA van mening is dat hetgeen al eerder in de commissie 

is besproken goed is opgepakt in het Uitvoeringsplan. De PvdA is benieuwd hoe het zich gaat 
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ontwikkelen en zal dit met belangstelling volgen, m.n. de rol van de gemeenteraad in relatie 

tot de rol van GS.  

De PvdA vestigt de aandacht op het horizontale toezicht (PS op GS). Afgesproken is dat dit 

door een kleine club zal worden opgepakt en vervolgens terugkomt. De PvdA heeft hierin alle 

vertrouwen, maar pleit ervoor te bewaken dat dit na de zomer bij de commissie terugkomt in 

de vorm van een voorstel zodat ook daarvan iets kan worden gevonden.  

 

De heer Buiting spreekt waardering uit voor het voorliggende stuk. Het CDA verwacht dat 

werkendeweg een aantal door voorgaande sprekers naar vorengebrachte punten met elkaar zal 

moeten worden ontdekt. Spreker kan zich voorstellen dat de commissie na de pilot 

teruggekoppeld krijgt hoe het loopt op met name het punt van de dubbeling.  

Spreker vestigt vervolgens de aandacht op de ‘ladder’; dat gaat van zachte controles tot hele 

heftige vormen van ingrijpen. Het CDA is benieuwd waarop die interventies plaatsvinden. 

Wellicht is het een soort extra check, waarvan al snel geen grote toegevoegde waarde wordt 

gezien. 

 

De heer Schaddelee merkt op dat met name over het laatste punt dat door het CDA naar voren 

wordt gebracht een boeiende discussie heeft plaatsgevonden binnen de fractie van de 

ChristenUnie (Waar zou de toegevoegde waarde kunnen zitten van de provincie en hoe wordt 

dat vormgegeven zonder op de stoel van de gemeenteraad te gaan zitten?). Tegelijkertijd is 

duidelijk dat er met name rond de Transitie en Participatie Wetgeving behoorlijke risico’s op 

gemeenten afkomen. In die zin is de urgentie er wel. De ChristenUnie is nieuwsgierig hoe dit 

zich verder ontwikkelt.   

De ChristenUnie vraagt aandacht voor de lokale Rekenkamers. In de afgelopen periode zijn 

verschillende rapportages uitgekomen, waaruit blijkt dat de verplichte Rekenkamerfunctie 

steeds vaker minimaal wordt ingevuld. Dat brengt een bepaald risico met zich mee. De vraag 

is of de provincie daarin een bepaalde rol heeft.  

 

De heer Van Wikselaar merkt op dat al veel is gezegd.  

Geïnformeerd wordt op basis van welke criteria wordt vastgesteld of de pilot bij de vier 

gemeenten al dan niet geslaagd is.  

 

Mevrouw Hoek sluit zich aan bij de opmerking dat al veel is gezegd.  

50Plus mist in het voorliggende stuk het vertrouwen naar gemeenten toe, in de zin dat in 

sommige gevallen even wordt afgewacht hoe een en ander zich ontwikkelt.   

 

De voorzitter zegt toe dat de vraag van de PvdA, om het afgesproken traject met betrekking 

tot het horizontale toezicht te bewaken, door de griffie zal worden opgepakt.   

 

Gedeputeerde Van Lunteren verduidelijkt, aan de hand van onderstaande voorbeelden vanuit 

het financieel toezicht, hoe wordt omgegaan met dubbeling. Daarmee is meer ervaring dan 

met de taken die erbij zijn gekomen; wellicht dat daarmee iets van de onrust kan worden 

weggenomen en tegelijkertijd kan worden bekeken of aan de wensen, die thans naar voren 

zijn gebracht, tegemoet kan worden gekomen.  

In het kader van de decentralisaties worden o.a. meerdere bijeenkomsten op het provinciehuis 

georganiseerd voor ambtenaren en bestuurders, waarin specifieke vragen aan de orde kunnen 

komen. Op gemeentehuizen is in deze veelal sprake van gebrek aan kennis. Met deze 

bijeenkomsten tracht de provincie er proactief voor te zorgen dat deze mensen voldoende 

geëquipeerd zijn om hiermee om te gaan.  
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Voor alle nieuwe wethouders heeft de provincie een traject, waarin een opleiding wordt 

aangeboden over hoe met gemeentefinanciën moet worden omgegaan. Veel wethouders 

hebben wel een financiële achtergrond, maar overheidsfinanciën is toch iets anders dan dat 

van een gemiddeld bedrijf. Door middel van training wordt aan de voorkant geprobeerd de 

kwaliteit te verbeteren. Dat is ook het doel van het toezicht principe.  

Spreker kan zich voorstellen dat op dezelfde manier tewerk wordt gegaan indien op andere 

beleidsterreinen waarop toezicht plaatsvindt problemen zichtbaar worden.  

Bij het Financieel Toezicht wordt aan de voorkant proactief gekeken naar wat er gebeurt. 

Daarmee is een andere manier van werken gekozen in de hoop dat de provincie minder 

reactief instrumentarium behoeft toe te passen waarbij gemeenten onder toezicht worden 

gesteld. Spreker kan zich voorstellen dat daarmee vanuit het uitgangspunt ‘leren’ verder wordt 

gegaan. Zo ziet hij ook de pilot. Hij kan zich voorstellen dat in de pilot specifiek aandacht 

wordt besteed aan het preventieve karakter, i.c. wat kan worden gedaan om kwaliteit aan de 

voorkant beter te borgen en dat tegelijkertijd wordt gemonitord waar dubbelingen in taken en 

bevoegdheden ontstaan. Hij stelt voor dat dit punt afzonderlijk richting de commissie wordt 

teruggekoppeld.  

Een en ander neemt niet weg dat de provincie op een gegeven moment, zoals dit eveneens in 

het kader van het financieel toezicht gebeurt, conform de wet, maar ook daar waar het misgaat 

bij gemeenten, zal moeten optreden. De provincie treedt in dat geval altijd in de plaats van de 

gemeenteraad, waarmee het werk wordt overgedaan maar wel vanuit kaders waaraan de 

provincie is gehouden.  

In het kader van de pilot wordt met name gekeken naar de ‘hoe’ vraag (de werkwijze). Er zijn 

derhalve geen criteria om te toetsen of de pilot al dan niet geslaagd is. Het idee van een pilot 

is ontstaan om te borgen dat provincie en gemeenten niet op elkaars stoel te gaan zitten. Aan 

de hand van het resultaat van de pilot zal het gesprek moeten worden gevoerd en naar elkaar 

moeten worden uitgesproken of er voldoende vertrouwen is dat dit niet zal gebeuren. Op dat 

punt zal PS een oordeel moeten vellen.   

Uit oogpunt van ervoor waken om op elkaars stoel te gaan zitten, is spreker van mening dat 

voorzichtigheid moet worden betracht met de rol van PS in deze. Speerpunten vanuit een 

politiek orgaan geformuleerd zijn in principe altijd politiek en hebben de neiging van 

corrigerend gedrag richting gemeenten. GS zullen uiteraard wel altijd richting PS moeten 

rapporteren, vanwege de zorg dat GS niet op de plek van de gemeenteraad gaan zitten; GS 

hebben op dat punt een verantwoording richting PS. Aan de hand van de pilot moet worden 

bekeken of dat op een goede manier vorm kan worden gegeven.  

Met betrekking tot de menskracht, is de afspraak dat dit taakstellend moet gebeuren binnen de 

bestaande formatie van de provincie.   

De vragen met betrekking tot de lokale Rekenkamerfunctie, de Externe Veiligheid en de 

keuze voor de pilotgemeenten zal spreker doorsluizen naar de CvdK met het verzoek deze te 

beantwoorden.  

Vertrouwen is goed, maar er is bij wet een controle afgesproken. Bij het financieel toezicht is 

het zo, dat een gemeente het hele jaar geen last heeft van de provincie als de Begroting op 

orde is; als de provincie er netjes bij betrokken wordt, is dit eveneens het geval. Als een en 

ander echter niet op orde is, dan is het vertrouwen weg en moet dit daarna altijd weer even 

groeien voordat de provincie weer volledig op afstand staat. Zo zal het waarschijnlijk bij alle 

andere velden van toezicht ook zijn en daarvoor is het ook bedoeld.  

 

De heer Buiting merkt op dat in het stuk staat dat er een centraal IBT-Team is en dat er voorts 

via detachering twee mensen zullen worden toegevoegd. Geïnformeerd wordt of dat mensen 

uit de organisatie zijn of van buiten.  
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Gedeputeerde Van Lunteren antwoordt dat er een taakstelling ligt voor wat maximaal aan 

detachering mag worden uitgegeven. In het afgelopen jaar wordt daar wederom onder 

gebleven. Voorts is er een aantal fte’s waar naartoe wordt gewerkt. Dat is taakstellend voor 

GS. 

 

De voorzitter rondt de discussie over dit onderwerp af.   

 

8. Statenvoorstel Jaarrekening 2014 

De voorzitter memoreert dat de commissie vorige week het advies van de Subcommissie voor 

de Jaarrekening heeft ontvangen. Spreekster geeft de voorzitter van deze commissie het 

woord voor een korte toelichting daarop.   

 

De heer Buiting licht toe dat de Subcommissie voor de Jaarrekening bij elkaar is geweest 

i.a.v. de accountant. De Subcommissie heeft vastgesteld dat alle vragen naar tevredenheid zijn 

beantwoord . De Subcommissie beveelt aan de bevindingen van de accountant over te nemen 

en GS te verzoeken naar aanleiding hiervan actie te ondernemen.   

