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VERSLAG van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 20 

januari 2014 in het Provinciehuis 

 

Aanwezig: 

mw. P. Doornenbal-Van der Vlist (voorzitter), W.I.I. van Beek (CvdK), drs. R.W. Krol 

(gedeputeerde), R. van Lunteren (gedeputeerde), mw. A.M.A. Pennarts (gedeputeerde), mw. A.C. 

Boelhouwer (GroenLinks), mr. J.M. Buiting (CDA), R.G.J. Dercksen (PVV), ir. H. Graaff (CDA), 

ir. N.J.P. Hoefnagels (D66), mw. W.M.M. Hoek (50PLUS), ir. H. IJssennagger (PVV), drs. C. de 

Kruijf (PvdA), ir.ing. Y.S. Lutfula (SP), mw.drs. A.M.C. Mineur (SP), drs. B. Nugteren 

(GroenLinks), ir. J.P.M. Peters (D66), A.J. Schaddelee (ChristenUnie), mw. Y. Smit (VVD), mr. 

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

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

 

Van ambtelijke zijde aanwezig: 

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

 

Afwezig: W. van der Steeg (PvdD)  

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.   

 

2. Vaststelling Agenda 

Op verzoek van GS wordt besloten na agendapunt 8 eerst de agendapunten 11 en 12 aan de orde te 

stellen.  

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

 

3. Mededelingen 

De voorzitter memoreert dat de commissie per mail een brief heeft ontvangen van het Ministerie van 

BZK getiteld ‘Financieel toezicht: vorm en bevindingen.” Hierop moet uiterlijk 1 april 2014 worden 

gereageerd. In de volgende vergadering zal de commissie een conceptreactie voorgelegd krijgen.  

 

4. Verslag Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 25 november 2013 

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

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

constateert dat ook hierover geen opmerkingen zijn. 

De verslagen worden conform vastgesteld.  

 

5. Rondvraag 

Geen. 

 

6. Termijnagenda (versie 14 januari 2014) 

De termijnagenda wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 

7. Statenvoorstel verordening systematische toezichtinformatie Provincie Utrecht 

7.1 Statenbrief interbestuurlijk toezicht 2015 – 2015 inclusief presentatie 

De voorzitter memoreert dat de commissie, aanvullend op de stukken van GS, een advies van de 

werkgroep IBT heeft ontvangen.  

Gestart wordt met een presentatie door mevrouw Goudkamp en mevrouw Broos.  
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Mevrouw Goudkamp en mevrouw Broos geven aan dat in de presentatie zal worden ingegaan op de 

combinatie van het beleidsplan IBT, dat ter kennisneming aan de Staten is toegezonden, en het 

statenvoorstel Verordening systematische toezichtinformatie. 

De sheets van de presentatie zijn inmiddels via de mail aan de commissie verstrekt. Kortheidshalve 

zij hiernaar verwezen.  

 

Nadat de voorzitter heeft geconstateerd dat de commissie geen vragen heeft naar aanleiding van de 

presentatie, stelt zij het statenvoorstel inhoudelijk aan de orde.  

 

Mevrouw Versteeg spreekt namens D66 waardering uit voor de notitie, waarin wordt aangegeven 

hoe GS zelf hun rol oppakken in het kader van IBT. 

De essentie van de wet is om het horizontale toezicht centraal te stellen, i.c. de rol van PS te 

versterken. In de visie van D66 schiet de voorliggende notitie daarin tekort. Dat verbaast D66, omdat 

hier al anderhalf jaar op wordt gewezen. In het najaar 2012 is dit onderwerp uitgebreid in deze 

commissie aan de orde geweest; op verzoek van D66 is een werkgroep ingesteld, er is herhaaldelijk 

gevraagd naar de stand van zaken en de CvdK is in de statenvergadering van 4 november jl. daarop 

bevraagd.   

Het schema in de presentatie impliceert dat het versterken van het horizontaal toezicht niet zo van 

belang is als het gaat om het verticale toezicht van provincies op gemeenten. In het Beleidsplan staat, 

dat het een niet los van het ander kan worden gezien en dat het systeem ook op gang moet komen. Er 

wordt min of meer gezegd dat het eigenlijk communicerende vaten zijn.  