Op twee elementen is nog ingezoomd.  

Gepleit wordt voor blijvende waakzaamheid ten aanzien van de mogelijkheid om meer grip te 

krijgen op het feit dat er soms aanzienlijke verschillen zitten tussen de verwachtingen die 

worden gepresenteerd in de Begroting en de uiteindelijke realisatie. Dit speelt met name bij 

langlopende projecten, waarbij de inzet van middelen over meerder jaren is verdeeld. 

Voorts beveelt de Subcommissie aan om kritisch te blijven kijken naar het detailgehalte van 

de op te nemen risico’s. Ondanks het feit dat de Subcommissie verheugd is over het 

teruglopen van het risico bij Hart van de Heuvelrug, wordt aanbevolen hier ook voor de 

toekomst blijvend aandacht aan te besteden.  

Met in achtneming van het vorenstaande, stelt de Subcommissie voor de Jaarrekening 2013 

vast stellen.   

 

De heer Van Wikselaar merkt op dat voor de SGP een aantal zaken in het kader van het 

programma Hart van de Heuvelrug nog steeds onduidelijk is. Dat heeft echter te maken met 

daaronder liggende zaken, waarop de SGP thans in het kader van de Jaarrekening niet zal 

ingaan.  

In de tabel financiële risico’s provincie Utrecht (blz. 81) wordt voor Hart van de Heuvelrug 

nog steeds gesproken over een risico van 33%. De vraag is hoe hard dit is, gelet op het feit dat 

de twee deelnemende gemeenten hebben besloten hun inbreng in de slotfase af te grendelen  

op de bijdrage van € 10 mln en daaraan derhalve verder geen risico hebben gekoppeld. 

Voor het overige komt de SGP in de statenvergadering terug op de Jaarrekening.  

 

De heer Schaddelee vestigt de aandacht op Utrecht 2040 (blz. 71). Een aantal werkzaamheden 

is doorgeschoven vanwege capaciteitsproblemen. Geïnformeerd wordt naar de aard van de 

capaciteitsproblemen en of dat structureel is.   

Voor het overige komt de ChristenUnie in de statenvergadering terug op de Jaarrekening. 

 

De heer De Kruijf deelt mede dat de PvdA de aanbevelingen vanuit de Subcommissie steunt.   

Voor het overige komt de PvdA nader terug op de Jaarrekening in de statenvergadering.  

Spreker heeft begrepen dat D66 in een voorgaande commissievergadering heeft opgemerkt, 

dat de Jaarrekening niet alleen maar een ‘mooi weer’ verhaal zou moeten zijn. De PvdA 

verzoekt D66 om een nader toelichting en om een reactie van GS daarop.  
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De heer Nugteren deelt mede dat GroenLinks nader terugkomt op de Jaarrekening in de 

statenvergadering.  

 

De heer Hoefnagels deelt mede, dat D66 het advies van de Subcommissie steunt.  

D66 pleit ervoor niet alleen de positieve kanten, maar ook de negatieve kanten inzichtelijk te 

maken in de Jaarrekening. Door waar mogelijk streefwaarden en een cumulatief beeld te laten 

zien van voorgaande jaren, wordt zichtbaar over welke periode iets wordt opgebouwd.   

 

Mevrouw Versteeg stelt voorop dat haar opmerking betrekking had op de desbetreffende 

vakcommissie. Zij heeft daar vanuit haar inhoudelijke portefeuille Jeugdzorg en Cultuur,  

aangegeven te betreuren dat er niet was aangegeven wat er niet was bereikt, dan wel nog een 

zorgpunt was. In haar achtjarige statenperiode is dat een hardnekkig punt, dat zij in teveel 

programma’s in de Jaarrekening blijft constateren. Spreekster heeft daarbij specifiek wat 

voorbeelden gegeven; hetzelfde geldt voor de Cultuurportefeuille. Het viel spreekster in de 

desbetreffende vakcommissie vervolgens op dat anderen, wellicht bij gebrek aan eigen 

voorbereiding, aangaven te vinden dat de punten die niet goed waren gegaan wat meer 

aandacht behoefden.   

 

De heer Germs merkt op dat de Jaarrekening goed inzicht geeft in hoe het is gegaan. Spreker 

kan zich voostellen dat de opmerking van mevrouw Versteeg door het College ter harte wordt 

genomen, waardoor de Jaarrekening er de volgende keer wellicht iets anders uit zal zien.  

De VVD is bijzonder tevreden met de opzet van de Jaarrekening en de uitkomsten. Het spoort 

ook met hetgeen in de Najaarsrapportage is gemeld. Er zijn niet zoveel verschillen meer ten 

opzichte van de laatste Begroting.  

De VVD vestigt de aandacht op de risicoschatting. Er wordt straks € 3,8 mln resultaat 

verdeeld. Daarvoor hebben GS een voorstel gedaan. Om te kunnen inschatten of alle 

bestemmingen kunnen worden toegekend, heeft de VVD een vraag over de financiële risico’s 

bij de grondverwerving ILG (blz. 110/111). Geïnformeerd wordt of die risico’s voldoende 

zijn ingeschat. In de tabel staat bij Reserve dekking financiële risico’s grondbeleid € 5 mln, 

waar niet boven zal worden gekomen. Inmiddels is na verloop van tijd echter al € 3,2 mln van 

dat plafond besteed. Geïnformeerd wordt naar de stand van zaken.  

 

Gedeputeerde Van Lunteren licht, naar aanleiding van de opmerking ‘alleen het goede 

nieuws’, toe hoe het proces in elkaar zit. De onderdelen lopen eerst via de verschillende 

portefeuillehouders en komen dan uiteindelijk bij elkaar in de Jaarrekening. Het primaire doel 

van de Jaarrekening is, dat verantwoording wordt afgelegd over wat is gerealiseerd. Door de 

Subcommissie worden altijd zaken aanbevolen om expliciet bij stil te staan. Als hetgeen door 

mevrouw Versteeg naar voren wordt gebracht in zijn algemeenheid de ervaring is, is het 

wellicht goed om vanuit de Subcommissie een volgende keer expliciet te benoemen daaraan 

aandacht te besteden en dit als zodanig in een brede opdracht aan GS mee te geven. 

Mevrouw Versteeg staat persoonlijk op het standpunt dat de Jaarrekening nog meer aan kracht 

en geloofwaardigheid zal winnen indien, naast hetgeen dat allemaal goed gaat, wordt 

benoemd wat een zorgpunt is of niet is gelukt. 

Gedeputeerde Van Lunteren zegt toe dit te zullen meenemen en verzoekt de griffie daarop 

richting GS alert te zijn.  

Ten aanzien van de risicobeheersing, is destijds een afschatting gemaakt bij de behandeling 

van de grondportefeuille. Jaarlijks wordt beoordeeld of het opgenomen risico afdoende is. 

Met elkaar is besloten dat dit risicobedrag voldoet aan hetgeen waaraan zou moeten worden 

voldaan en daarmee is dat het bedrag zoals het is onder de huidige omstandigheden. Het 

risicobedrag maakt overigens wel steeds nadrukkelijk onderdeel uit van de controle door de 
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accountant.  Indien daarbij bedenkingen zijn, gaat spreker er vanuit dat dit ook als zodanig 

door de accountant wordt gemeld.  

 

Mevrouw Pennarts licht, met betrekking tot de vraag over Utrecht 2040, toe dat afgesproken 

is dat duurzaamheid integraal onderdeel is van alle portefeuilles. Op grond hiervan is er geen 

exclusieve club meer, die Utrecht 2040 uitvoert; dit wordt zoveel mogelijk gecombineerd met 

andere werkzaamheden. Dat heeft ertoe geleid dat sommige activiteiten wat naar achteren zijn 

gepland. Alle geplande activiteiten zullen worden uitgevoerd, maar soms met enige 

vertraging. De totaal planning Utrecht 2040 ligt op schema.  

Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe versie van de Staat van Utrecht, zodat deze kan 

worden gebruikt voor het schrijven van de verkiezingsprogramma’s voor de volgende 

Statenperiode.  

  

De heer Krol licht, met betrekking tot de Hart van de Heuvelrug, toe dat het in de 

Jaarrekening gaat om 2013. Het verheugt de provincie dat in ieder geval in het afsprakenkader 

een stapje is gezet naar het verkleinen van de risico’s. Daarmee is de zaak echter nog niet op 

orde. De afspraken zijn een eerste stap op weg naar een nieuwe Raamovereenkomst, die er 

aan het eind van dit jaar moet liggen. Daarover zal met de Staten het gesprek worden gevoerd. 

Spreker wijst op ontwikkelingen in de lokale politiek. De gemeente Zeist heeft een nieuw 

Coalitieakkoord dat onderdelen bevat die consequenties kunnen hebben voor de nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst met Soest en de provincie Utrecht. De motie van de gemeente 

Soest lijkt op een positiebepaling van de betreffende gemeente in het kader van de komende 

onderhandelingen over de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Spreker begrijpt dat de 

betreffende wethouders dat als opdracht vanuit hun raad hebben meegekregen, maar daarmee 

is het proces nog niet afgerond. 

Spreker schat in dat er reëel zicht is op de terugverdienmogelijkheden rond de vliegbasis 

Soesterberg. Dat blijkt ook uit het stedenbouwkundig plan op de vliegbasis. Op 19 juni zal dit 

in een bijeenkomst van de beide gemeenteraden en de Staten worden gepresenteerd, zodat de 

Staten ook kunnen beoordelen of er enige mate van substantie in deze stedenbouwkundige 

verkaveling zit of niet. 

GS trachten op deze wijze goede afspraken over de vliegbasis te maken en het tekort daarmee 

met de drie partijen terug te brengen tot € 10 mln. De accountant heeft dat ook gesignaleerd. 

Wanneer dit mislukt, dan zijn de drie partijen ook verantwoordelijk voor de tekorten. 

Overigens zal het tekort nooit helemaal op nul uitkomen. Het tekort zal de komende jaren nog 

wel in enigerlei mate bewegen. Niemand weet precies in welke richting. Wel is bekend dat de 

rentetoerekening is komen te vervallen, maar hoe de marktontwikkeling in de komende 10 

jaar gaat verlopen is op dit moment volstrekt onduidelijk. Spreker heeft enige hoop dat de 

komende jaren de woningmarktsituatie, dus de mogelijkheden om met woningbouw geld te 

verdienen, beduidend verbeteren. Spreker vindt het in dat licht interessant dat zich voor het 

bedrijventerrein Richelleweg drie bedrijven hebben gemeld. Dat ervaart hij als ondersteuning 

voor deze niet geheel onderbouwde positie.  

De opbouw van de 17 die in de risicoparagraaf staat en de Monte Carlo-methode welk deel 

dan in de berekening moet worden meegenomen, kan spreker wel uitleggen. Dat heeft te 

maken met hoe de  risicoprofielen rondom de Sauna, rondom Dorresteijn en rondom Hart van 

de Heuvelrug bij elkaar worden opgeteld. Een nadere toelichting kan desgewenst voorafgaand 

aan de volgende PS-vergadering worden verstrekt.  

Het antwoord op de vraag over het risico rondom de grond is al globaal door gedeputeerde 

Van Lunteren gegeven. Spreker voegt daaraan toe dat in het voorstel in de Jaarrekening nog 

wordt uitgegaan van een revolverend fonds van € 50 mln met een maximum risicoprofiel van 

€ 5 mln, waarvan nu ongeveer 3,2 mln is opgesoupeerd. GS hebben wel naar aanleiding van 
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de opmerking in de Staten het voornemen om op dat punt een besluit te nemen, dat ertoe leidt 

dat gedurende de looptijd van de agenda die de provincie heeft uit te voeren in het kader van 

de Natuur en de Agenda Vitaal Platteland, het revolverend fonds uiteindelijk naar nul zal 

worden afgebouwd.   

 

De voorzitter rond de behandeling van dit onderwerp af met de conclusie dat op de 

Jaarrekening nader zal worden teruggekomen in de statenvergadering.   

9. Statenbrief Interprovinciale visie/Kompas (besproken van 18.00 – 19.30 uur) 

Gedeputeerde Van Lunteren licht toe dat de provincies op zoek zijn naar een overkoepelende 

provinciale visie. Hetgeen thans in concept voorligt, wordt in alle provincies geagendeerd. 

Spreker ontvangt hierop graag input van de Staten. 

 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Andringa voor een korte presentatie.  

 

De heer Andringa licht toe dat hij de afgelopen maanden samen met een aantal collega 

directeuren van verschillende provincies, een aantal commissarissen en het IPO-bureau heeft 

meegewerkt aan de totstandkoming van het Kompas dat thans in concept voorligt. 

Het doel is een discussie te voeren over de vraag of de geschetste lijn en uitgangspunten 

worden herkend, worden gedeeld en wat de Staten nog willen meegeven naar het IPO-

Bestuur. Het Interprovinciale Kompas wordt in juni in het IPO vastgesteld.  

Verzocht wordt ook in te gaan op de vraag wat dit in de visie van de Staten betekent voor hun 

rol. Spreker geeft als suggestie mee de vragen te beantwoorden aan de hand van bepaalde 

casuïstiek. Dat zou kunnen gaan over o.a. leegstand kantoren, de jeugdzorgopgave, het 

experimenteergebied Schalkwijk, de Energietransitie.    

De presentatie is als bijlage bij het verslag gevoegd. Kortheidshalve zij verwezen naar de 

inhoud.  

 

Alvorens tot de inhoudelijke discussie over te gaan, stelt de voorzitter de aanwezigen in de 

gelegenheid verduidelijkende vragen te stellen naar aanleiding van de presentatie.  

 

De heer Germs informeert waarom de begrippen regio en provincie door elkaar worden 

gebruikt.   

De heer Andringa antwoordt dat hij de begrippen bewust door elkaar gebruikt. Zijn ervaring is 

dat regio en provincie in de Utrechtse context hetzelfde kan worden gelezen wanneer dit 

vanuit  het Europese perspectief, de inhoudelijke opgave of bovenlokale vraagstukken wordt 

bekeken. Bij andere provincies is dat niet altijd zo. Bepaalde provincies hebben soms aparte 

regio’s met hele andere maatschappelijke opgaven.   

De heer Van Wikselaar kan zich voorstellen dat de begrippen door elkaar heen worden 

gebruikt indien bv. wordt gekeken naar het Groene Hart en regio Food Valley. Dat zijn de 

regionale belangen van die hoek van de provincie Utrecht in samenhang met de provincie 

Gelderland (Food Valley) en de provincies Noord-Holland/Zuid-Holland (Groene Hart).  

De heer Hoefnagels begrijpt in dit verband de combinatie tussen provincie en regio, maar op 

een van de sheets in de presentatie staat de regio eveneens als sturende rol richting Europa. In 

dat geval wordt weer over andere regio’s gesproken, nl. boven provinciale regio’s. Spreker 

acht het door elkaar heen gebruiken van deze begrippen derhalve wel gevaarlijk.   

 

De voorzitter stelt de voorliggende stukken vervolgens inhoudelijk aan de orde. 

  

Mevrouw Versteeg geeft namens D66 de volgende vragen en opmerkingen mee. 

Bijlage 1 bij de statenbrief, conceptversie Pamflet KOMPAS 2020. 
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- Is dit nu een alternatief voor opschaling naar robuustere provincies? 

- Hoe wordt de rol van de volksvertegenwoordiger hier gewaarborgd? Daarbij is de 

vraag of de volksvertegenwoordiger vanuit een directe democratische controle kan 

sturen op alle samenwerkingsverbanden die worden genoemd.  

- Geen nationale blauwdrukken (blz. 2). Citaat:’Wanneer ‘grensontkennende’ 

samenwerking niet tot resultaat leidt, zou van onderop het initiatief tot bestuurlijke 

schaalvergroting kunnen worden genomen.’ D66 vindt dit veel te voorzichtig 

geformuleerd. Als geconstateerd wordt dat samenwerking niet gebeurt, dan is de vraag 

of dit vanzelf tot stand komt van onderaf. Wat D66 mag het dan ook met een steviger 

hand van bovenaf worden opgelegd.  

- Regio’s als drijvende kracht in Europa (blz. 3). De hele passage lijkt D66 een 

‘waarheid als een koe’ en een open deur. De vraag is wat maakt dat de visie in dit 

document de invloed van provincies op Europese besluitvorming vergroot, anders dan 

zeggen dat er meer ruimte moet komen voor versterken van de positie van de 

Nederlandse provincies en gemeenten in de Europese besluitvormingsprocessen. D66 

ziet graag de ‘hoe’ vraag.  

Wordt met deze alinea niet gezegd dat de beïnvloeding van de huidige 

vertegenwoordiging niet goed genoeg is? D66 kan zich daar iets bij voorstellen, maar 

pleit ervoor dan aan te geven hoe men dat concreet anders wil.  

Bijlage 2 bij de statenbrief, achtergronddocument KOMPAS 2020 

- Punt 12. Het opzetten van een regionale kennishuishouding vindt D66 geen goed idee.  

- Punt 15. Aangegeven wordt dat culturele en regionale identiteit mede bepalend zijn 

voor succesvol bestuurlijk handelen en zorgen voor een groter draagvlak bij de 

bevolking. D66 benadrukt dat culturele identiteit en bestuursstructuur twee totaal 

verschillende dingen zijn, op grond waarvan D66 dit punt onzin vindt. Indien wordt 

voorgestaan een document te maken, waarvoor een zo groot mogelijk draagvlak wordt 

verkregen, zal moeten worden geprobeerd dit soort alinea’s, die altijd discussies 

oproepen, zoveel mogelijk te vermijden.  

 

De heer De Kruijf spreekt in de eerste plaats zijn waardering uit voor het feit, dat het IPO dit 

op zich heeft genomen. Het Pamflet krijgt allerlei functies, w.o. bijvoorbeeld 

opkomstbevordering. Indien dit nader wordt geconcretiseerd, kan de PvdA zich daarbij iets 

voorstellen. Spreker schat in dat het voorliggende Pamflet niet direct tot een massale opkomst 

zal leiden. Wellicht is dat na aanpassing wel het geval.  

De PvdA heeft voorts waardering voor de aanpak van dit hele proces. De bijeenkomsten in 

provincieverband worden een goede manier geacht om hierover met elkaar te praten.     

Tegelijkertijd heeft spreker het gevoel dat in het document toch partijpolitiek is ingebracht, 

hetgeen aansluit met wat door D66 is gezegd. Er worden opmerkingen gemaakt over 

identiteit, over structuurdiscussies die niet heilzaam zijn gebleken en dat ook nooit zullen zijn.  