In de statenbrief staat dat de, in het Beleidsplan beschreven, provinciale verticale toezichtrol op 

gemeenten en waterschappen losstaat van de horizontale verantwoordingsrol van GS naar PS en de 

daarbij behorende controletaken van PS op GS. D66 vraagt zich af of dat wel klopt. 

Richting gemeenten worden allerlei taken gedecentraliseerd. Dat brengt voor gemeenten een zware 

controletaak met zich mee en een verantwoordelijkheid ten aanzien van het beheersen van de 

financiën. De provincie heeft een toezichtrol op de financiële slagkracht van gemeenten. D66 voelt 

zich als volksvertegenwoordiger mede verantwoordelijk voor de vraag of GS die financiele 

toezichtrol goed vervullen. D66 wil derhalve ook geïnformeerd worden hoe GS dat toezicht 

versterken in dit veranderende speelveld van decentralisaties. Geïnformeerd wordt waarom de 

Staten, als volksvertegenwoordiging, niet geïnformeerd behoeven te worden ter zake van dat 

verticale toezicht.  

Tot op heden heeft het IPO afwijzend gereageerd op het verzoek analoog aan de website 

waarstaatjegemeente.nl, een website waarstaatjeprovincie.nl in te richten, waartoe in de door D66 

ingediende en aangenomen motie is opgeroepen. Conform het advies van de werkgroep IBT, 

verzoekt D66 gedeputeerde Van Lunteren dit nogmaals nadrukkelijk te bepleiten in het IPO-bestuur.  

Het versterken van het provinciale horizontaal toezicht moet in de visie van D66 nog een plek 

krijgen. Het gaat D66 er daarbij om dat PS de juiste informatie krijgen. Feitelijk wil D66 met zo min 

mogelijk controle de maximaal mogelijke kwaliteit verkrijgen. Het lijkt D66 in het belang van GS 

om dat in samenspraak met PS te doen, zodat er geen onnodige informatiestromen worden 

gecreëerd.  

Tot slot informeert spreekster waarom het Beleidsplan niet is aangeboden in de vorm van een 

statenvoorstel.   

 

De heer Nugteren met op dat in het statenvoorstel onder ‘Bestuurlijke dilemma’s/politieke 

gevoeligheid” staat dat een veel terugkerende reactie in dit afstemmingsproces was dat de indruk 

bestond dat de provincie via deze verordening toch meer toezichthoudende informatie wil opvragen 

dan past bij een sobere en terughoudende rol.  Voorts staat onder ‘Overwogen oplossingsrichtingen 

en alternatieven’: geen verordening, maar geheel leunen op www.waartaatjegemeente.nl. Deze 

http://www.waartaatjegemeente.nl/
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website is echter nog in ontwikkeling. Daarom is vooralsnog gekozen voor het vastleggen van 

informatieafspraken via een verordening. 

Spreker onderschrijft dat de wetgeving ter zake is veranderd, maar GroenLinks vraagt zich af of de 

provincie niet had kunnen wachten op de uitontwikkeling van www.waarstaatjegemeente.nl, zodat 

dit in een keer kan worden gedaan. De vraag is waarom de provincie daarop vooruit loopt.  

Voorts vraagt GroenLinks zich af of de provincie niet teveel vraagt. Uit het stuk kan niet worden 

gehaald welke informatie de provincie perse nodig heeft om haar rol goed te kunnen vervullen. 

Geïnformeerd wordt of die informatie voorgeschreven is. Voorts wordt geïnformeerd naar de 

mogelijke alternatieven.   

 

De heer De Kruijf spreekt namens de PvdA waardering uit voor de voorliggende Beleidsnota. De 

PvdA zal eveneens instemmen met de Verordening. De wet is in 2012 vastgesteld. Op grond 

hiervan, is de PvdA er voorstander van thans spijkers met koppen te slaan.  

De PvdA acht het terecht dat op de agenda een koppeling wordt gemaakt tussen de Beleidsnota en de 

Verordening. Volgens de PvdA ligt er echter ook een koppeling met agendapunt 9, de opschaling 

van de provincie. Er is een nogal grootschalige ‘herverdeling’ gaande binnen het huis van 

Thorbecke, zowel onder invloed van Europa, als onder invloed van de decentralisatiebeweging. De 

PvdA acht het logisch en terecht dat het toezicht daarop wordt aanpast, hetgeen met het voorliggende 

voorstel gebeurt.   