Indien wordt voorgestaan er geen partijpolitiek in te brengen, dan moet dat ook niet worden 

gedaan, omdat daarmee een heel andere soort discussie wordt opgeroepen dan gewenst. 

Het doel is een document dat tot een goede start richting de verkiezingen leidt, waar mensen 

enthousiast van worden, waaruit blijkt wat de kwaliteit en de waarden van provincies zijn. 

De inhoud van het voorliggende stuk is wel erg strak bij de huidige provincies gebleven, 

hetgeen de PvdA betreurt. 

Indien echt wordt voorgestaan de kracht van provincies te omschrijven, dan moet in de visie 

van de PvdA noodzakelijkerwijs worden gesproken over provincies in een andere constructie 

dan nu. Spreker begrijpt dat daarmee in een andere discussie terecht wordt gekomen, maar hij 

hecht eraan dit toch te melden.   
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Mevrouw Hoek vestigt de aandacht op het achtergronddocument, met name punt 8, de 

kerntaken. Geïnformeerd wordt of een inventarisatie is gedaan naar de verschillen in 

kerntaken tussen de provincies en hoe een en ander in de totale context op elkaar wordt 

afgestemd.   

 

De heer Dercksen deelt mede dat het voor spreker een geheel nieuw stuk betreft, omdat de 

PVV in 2010 nog geen deel uitmaakte van PS. Na lezing, vroeg spreker zich in de eerste 

plaats af wat de toegevoegde waarde is van het stuk.    

Spreker onderschrijft de opmerking dat er politiek inhoudelijke onderwerpen zijn ingebracht.  

Hij leest o.a. dat een forse transitie noodzakelijk is voor duurzame energie, decentrale 

opwekking. Het lijkt de PVV niet goed dat het IPO dat van bovenaf aan alle provincies gaat 

opleggen. Dat is ook zichtbaar bij gemeenten. De opschaling en samenwerking worden 

dermate groot, dat gemeenteraden eigenlijk geen invloed meer hebben. Daar wil de PVV voor 

waken.  

Na lezing, krijgt spreker tevens het gevoel dat de provincies toch langzaam maar zeker hun 

takenpakket willen oprekken. Het credo was ‘Je gaat erover of je gaat er niet over’; dat 

adagium staat duidelijk op de helling. Dat lijkt de PVV niet de bedoeling.   

De PVV acht de kans uitgesloten dat de kiezers met dit soort stukken worden bereikt mede 

gelet op het feit dat een grote meerderheid van de mensen niet eens weet dat er Europese 

verkiezingen zijn.  

 

Mevrouw Vlam merkt op dat ook de VVD zich na lezing van het stuk afvraagt wat de 

concrete boodschap is.  

De vraag is hoe het meer aansprekend kan worden gemaakt. Het wordt gepositioneerd als een 

verhaal, maar de eerste drie pagina’s zijn dermate algemeen omschreven dat niet duidelijk is 

welke kant men op wil. Er ontbreekt een aantal concrete voorbeelden om het echt een verhaal 

te maken.  

Naast waarover de provincies gaan, zullen ook de taken van de provincies moeten worden 

genoemd. Een taak is wel aansprekend; als de provincie over wegen gaat, dan weet zij wat er 

wordt aangelegd. De VVD geeft mee dat te concretiseren; dan is het aansprekend en kunnen 

de nuances per provincie worden aangeven.  

In het kader van het Bestuur, wijst spreekster op het Huis van Thorbecke dat nog steeds 

overeind staat.  De VVD geeft mee dat gewoon te noemen, dan is duidelijk wat de plaats van 

de provincie is in het geheel en hoe een en ander in elkaar grijpt. Het Rijk en gemeenten 

worden begrepen; het meest lastige is om uit te leggen wat de provincies daar nu tussenin 

doen.  

Samenvattend roept de VVD op het stuk concreter te maken met meer aansprekende 

voorbeelden.  

 

De heer Nugteren merkt op dat al veel is gezegd, waarbij GroenLinks zich aansluit.  

Als de provincie de Minister bekritiseert vanwege het feit dat hij geen samenhangende visie 

over het gehele stelsel biedt, zullen in het stuk toch enige woorden mogen worden gewijd aan 

de wijze waarop de provincies dat zien. 

Spreker vraagt zich af of het Huis van Thorbecke moet worden genoemd. Naast het feit dat 

veel mensen zich niet realiseren dat volgend jaar maart provinciale verkiezingen plaatsvinden, 

zullen nog minder mensen zich realiseren dat Thorbecke iets heeft bedacht. 

GroenLinks geeft mee te spreken over de betekenis van het middenbestuur en niet meteen 

over provincies. De betekenis van het middenbestuur kan goed worden uitgelegd. Dat zou het 

leidend principe moeten zijn.  
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GroenLinks is het eens met de opmerking van de PvdA dat het verhaal tendeert naar een 

aantal provincies die hard werken en het heel goed doen. Indien wordt voorgestaan een wat 

bredere visie te geven en propaganda te bedrijven, zal moeten worden gezegd dat het 

middenbestuur in Nederland onmisbaar is en daarbij de taken moeten worden genoemd. 

Zinnen als  ‘de specifieke regionale kenmerken’ en ‘zonder kaart, kan men geen kompas 

gebruiken’ mogen wat GroenLinks betreft worden geschrapt. Nederland is al klein genoeg en 

het laatst genoemde is helemaal niet waar.   

Samenvattend geeft GroenLinks mee als uitgangspunt over het middenbestuur te spreken; hoe 

zit dat in elkaar en wat is de verhouding tussen dit middenbestuur en het bestuur van de rest 

van de overheid; voor het overige zou het iets minder regiospecifiek moeten zijn.   

 

Bij afwezigheid van de woordvoerder van het CDA wegens ziekte, zet mevrouw Doornenbal 

uiteen dat het CDA op zich waardering uitspreekt voor het feit dat tot één document is 

gekomen, gelet op de verschillen tussen de provincies en hun taakopvatting. Het zit ongeveer 

tussen het Utrechts/Zuid-Hollands model waar echt wordt gekeken wat de taken van de 

provincie zijn en het Overijssel/Brabant model die de laatste fanfare nog subsidiëren.   

Spreekster sluit zich aan bij de opmerking van voorgaande sprekers dat de provincies er iets 

steviger in mogen zitten als het gaat om het eigen positie kiezen als middenbestuur.  

 

De heer Van Wikselaar merkt op dat de SGP zich na lezing van bijlage 1 afvroeg wat de 

provincies precies willen bereiken, omdat de doelstelling en de doelgroep niet duidelijk voor 

ogen werd gekregen. Na lezing van bijlage 2 werd een en ander wat duidelijker. In de optiek 

van de SGP heeft bijlage 2 derhalve een hogere priorittering dan bijlage 1. 

De vraag is wat exact de doelstelling is van dit document, in de zin van welke rol dit moet 

gaan vervullen.   

 

De heer Schaddelee sluit zich aan bij het betoog van de SGP. De ChristenUnie is van mening 

dat het document een hoog ‘Wij van WC-eend gehalte’ heeft. 

Iedere vier jaar speelt de discussie rondom de vraag waarvoor er provincies zijn. Het feit dat 

die vraag wordt gesteld, is in de visie van de ChristenUnie voldoende bewijs dat de provincies 

het goed doen; anders zouden de provincies om de haverklap in de krant staan met allerlei 

misstanden, hetgeen niet het geval is. De ChristenUnie acht een document, alleen om het nut 

van de provincies aan te tonen, derhalve niet nodig.   

 

Gedeputeerde Van Lunteren zet uiteen dat dit niet een alternatief is voor opschaling. Dat is 

ook nooit de insteek geweest. Hetgeen de heer Nugteren verwoordde was wel het 

oorspronkelijke plan toen aan dit traject werd begonnen. De kritiekpunten die nu naar voren 

worden gebracht sluiten aan bij de kritiekpunten die in het Bestuur werden gemaakt, nl. het 

missen van de concreetheid enerzijds en anderzijds meer positionering. Wellicht is het zo dat 

omdat juist die invalshoek er minder in zit het andere erin gelezen kan worden. 

Het verheugt mevrouw Versteeg dit te horen, omdat dit maakt dat de stip op de horizon met 

dit document voor D66 makkelijker is te maken. D66 wordt echter wel enigszins op het 

verkeerde been gezet door punt 14 (bijlage 2), waarin staat:; Wij vinden dat de provinciale 

grenzen ondergeschikt zijn aan maatschappelijke opgaven.”  D66 kan zich daar nog wat bij 

voorstellen. Vervolgens staat er:“De provincie faciliteert een integrale aanpak voor regionale 

vraagstukken waar nodig door grensontkennende samenwerking.” Daarin kan D66 zich nog 

vinden. Maar dan:”Structuurdiscussies voegen hier niets aan toe.” Daarmee wordt ontkent dat 

provincies willen fuseren. Het is spreekster bekend hoe het IPO over de fusieplannen denkt. 

Dit soort bijlagen met dit soort zinnen maakt dat D66 dit soort vragen stelt. Dat is het punt. 

Spreekster is het geheel eens met de opmerking van de heer Nugteren dat het begrip 
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middenbestuur in plaats van provincie dit document veel sterker zou maken. Een boodschap 

naar de kiezer zou kunnen zijn, dat op dit moment in twaalf provincies een middenbestuur is 

georganiseerd omdat het middenbestuur wel degelijk een functie heeft.   

Gedeputeerde Van Lunteren begrijpt deze opmerking, evenals de opmerking dat als een a-

politiek stuk wordt voorgestaan, ervoor moet worden gezorgd dat het ook op die manier wordt 

geschreven. Die boodschap zal worden meegenomen richting het IPO.  

Spreker hecht eraan hierbij wel op te merken dat dit niet iets is dat primair vanuit de 

Noordvleugelprovincies is ingebracht. Met name de andere negen provincies hebben 

aangegeven: prima wat ter zake van de Noordvleugelprovincies gebeurt, maar vooral niet 

hier. Dat is derhalve de verhouding.  

Spreker hecht eraan dat deze discussie thans op deze manier plaatsvindt, omdat daarmee 

wordt gehoord welk gevoel de inhoud van het voorliggende stuk aan de andere kant oproept. 

Het is juist niet de bedoeling dat het stuk een gevoel van hoog ‘WC-eend gehalte’ oproept. De 

bedoeling is het middenbestuur nadrukkelijk te positioneren, in de zin van waar is het van en 

voor. Voorts is het niet de bedoeling met dat verhaal lezers te overtuigen. Dat moeten de 

politieke partijen doen. De bedoeling is om vanuit die meer zelfbewuste rol de discussie te 

voeren over de vraag wat dat dan betekent voor statenleden, wat van een bestuur mag worden 

verwacht dat daar komt te zitten en wat wordt verwacht van het ambtelijk apparaat. Het is 

meer ingestoken van als hierin de gemene deler wordt gevonden, wat dan moet worden 

gedaan, hoe dat vervolgens wordt gecommuniceerd. Daar wil het IPO naartoe. 

Van belang is dat het verhaal door alle partijen kan worden gedragen.   

De punten die naar voren zijn gebracht zal spreker meenemen richting het IPO-Bestuur.  

Spreker informeert wat de Staten hem overigens, los van het voorliggende stuk, willen 

meegeven in het kader van de positionering.  

 

Mevrouw Hoek mist de rol van de gemeenten. In het stuk staat duidelijk wat de provincie 

doet. De provincie is echter een schakel tussen het Rijk en de gemeenten. Spreekster heeft met 

het voorliggende stuk het gevoel dat de gemeenten het ondergeschoven kindje zijn geworden. 

Het gaat tussen de twaalf provincies en het Rijk, terwijl de provincies niet zonder de 

gemeenten kunnen, evenals gemeenten op dit moment conform het Huis van Thorbecke niet 

zonder de provincies kunnen. Dat element mist 50Plus. 

 

De heer De Kruijf merkt op dat de PvdA het ondersteunt als het doel van dit Pamflet is om de 

kracht, het nut en de noodzaak van de provincie uit te dragen. In dat geval dient ervoor te 

worden gezorgd dat geen discussie ontstaat over het Pampflet maar een discussie op basis 

daarvan; dan dient datgene, dat partijpolitiek lijkt te zijn, eruit te worden gehaald. 

In het hoofdstuk ‘Geen nationale blauwdrukken’ wordt bijvoorbeeld nadrukkelijk aangegeven 

dat vooral niet moet worden gesproken over fusies; die discussie wordt heiloos geacht. Zo 

denkt de PvdA daar absoluut niet over. Dat geldt ook voor de discussie over de identiteit. 

De PvdA is het eens met de opmerking dat moet worden doorgepakt. In zijn optiek is 

doorpakken echter alleen mogelijk als wordt afgestapt van de huidige structuren. 

Een aantal concrete zaken is al genoemd. De gevoeligheid is helder.  

De PvdA geeft mee dat in ieder geval weggebleven moet worden van de discussie die thans  

speelt. In dat geval wordt meer met elkaar het gesprek gevoerd dan met de kiezer, in de hoop 

deze ervan te overtuigen dat het zinvol is om te stemmen.  

 

Gedeputeerde Van Lunteren resumeert dat het van belang wordt geacht de positionering van 

het middenbestuur meer centraal te stellen.  
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Spreker veronderstelt overigens dat over provincies en niet over middenbestuur wordt 

gesproken, omdat in de discussie over middenbestuur ook altijd de waterschappen zijn 

meegenomen.   

 

De heer De Kruijf merkt op dat een moeilijk punt zal blijven om het middenbestuur echt de 

aandacht te geven dat het verdient. In de visie van spreker zal dat zinvoller lukken als ervoor 

wordt gezorgd dat het ook echt ergens over gaat, zodat het belang daarvan wordt gezien. 

Spreker acht het onvermijdelijk dat daarmee in de Structuurdiscussie terecht zal worden 

gekomen, maar dat moet worden afgewacht.   

 

De heer Nugteren begrijpt de opmerking over de waterschappen. Hij geeft echter mee te 

beschrijven dat het gaat om het middenbestuur zonder de waterschappen. Indien dit niet 

gebeurt, verwacht hij dat de problemen blijven bestaan die thans in verschillende 

bewoordingen zijn gesignaleerd.   

 

Mevrouw Versteeg deelt mede, dat D66 meegeeft de voorliggende stukken:  

- te depolitiseren; 

- democratisch te legitimeren; 

- te concretiseren daar, waar het in vaagheid blijft hangen, met als voorbeeld Europa.  

 

De heer Dercksen merkt op dat de PVV een kanttekening plaatst bij de toegevoegde waarde 

van dit stuk. De kerntaken zijn omschreven. De vraag is waarom de provincies zich weer 

opnieuw moeten positioneren. De kerntaken worden door alle provincies anders ingevuld en 

dat gebeurt met name, zoals al door het CDA is aangegeven, op basis van de al dan niet 

gevulde bankrekening. In Zeeland zit de provincie op zwart zaad; in Brabant, Overijssel en 

Gelderland wordt de laatste fanfare nog gesubsidieerd. 

De vraag is of een algemeen stuk voor alle provincies kan worden opgesteld als de financiële 

verschillen, nog los van de identiteit, zo groot zijn.  

Wat de provincies ook doen, de verkiezingen volgend jaar maart gaan in de visie van de PVV 

in het meest gunstige geval toch vooral over de Eerste Kamer.  

 

Gedeputeerde Van Lunteren merkt op dat in het IPO-Bestuur regelmatig gesprekken worden 

gevoerd over o.a. de financiële verschillen, waarbij het lastig blijkt elkaar ergens op aan te 

spreken. Indien met dit stuk tot een gezamenlijke globale lijn wordt gekomen, stelt dit het 

IPO-Bestuur in staat wat duidelijker af te bakenen wat in gezamenlijkheid wordt opgepakt en 

wat in ieder geval van de ander mag worden verwacht. Dat beoogt dit document eveneens.  

 

Mevrouw Vlam merkt op dat uit de laatste opmerking blijkt dat er dan toch meer doelgroepen 

voor dit document zijn. Helder moet zijn voor wie het document nu wordt gemaakt. 

Als het een document betreft vanuit het IPO gericht op wat de provincie is met het oog op de 

verkiezingen volgend jaar maart, dan zal er moeten worden gestreefd naar de eerdergenoemde  

concretisering met aansprekende voorbeelden. 

Als het document is gericht op de discussie over de positionering en de begeleiding van de 

discussie over de taken, die door de twaalf provincies verschillend worden ingevuld, dan 

betreft dit een andere doelgroep.  

De VVD staat op het standpunt dat een en ander niet door elkaar heen moet gaan lopen. 

Bekeken moet worden hoe daaraan handen en voeten kan worden gegeven. 

 

De heer Van Wikselaar merkt op dat het meeste wel is gezegd. 
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Spreker vestigt de aandacht op het rollenpatroon van de provincies. De SGP vraagt zich af of 

het niet zo is dat een bepaalde rol wordt gekozen op basis van de mogelijkheden die een 

provincie heeft. Een provincie met genoeg middelen zal zich een andere rol kunnen 

toebedelen, dan een provincie die op zwart zaad zit. Wellicht moet worden bekeken of de 

rollen wat meer kunnen worden ingekaderd, waardoor de provincies wat meer eenheid 

krijgen. Dat zou het document in de visie van de SGP nog sterker maken.   

 

Mevrouw Doornenbal merkt op dat het CDA de trends mist. Er komen steeds meer 

initiatieven vanuit de samenleving, maar burgers worden ook steeds meer door de 

volksvertegenwoordiging geraadpleegd; bij het maken van keuzen speelt de invloed van 

burgers derhalve steeds vaker een rol. De vraag is hoe de volksvertegenwoordiging dat straks 

vertalen en daarmee bij hun besluitvorming omgaan.  Mogelijk moeten aan de voorkant 

duidelijke kaders worden gesteld, zodat kan worden aangeven waaraan een uitkomst moet 

voldoen. Het CDA is van mening dat hierover moet worden nagedacht.   

 

Mevrouw Hoek informeert wat het IPO voor de grensprovincies kan betekenen in het kader 

van de regionale economie.  

 

Gedeputeerde Van Lunteren antwoordt, ten aanzien van de laatste vraag, dit meer een 

individuele invulling te achten van de desbetreffende provincies. Deze vraag vindt spreker, 

evenals de Energie- en Structuurdiscussie, een lastige om mee te nemen naar het IPO-Bestuur 

en zeker in het kader van dit document.  

Spreker merkt in algemene zin op dat met de naar vorengebrachte opmerkingen aan de slag 

zal worden gegaan. Er is een aantal duidelijke zaken meegegeven.  