De PvdA sluit zich aan bij het betoog van D66 over het provinciale horizontale toezicht. Dat 

ontbreekt in de nota hetgeen de PvdA verbaast, omdat hiervoor eerder aandacht is gevraagd. 

Spreker is ervan overtuigd, dat er punten van aandacht zijn waarbij de Staten hun rol steviger kunnen 

invullen dan thans het geval is. Indien wordt toegezegd dat dit onderdeel in de komende periode 

wordt opgepakt, kan het voorliggende statenvoorstel rekenen op de steun van de PvdA.  

 

De heer Schaddelee informeert naar de financiële consequenties.  

 

De heer Tuijnman merkt, in aansluiting op de vraag van de ChristenUnie, op dat de VVD van 

mening is dat de toezichtlasten zo laag mogelijk moeten worden gehouden, hetgeen ook in de 

statenbrief wordt gezegd.  

De VVD hoopt dat met het voorliggende voorstel tussentijdse opvraag van informatie door de 

provincie wordt voorkomen. Dat zou voor de gemeenten ook goed zijn. Het is van belang ook de 

kosten voor de gemeenten zo laag mogelijk te houden en dat het draagvlak, waarover in de 

voorliggende stukken wordt gesproken, blijft behouden.  

Een van de uitgangspunten van de herziening IBT, was lastenverlichting en versobering van het 

toezicht. Het is echter een heel pakket maatregelen, zodat de VVD zich afvraagt of dit wel het geval 

is.   

Het verzoek met betrekking tot www.waarstaatjeprovincie.nl is al door gedeputeerde Van Lunteren 

in IPO-verband naar voren gebracht. De VVD blijft pleiten voor een gezamenlijke aanpak en dat de 

provincie niet zelf het wiel opnieuw gaat uitvinden.  

De heer De Kruijf merkt op dat het de PvdA met name gaat om het interne horizontale toezicht, de 

controle van PS op GS. Geïnformeerd wordt hoe de VVD hier tegenover staat.  

De heer Tuijnman antwoordt dat de VVD hier ook voorstander van is. Bekeken moet echter worden 

of de provincie Utrecht dit alleen gaat doen of in IPO-verband.  

 

De heer Lutfula merkt op dat de SP benieuwd is naar hoe de gemeenten zelf de nieuw stijl van het 

toezicht ervaren. Het extra toezicht vanuit de provincie op de gemeenten baart de SP zorgen. De 

vraag is of de provincie zich daarmee niet teveel gaat bemoeien met de gemeentelijke organisatie en 

beleid.  

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
http://www.waarstaatjeprovincie.nl/
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In de statenbrief staat dat voor het uitvoeren van de oude VROM-inspectietaken, die met de WRGT 

naar de provincie zijn gegaan, een structurele bijdrage van € 107.000 beschikbaar is vanuit het 

Ministerie van I&M. De vraag is of dit voldoende is voor de hoeveelheid extra taken die de 

provincie straks gaat uitvoeren.   

 

Mevrouw Hoek onderschrijft het betoog van D66 over de verticale informatie, maar dan vanuit de 

provincie naar de gemeenten toe. Spreekster ervaart dat de gemeenteraad niet altijd goed wordt 

geïnformeerd. Spreekster pleit ervoor informatie die van belang is voor de besluitvorming in de 

gemeenten ook via de griffier aan de gemeenteraad te verstrekken, zodat iedereen over dezelfde 

informatie beschikt. 

 

De heer Graaff spreekt namens het CDA zijn waardering uit voor het heldere stuk. De gemeenten 

zijn goed betrokken bij het geheel. Alle vragen van het CDA zijn inmiddels gesteld.   

 

De heer Van Beek zet uiteen dat het schema in de presentatie goed aangeeft wat in de voorliggende 

stukken wel en niet aan de orde is. De door D66 gestelde vragen vallen daar deels buiten.   

In het kader van de toezichtrol van de provincie, verrichtten de gemeenten voorheen met het 

aanleveren van informatiestromen veel werk voor de provincie. Dat is gewijzigd. 