Over het punt dat door het CDA wordt aangekaart, is in het IPO-Bestuur aangegeven dat 

daarover zou moeten worden doorgesproken ook intern binnen de verschillende 

provinciehuizen. Spreker pleit ervoor die discussie op een ander moment en wellicht op een 

andere manier voorbereid (in een meer informele sfeer) te voeren. In dat kader zou nader van 

gedachten moeten worden gewisseld over de vraag wat in algemene zin, los van partijen, van 

een PS-lid wordt verwacht en wat de rol van een statenlid is; maar ook wat de rol is van GS 

en het ambtelijk apparaat.  

 

De voorzitter resumeert dat het IPO het voorliggende document in juni vaststelt, waarna het 

ongetwijfeld terugkomt bij de Staten. Wellicht is dat een goed moment om nader van 

gedachten te wisselen over de vraag wat dit nu uiteindelijk betekent voor de invulling van PS, 

GS en het ambtelijk apparaat.  

 

Gedeputeerde Van Lunteren geeft aan dat hij de invulling van PS, GS en het ambtelijk 

apparaat niet direct beslecht ziet worden in het voorliggende stuk. Zijn voorstel is derhalve 

hierover afzonderlijk, aan de hand van dit document, nader van gedachten te wisselen.   

 

De heer Hoefnagels is van mening dat de nieuwe werkwijze rondom het EBU een van de 

voorbeelden is dat kan worden gebruikt in die verdere uitwerking. 

 

Gedeputeerde Van Lunteren onderschrijft het vorenstaande. Daarbij is de vraag wat straks dan 

nog de rol van PS moet zijn en hoe die moet worden ingevuld. Dat betekent misschien dat de 

kaderstelling breder wordt, maar de controlerende rol wat nadrukkelijker.   

 

De voorzitter zegt toe dat dit onderwerp op de Termijnagenda zal worden geplaatst.   



 19 

De heer De Kruijf informeert naar de verdere procedure. Op 19 juni a.s. vindt een AV van het 

IPO plaats. Geïnformeerd wordt of dit stuk dan ter besluitvorming voorligt.  

 

De heer Andringa licht toe dat de reacties van de twaalf provincies worden meegenomen en 

aan het IPO Bestuur een aangepaste versie wordt voorgelegd, waarin de reacties zoveel 

mogelijk zijn verwerkt. Het is de bedoeling dat die versie door het IPO-Bestuur en de AV van 

het IPO wordt vastgesteld, dus niet door de twaalf Provinciale Staten, en dat daarna, op basis 

daarvan, binnen de verschillende provincie wordt bekeken wat dit specifiek voor de eigen 

situatie betekent.   

 

Mevrouw Versteeg informeert naar de status van het stuk na vaststelling door het IPO-

Bestuur.  

 

Gedeputeerde Van Lunteren antwoordt dat het een stuk van de Vereniging IPO is, dat daarna 

– zoals ook in het kader van de Kerntakendiscussie is gebeurd – een eigen invulling krijg in 

de verschillende Provinciale Staten.   

Desgevraagd door de heer Peters, antwoordt spreker dat het stuk ter besluitvorming aan de 

AV van het IPO wordt voorgelegd; daarmee is het een stuk van de Verenging IPO. 

 

De heer Peters merkt op dat in dat geval voor 19 juni a.s. bekend moet zijn wat de Staten van 

Utrecht daarvan vinden.  

 

Gedeputeerde Van Lunteren deelt de opvatting dat de Staten in de gelegenheid moeten 

worden gesteld om het aangepaste stuk te bespreken, zodat de afvaardiging van PS in de AV 

van het IPO namen de Staten kan spreken. 

Spreker geeft de organisatie mee zich nader te buigen over de vraag op welke wijze het 

vorenstaande wordt georganiseerd en zegt toe daarop te zullen terugkomen.  

 

De voorzitter rond de discussie over dit onderwerp af. 

 

10. Statenbrief voortgangsnotitie leerpunten evaluatierapport huisvesting 

De heer Dercksen spreekt zijn waardering uit voor het voorliggende stuk. Terugkijkend op dat 

dossier, gingen er in de beleving van de PVV twee zaken mis. Enerzijds de professionele 

begeleiding van het asbestsaneringsproces, hetgeen wel enigszins bij de leerpunten is terug te 

vinden. Anderzijds de ARBO. Daarbij stelt de PVV de vraag of het nu helder is wie binnen de 

organisatie de ARBO-wetgeving en de toepassing daarvan bewaakt.  

Bij de leerpunten staat onder 9 dat een overweging zou moeten zijn om PS in crisissituaties 

meer specifiek te informeren. ‘Een overweging’ lijkt de PVV niet het meest krachtige advies. 

Daarbij is niet uitgesloten dat PS met GS van mening kunnen verschillen over de vraag wat 

nu precies een crisissituatie is. Dat is namelijk nogal arbitrair. Dat is in zijn visie ook in het 

verleden gebeurd tussen een deel van PS en GS. Het negende leerpunt behoeft derhalve wat 

de PVV betreft een verduidelijking.  

 

De heer Peters sluit zich aan bij de waarderende woorden voor het voorliggende stuk.  

Enerzijds wordt gewerkt aan het veranderen van de cultuur. Dat kost tijd en is derhalve niet 

direct zichtbaar. Anderzijds wordt gewerkt aan het verbeteren van het risicomanagement. 

Daar zijn voorbeelden van. Geïnformeerd wordt of er vanuit mag worden gegaan dat nu 

standaard in ieder projectvoorstel een risicoparagraaf wordt opgenomen.   

 

De heer Nugteren deelt mede dat GroenLinks zich aansluit bij het betoog van D66. 
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De heer De Kruijf memoreert dat in de statenbrief een zevental gedragspatronen is 

geformuleerd, waaraan aandacht wordt gegeven en waarover halfjaarlijks wordt 

gerapporteerd. De laatste toezegging verheugt de PvdA. De PvdA zal een en ander met 

belangstelling volgen.  

 

De heer Van Wikselaar deelt mede dat de SGP zich aansluit bij de waarderende woorden en 

de opmerking van de PvdA over de feedback. 

 

Mevrouw Hoek sluit zich aan bij de waarderende woorden voor het voorliggende stuk. 

Geïnformeerd wordt of dit een product wordt dat in voorkomende gevallen standaard wordt 

ingezet.  

 

Mevrouw Vlam sluit zich aan bij de waarderende woorden. De Staten zijn vorig jaar kritisch 

geweest over wat er is gebeurd, maar voornamelijk ook over de maatregelen die in de eigen 

organisatie moeten worden genomen. Er is een goede eerste stap gezet om het 

risicomanagement in te vullen. Hierbij hecht de VVD wel aan iets meer aandacht voor de 

beheersingsmaatregelen en het mitigeren van de risico’s. Het staat weliswaar een keer 

genoemd bij de grote projecten, maar in feite kleven aan alles dat de provincie doet risico’s. 

Het omgaan met (mogelijke) risico’s moet een soort natuurlijk patroon zijn.  

Gedeputeerde Van Lunteren acht het, gelet op het feit dat het daarmee is begonnen, logisch 

dat in deze rapportage de huisvesting wordt gerefereerd. Hij is echter van mening dat in 

volgende rapportages hierover in algemene zin moet worden gesproken.  

Spreker hecht eraan mee te delen dat GS bezig zijn, in eerste instantie voor eigen lering, met 

een audit over mogelijke aanvullende maatregelen in het eigen handelen. Als dat helder is, zal 

in een volgende rapportage richting de commissie worden gecommuniceerd hoe dat exact 

vorm zal worden gegeven. 

Over de ARBO-wetgeving en de toepassing daarvan zijn op dit moment meer gesprekken met 

elkaar gevoerd dan in het verleden. Spreker is van mening dat ook op dit punt weer moet 

worden toegegaan naar de ‘normale’ situatie. Primair is de directie verantwoordelijk voor het 

bewaken van de ARBO-wetgeving en de toepassing daarvan. Op het moment dat het fout 

gaat, moet het Bestuur worden afgerekend op de wijze waarop zij er vervolgens mee is 

omgegaan; daar legt het Bestuur politieke verantwoording voor af.  

Hetzelfde betoog geldt voor de RIE’s. Een ieder statenlid is vrij om een RIE op te vragen, 

maar GS gaan dit niet proactief aanbieden. 

Aan het in crisissituaties informeren van de Staten wordt in de visie van spreker werkendeweg 

al enige vorm gegeven via een besloten deel tijdens een reguliere vergadering. Op dat moment 

vindt ook verslaglegging plaats, waarmee tegemoet gekomen wordt aan een van de 

belangrijkste opmerkingen van Twijnstra dat er veel woordvoerdersoverleggen hadden 

plaatsgevonden, maar dat daarvan geen verslag was.   

Spreker zou aan het ‘clubje’, dat zich met het horizontaal toezicht gaat bezighouden, willen 

meegegeven daarover nog wat verder van gedachten te wisselen met de voorzitter van het 

College, bv. op basis van een casus dat thans geen issue meer is. Spreker heeft namelijk  

persoonlijk in een crisissituatie wel ervaren dat de situatie waarin het Bestuur terechtkomt 

deels te maken heeft met het feit dat zij wil anticiperen op datgene dat eventueel in de Staten 

gaat gebeuren. Het Bestuur komt soms in een situatie terecht dat zij een afweging moet 

maken, doordat bv. iets de volgende dag in de media verschijnt, of zij een positie moet 

innemen in verband met een rechtszaak.  

In de Subcommissie is door de accountant aangegeven dat het feit dat hiermee thans bewuster 

wordt omgegaan, erin resulteert dat er wellicht wat veel risico’s worden benoemd. Daarin is 
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nog een weg te gaan. Het betreft ook een stuk cultuur. Aan beheersingsmaatregelen die verder 

gaan dan alleen maar financieel van aard wordt in de stukken al meer aandacht besteed. 

Daarmee zal echter proactief moeten worden blijven omgegaan. Daarbij helpt om het 

proactief aan de orde blijven stellen in statencommissievergaderingen. Op het moment dat 

vakinhoudelijk over onderwerpen wordt gesproken, hebben de Staten een taak GS daarop te 

bevragen. GS daarop aan de voorkant bevragen praat makkelijker dan in een crisissituatie.   

 

De voorzitter rondt de discussie over dit onderwerp af.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

11. Statenbrief tussentijdse resultaten regeling Tijdsordening 

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

 

De heer Dercksen merkt op dat de PVV er in de eerste plaats aan hecht waardering uit te 

spreken voor het feit dat GS destijds de stekker uit deze regeling hebben getrokken, waardoor 

er minder geld is uitgekeerd dan het vastgestelde plafond.  

De PVV heeft bekeken hoe het thans loopt met de controle op die subsidies. 

In de regeling staat dat twee jaar na invoering van de regeling verantwoording moet worden 

afgelegd. De regeling is in januari 2011 van start gegaan. Wellicht is bedoeld twee jaar nadat 

de subsidie is aangevraagd.  

In de meeste gevallen is het onduidelijk, waaraan het geld precies is besteed.  Spreker licht dit 

toe aan de hand van enkele voorbeelden. De vraag is wat de overheid, de politiek, 

betrouwbare monitoring informatie vindt om dit soort stevige bedragen uit te keren aan dit 

soort bedrijven. Spreker hoopt dat dit iets zorgvuldiger en strenger gebeurt dan dat de PVV in 

het stuk leest.  

Tot slot is de vraag wat met dit soort regelingen structureel wordt gewonnen. De PVV heeft 

deze vraag eerder gesteld. In antwoord daarop werd verwezen naar landelijke informatie. 

Daaruit blijkt bv. bij het project Spitsvrij  dat de structurele verandering in veel gevallen nul 

was of heel beperkt. Op grond hiervan vraagt de PVV zich af in hoeverre het zinvol is voor 

een korte periode zoveel geld uit te trekken, terwijl er op lange termijn misschien helemaal 

geen effect is.  

 

De heer Nugteren memoreert dat indertijd in de Staten, nog los van de term tijdsordening, is 

gesproken over de vraag of de provincie niet opvoedend tewerk kon gaan, in de zin dat de 

provincie bedrijven en medewerkers stimuleren hun tijd op andere manieren in te delen.   

Op grond van het voorliggende stuk, acht GroenLinks de vraag hoe effectief dit is, 

gerechtvaardigd. Op zich wordt aangenomen dat een heleboel mensen op een andere manier 

aan het werk zijn gegaan, maar er wordt toch ca. € 1000 per persoon uitgegeven; althans dat is 

het gebruik dat ervan is gemaakt. 

Alhoewel GroenLinks voorstander is van dergelijke regelingen en dit formeel een tussentijdse 

stap is, wordt er aanleiding gezien om na te denken over de vraag hoe nu verder met de rest 

van die periode en het daarvoor ter beschikking staande geld moet worden omgegaan.  

GroenLinks denkt dat het effectiever kan. 

De laatste opmerking verheugt de heer Dercksen. Geïnformeerd wordt of GroenLinks het met 

de PVV een goed idee acht om in de gesprekken met de bedrijven mensen aan te spreken op 

hun verantwoordelijkheid en te proberen te sturen in plaats van bij elke regeling direct geld te 

verstrekken.  

De heer Nugteren antwoordt dat het om vrij ingrijpende processen over langere termijn gaat. 

GroenLinks kan zich daarbij voorstellen dat hier door de provincie wat tegenover wordt 

gesteld, omdat van een bedrijf/mensen wordt gevraagd zich anders te organiseren of op een 

andere manier gebruik te maken van het OV dan men gewend is.  
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Het gaat ook vaak over bedrijventerreinen op afgelegen locaties. GroenLinks kan zich daarbij 

voorstellen, dat het geld beter kan worden besteed aan het vervoer daarnaar toe of een goede 

aansluiting van het vervoer, dan een bedrijf op zijn verantwoordelijkheid te wijzen. 

Ondanks de kritiek indertijd, acht GroenLinks het de moeite waard dit soort projecten uit te 

voeren en te kijken wat het oplevert.  

GroenLinks ziet echter liever dat het geld beschikbaar wordt gesteld om een bedrijf te 

stimuleren om in hun werkwijze, hun relaties met de omgeving, wat anders te doen dan dat 

medewerkers binnen het bedrijf individueel worden gestimuleerd; als die medewerker 

weggaat, is het weer over.  

 

De heer Hoefnagels merkt, in antwoord op de vraag die de PVV vooraf in de motivatie had 

aangegeven, op dat D66 onderschrijft dat moet worden bewaakt op welke manier een subsidie 

wordt verantwoord. D66 ondersteunt het besluit van GS dat heel snel met de regeling is 

gestopt. De provincie heeft echter nog wel te maken met naweeën van deze regeling. 

D66 is van mening dat in deze nooit van tevoren elk risico kan worden uitgesloten, noch dat 

zeker kan worden geweten dat de regeling gaat helpen. 

Geprobeerd moet blijven worden de doelen te bereiken. Daarvoor zal af en toe een 

subsidieregeling worden gebruikt. D66 wil dat niet bij voorbaat uitsluiten.  

De heer Dercksen meent dat het goed is in deze eerst van voorgaande projecten te leren en te 

kijken of er een structureel effect is dan door te rollen naar een vergelijkbaar subsidietraject, 

waarvan ook weer zal moeten worden afgewacht of het effect heeft. De PVV acht dit een 

goed moment om de vraag te stellen of deze mensen straks ook structureel buiten de spits 

gaan reizen en of deze regeling daarbij doorslaggevend is geweest.  

De heer Hoefnagels licht, aan de hand van voorbeelden, toe dat het altijd zo zal zijn dat de een 

regeling de ene keer wel en de andere keer niet slaagt.  

 

De heer Buiting merkt, in aansluiting op voorgaande sprekers, op dat dit nu juist iets is 

waarover uitgebreid in de Subcommissie XL is gesproken; namelijk dat, veel meer dan in die 

tijd gebruikelijk was, ex ante in de keuze van het beleidsinstrument moet worden bedacht wat 

nu echt de verwachting is van dit beleidsinstrument in een dergelijke situatie. Spreker 

onderschrijft dat daarin leermomenten van soortgelijke subsidieprojecten moeten worden  

meegenomen. Dat wil niet zeggen dat dit nooit moet worden gedaan, maar er zal goed over 

moeten worden nagedacht. Soms kan worden geleerd uit het eigen verleden, maar ook door te 

verkennen of dit soort vormen van subsidie bij andere provincies/overheden al dan niet 

geslaagd zijn. 

Die ex ante evaluatie stond niet goed bij de provincie op de kaart. Het CDA is benieuwd naar 

de uitwerking van GS in de zin van hoe dat in de toekomst beter wordt opgepakt.  

In de Subcommissie XL is eveneens uitgebreid besproken dat een aantal zaken wellicht in een 

public private partnerschip zouden moeten worden gedaan. In die zin sprak het betoog van de 

PVV spreker wel aan. De vraag is hoe met elkaar iets kan worden ontwikkeld, waarin men 

elkaar meer op die verantwoordelijkheden kan aanspreken, dan direct terecht te komen in de 

geldelijke vertaling. Zoiets bestaat in België. Aan bedrijven wordt gevraagd een administratie 

bij te houden van woon-werkverkeer; vervolgens wordt het principe gehanteerd dat, als het 

woon–werkverkeer wordt teruggebracht, bepaalde stimuleringen worden ingezet. Dat blijkt  

een hele effectieve methode te zijn.  

Het CDA acht van belang in dit kader ook goed te bekijken hoe opvolging wordt gegeven aan 

de aanbevelingen van de Subcommissie XL.  

 

Mevrouw Vlam deelt mede dat de VVD zich aansluit bij de laatste opmerking om in het kader 

van de subsidieregelingen in zijn algemeenheid hiernaar te kijken. 
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Veel monitoring deadlines zitten nog op eind 2014, 2015, 2016. Geïnformeerd wordt of wordt 

verwacht dat dit de resultaten doet veranderen.  

 

Gedeputeerde Van Lunteren zet uiteen dat het project Tijdsordening is stopgezet en het 

daarmee ook is afgesloten. Dat had met name te maken met het feit dat de monitoring slecht 

was geregeld. Geconcludeerd is dat de regeling te ruim was geformuleerd. De monitoring die 

nu wordt toegepast, is wel scherper dan oorspronkelijk het geval was. De provincie heeft 

weinig instrumenten om in deze middelen terug te kunnen halen, maar spreker wil wel dat de 

desbetreffende bedrijven het uiterste hebben gedaan om de informatie aan te leveren. 

Naar aanleiding van deze regeling wordt een brede discussie gevoerd en is uiteindelijk de 

Subcommissie XL gestart. 

Los van het feit dat de provincie niet veel instrumenten heeft, is de signaalwerking die hiervan 

uit moet gaan er ook één. Als hier scherp bovenop wordt gezeten, heeft dat ook zijn effect in 

de organisatie. Spreker blijft hierop sturen en tracht daarmee met betrekking tot deze 

specifieke regeling zoveel mogelijk informatie op tafel te krijgen.    