In het nieuwe Beleidsplan is het zo geregeld dat het horizontale toezicht de basis is; de gemeenteraad 

controleert B&W; gebruik makend van dezelfde informatiestromen en dezelfde momenten waarop 

die informatie beschikbaar is, is de toezichthouder (provincie of Rijk) daarbij betrokken. GS zijn de 

toezichthouder op de gemeenten; PS hebben daarin geen rol.  

Spreker begrijpt echter dat PS erop willen toezien, dat GS goed functioneren. Dat valt echter buiten 

hetgeen thans voorligt. Indien PS daarover de discussie wil voeren, zal dat apart moeten worden 

opgepakt en moeten worden bekeken hoe dat vorm kan worden gegeven.  

De heer De Kruijf merkt op dat er één Wet Revitalisering Gemeentelijk Toezicht is. In die wet wordt 

geregeld dat het horizontale toezicht de basis van het toezicht is. Spreker begrijpt niet waarom 

onderscheid wordt gemaakt tussen het horizontale toezicht op gemeentelijk- en op provinciaal 

niveau. In zijn visie is het een fenomeen dat in beide bestuurslagen goed geregeld moet worden. 

De heer Van Beek licht toe dat het horizontaal toezicht van gemeenteraad op B&W van belang is 

voor het additionele dat de provincie nog zou moeten doen in het kader van het toezicht op 

gemeenten. Hoe beter het op gemeentelijk niveau is geregeld, hoe minder de provincie daaraan 

toegevoegd nog iets behoeft te doen. 

De nieuwe toezichtstructuur moet uiteindelijk tot een vereenvoudiging leiden en tot een aanzienlijke 

hoeveelheid minder werk bij zowel gemeenten als de provincie.  

Het horizontaal toezicht op provinciaal niveau is niet nodig om toezicht te houden op gemeenten. 

Om die reden heeft spreker aangegeven dat, indien het horizontaal toezicht op provinciaal niveau in 

de visie van de Staten aanscherping behoeft, hij bereid is het debat daarover op een andere moment 

te voeren.   

Met betrekking tot het verzoek over het inrichten van de website waarstaatjeprovincie.nl, deelt 

spreker mede dat dit deze maand nogmaals nadrukkelijk door de provincie Zuid-Holland, gesteund 

door de provincie Utrecht, wordt ingebracht in het IPO-Bestuur.  

Met betrekking tot de vraag of de provincie niet teveel vraagt aan de gemeenten, benadrukt spreker 

nogmaals dat de methodiek er juist op is gericht dat informatie eenmaal door de gemeenten wordt 

verzameld en op dezelfde manier zowel naar de gemeenteraad als naar de toezichthouder wordt 

gestuurd. Voor gemeenten leidt dat tot een aanzienlijke vereenvoudiging ten opzichte van de huidige 

systematiek, waarbij voor de toezichthouder, ongeacht datgene dat op horizontaal niveau werd 

gedaan, informatiestromen werden gecreëerd.  

De heer Nugteren begrijpt dat de provincie niet meer informatie vraagt dan aan de gemeenteraad 

wordt verstrekt.  
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De heer Van Beek kan niet beloven dat dit nooit het geval zal zijn. Dat hangt in hoge mate af van de 

kwaliteit van de informatievoorziening die door B&W aan de gemeenteraad wordt verstrekt. Als dat 

goed gaat, verwacht spreker dat de provincie in de meeste gevallen geen aanvullende informatie 

behoeft te hebben. Als het op het horizontale niveau echter niet goed functioneert, dan zal de 

provincie naar verwachting een aantal vragen overhouden. In die gevallen kan het voor komen dat de 

provincie wel aanvullende informatie nodig heeft.  

De heer Nugteren veronderstelt dat landelijk is geregeld welke informatie B&W aan de 

gemeenteraad moet verstrekken en er criteria zijn waaraan de informatie moet voldoen.   

De heer Van Beek onderschrijft het vorenstaande. Als B&W de gemeenteraad van de juiste 

informatie voorziet, heeft de provincie ook direct de informatie die zij nodig heeft. Als dat niet het 

geval is, kan er een aanvullende vraag zijn en zal de provincie vanuit haar toezichthoudende rol 

stimuleren dat die informatiestromen op dat niveau terecht komen.  