Het is de heer Nugteren duidelijk dat de regeling is gestopt. Voor GroenLinks is de 

voornaamste conclusie dat de zwakte is, dat een regeling is gemaakt die ertoe leidt dat 

individuele medewerkers worden gestimuleerd. Indien de provincie hiervan wat zou willen 

leren, moet worden geconcludeerd dat primair moet worden ingestoken op het niveau van de 

organisatie zelf.   

Gedeputeerde Van Lunteren bevestigt het vorenstaande. Van belang is het structurele, dat de 

provincie uiteindelijk als effect wil sorteren. Dat wordt tegenwoordig ook bij Beter Benutten 

ingezet. Lastig daarbij is, hoe daarmee moet worden omgegaan. Dit is een punt waarover 

wellicht een keer nader van gedachten kan worden gewisseld in de desbetreffende 

vakcommissie. Op sommige vlakken kunnen investeringen worden gedaan, waarvoor m.n. de 

wat grotere ondernemingen niet kiezen, omdat het voor het bedrijf te weinig rendement heeft. 

Als niet op de spits wordt gefocust en een en ander over de dag heen zou kunnen worden 

gespreid, kan op alle ingestoken modaliteiten veel geld worden verdiend. Daarbij zal de 

provincie de gebruiker wel iets moeten laten doen. Spreker heeft, als het over infra gaat, aan 

de Minister gevraagd of de bereidheid bestaat om bij wijze van spreken glasvezel ook als 

infrastructuur aan te merken en dat te financieren als van de bedrijven de toezegging wordt 

verkregen, dat zij naar een bepaalde spreiding over de dag heen gaan. 

Op dit moment wordt met het Science Park gesproken en is verzocht of bv. naar 

personeelsroosters, bezoekuren in het UMC kan worden gekeken; maar ook wanneer de 

colleges starten, omdat dit veel grotere effecten heeft. Meestal zit daar dan een individuele 

regeling onder om dat te bewerkstelligen. Dat is lastig. 

Wat de provincie heeft geleerd, is dat  maatwerk veel meer effect heeft dan een brede inzet. 

Datgene dat de provincie nu in Beter Benutten aan bedrijven heeft gefinancierd, betreft 

eigenlijk het proces. Het aantal auto’s dat daarmee uit de spits is gehaald, is vele malen groter 

dan met een regeling Tijdsordening was bereikt. Inmiddels gaat het om rond de 2000 

motorvoertuigen; intrinsiek omdat er geen enkele beloning tegenover staat; er is alleen 

kennisuitwisseling opgezet, waardoor de bedrijven ervaringen met elkaar uitwisselen.  

In de volgende stap wordt bekeken hoe tot concrete afspraken kan worden gekomen dat 

tegenover een investering van de provincie een investering van het bedrijf komt te staan.  

Dat neemt niet weg dat van tijd tot tijd geëxperimenteerd zal moeten worden met regelingen. 

Een leerpunt daarbij is dat de regeling wellicht niet direct breed moet worden opengesteld, er 

daardoor eerder een evaluatiemoment is en er derhalve eventueel ook eerder kan worden 

bijgestuurd. 
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De regeling in het kader van het project Spits mijden is overigens door de provincie wel heel 

anders opgepakt dan in veel andere regio’s, door na afloop het gedrag te blijven monitoren en 

daardoor te leren wat het effect is. 

De investering om 5000 auto’s uit de spits te halen, weegt aardig op tegen de kosten die de 

provincie kwijt zou zijn als die auto’s er wel waren of als op een andere manier werd 

vervoerd. Spreker weet nog niet hoe dat een vervolg zou kunnen krijgen, maar er zijn 

manieren waarop naar de regeling moet worden gekeken. Wellicht moet van tijd tot tijd ook 

gezegd durven worden dat het regelingen zijn die prima werken, continu zouden moeten 

worden ingezet en daarvoor een ander deel van het budget moet worden gepakt. 

Die discussie zou spreker graag een keer wat breder in de betreffende vakcommissie willen 

voeren.  

Er wordt nu vaker geld teruggehaald dan in het verleden. Zichtbaar is dat awareness wel wat 

doet bij een organisatie.  

 

De heer Dercksen informeert of na afloop van de projecten Tijdordening en Spitsvrij wordt 

gekeken naar het structurele effect, zodat daarvan kan worden geleerd naar de toekomst toe. 

Gedeputeerde Van Lunteren antwoordt  dat hij bij het project Tijdsordening weinig ruimte 

heeft. Ten aanzien van de monitoring na afloop van het project, is de provincie afhankelijk 

van die bedrijven. De provincie beschikt niet over middelen om dat af te dwingen, waarmee 

dat op basis van vrijwilligheid blijft.  

Met betrekking tot het eerste project Spitsmijden, is monitoring na afloop aan de voorkant 

afgesproken. Bij het tweede project Spitmijden zijn lessen meegenomen van het eerdere 

project en wordt bekeken of incentives kunnen worden ingebouwd om een en ander verder te 

optimaliseren.  

 

De voorzitter rondt de discussie over dit onderwerp af.  

 

 

12. Statenbrief reactie op eindrapport Subcommissie XL (discussietraject subsidies) 

De heer IJssennagger merkt op dat aangegeven wordt dat de garantiestellingen mogelijk later 

kunnen worden toegevoegd. Wat de PVV betreft is dit nagenoeg een must. Wellicht is het 

goed ter voorbereiding daarop na te gaan hoeveel keer, voor welke bedragen en voor welke 

zaken een beroep is gedaan op garantiestellingen in de afgelopen zeven jaar. Daarmee wordt 

een beeld verkregen of het al dan niet belangrijk is en of het om grote bedragen gaat. 

 

Mevrouw Verbeij merkt, in aansluiting op de vragen van de PVV, op dat de PvdA zich 

afvraagt op welke gronden de quick scans op de subsidies kunnen worden toegevoegd.   

Op 24 februari jl. is gesproken over de notitie Subsidieverordening nieuwe stijl. De PvdA ziet 

deze niet terug in de voorliggende reactie. Geïnformeerd wordt of dat nog ergens terugkomt 

of dat dit geheel los van elkaar staat.  

Op 24 februari jl. is eveneens gesproken over de Klankbordgroep, die zou worden ingevuld 

door de Subcommissie XL. De PvdA leest thans, dat ook de commissie BEM meegenomen en 

geïnformeerd gaat worden. Dat wordt dubbelop geacht. De voorkeur van de PvdA gaat er naar 

uit de terugkoppeling in de commissie BEM te laten plaatsvinden.  

 

Gedeputeerde Van Lunteren licht toe dat de provincie feitelijk pas de laatste jaren is gaan 

werken met garantiestellingen. Een garantiestelling legt op zich wat meer ruimte en 

verantwoordelijkheid bij de subsidievrager. Aangezien het instrument pas kort in gebruik is, is 

er voor een evaluatie in de visie van spreker te weinig input om daar concreet wat mee te 

doen. Garantiestellingen gaan veelal over een langere periode. Indien dat nu zou worden 
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opgepakt, zou dat in de visie van spreker een vertekend beeld geven ten faveure in plaats van 

ten nadele van de regelingen.  

Conform afspraak met de Staten, wordt de oude Subsidieverordening nog geëvalueerd. Die 

evaluatie is in de maak. Daaraan  wordt het oppakken van een eventuele Subsidieverordening 

nieuwe stijl gekoppeld.    

Het maakt spreker niet uit of aan de Subcommissie XL, dan wel aan de commissie BEM, 

wordt gerapporteerd.   

 

De heer Buiting, voorzitter Subcommissie XL merkt, ten aanzien van het laatste punt, op dat 

de afweging moet zijn of de commissie daarnaar in politieke zin dan wel in wat meer a-

politieke zin wil kijken. Afgesproken is voor dit onderwerp de Subcommssie XL in te stellen, 

aangevuld met diegenen die in het specifieke vraagstuk van subsidietechniek geïnteresseerd 

zijn. Spreker is er voorstander van de afweging van dat onderwerp in een a-politieke 

commissie te laten plaatsvinden. Gaat het om de inhoud van de subsidie of de aard, waaraan 

subsidies zouden moeten worden besteed, dan zou die afweging in de visie van spreker plaats 

moeten vinden in de vakcommissie of de commissie BEM.  

Gelet op het feit dat inmiddels de nodige expertise is opgedaan, pleit spreker ervoor de 

huidige werkwijze te handhaven.   

 

De voorzitter constateert dat de commissie zich kan vinden in het voorstel om de 

Subcommissie XL te handhaven.  

Met in achtneming van het vorenstaande sluit spreekster de discussie over dit onderwerp af.  

 

 

 

 

 

 

13. Statenbrieven en ingekomen brieven die ter informatie worden aangeboden 

 

13.1. Statenbrief Wet normering bezoldigingen topfunctionarissen in de publieke en 

semipublieke sector 

De heer Dercksen kondigt aan dat de PVV mogelijk zal verzoeken om agendering van dit 

onderwerp.  

 

13.2 Regio Randstad jaarrekening 2013 en bericht Europa 

 

13.3 Statenbrief Referendumverordening schriftelijk stemmen 

 

13.4 Statenbrief Motie Utrecht kraanwaterprovincie 

 

11. Sluiting 

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

ieders komst en inbreng.   

 

 