Wat de reacties zijn vanuit de gemeenten is nog moeilijk te zeggen. Het is een proces dat in de 

praktijk tot stand moet komen. De intentie is dat de nieuwe systematiek tot versimpeling leidt ten 

opzichte van de oude systematiek. Op basis van de ervaring met de proeven die nu worden genomen, 

hoopt spreker dat duidelijk wordt dat dit positief uitwerkt voor gemeenten.  

Spreker verwacht niet dat de verantwoordelijkheden veranderen indien gemeenten en provincies 

opschalen. Het is wel zo dat, naarmate het horizontale toezicht beter functioneert, de toegevoegde 

waarde van het verticale toezicht kleiner wordt. Daar wordt naartoe gewerkt. 

Het nieuwe systeem zou in de visie van spreker tot besparingen moeten leiden. Hij weet echter niet 

of dit is gekwantificeerd.  

Indien het horizontale toezicht goed loopt, staat de provincie niet voor tussentijdse 

informatiestromen te creëren.  

Het kan niet zo zijn dat de provincie met de informatiestromen, die zij ontvangt op grond van haar 

toezichthouderrol, de gemeenteraad informeert. Daar zijn die informatiestromen niet voor. De vraag 

van 50PLUS ter zake dient derhalve binnen de gemeente te worden gesteld.  

Het bedrag van € 107.000 is genoemd om te laten zien dat hiervoor slechts kleine bedragen 

beschikbaar zijn gesteld. Voor dat bedrag kan niet veel tot stand worden gebracht.  

Door de nieuwe systematiek moeten gemeenten zich juist minder gecontroleerd voelen door de 

provincie, omdat de nadruk van het toezicht op horizontaal niveau komt te liggen. Het toezicht 

neemt niet toe.    

 

Mevrouw Broos voegt hieraan toe dat voor een deel sprake is van een verschuiving van de bestaande 

toezichtstaken. Het prijskaartje voor de provincie zijn de kosten voor het uitvoeren van de 

toezichtstaak. Er zijn nieuwe taken bijgekomen. Die worden voor een deel financieel gecompenseerd 

door het Rijk, omdat die taak van het Rijk is overgekomen. Voor een deel is het een bestaande 

toezichtstaak, dat de komende jaren binnen de huidige bezetting zal worden uitgevoerd.  

Voor wat betreft de toezichtlasten bij de gemeenten, gaat het met name om de versterking van de 

controletaak. Dat zal naar verwachting een verzwaring van de lasten binnen de gemeentelijke 

organisatie met zich meebrengen.  

  

De heer De Kruijf verzoekt, los van dit onderwerp, een keer met elkaar van gedachten te wisselen 

over de manier waarop het horizontaal toezicht op provinciaal niveau is georganiseerd en of dit 

wellicht aanpassing behoeft.  

 

De heer Nugteren merkt op dat, indien de gemeenteraad en de provincie dezelfde informatie krijgen, 

B&W in feite door twee instanties worden gecontroleerd. In de Beleidsnotitie staat dat de provincie 

pas in actie komt als het horizontaal toezicht tekort schiet. Geïnformeerd wordt wat spreker zich 

hierbij in de praktijk moet voorstellen.  
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De heer Van Beek ondersteunt het verzoek van de PvdA. Hij neemt dit mee om te bekijken hoe dit 

vorm kan worden gegeven.   

Met betrekking tot de vraag van GroenLinks, licht spreker toe dat het voor iedereen nieuw is.  

Provincie en gemeenten zullen in deze met elkaar moeten leren werken. Het voordeel van het nieuwe 

systeem is dat verantwoordelijkheden beter zijn gedefinieerd. In eerste instantie controleert de 

gemeenteraad B&W en checkt de provincie of dat goed gebeurt, of de zaken die de provincie uit de 

informatiestroom haalt er ook door de gemeenteraad uit is gehaald. Hoe beter het daar gaat, hoe 

minder de provincie behoeft te doen. In het begin zal wellicht nog sprake zijn van een overlapping, 

in de zin dat er op twee plaatsen hetzelfde wordt gedaan. Getracht zal worden dat zo snel mogelijk 

terug te brengen, omdat de provincie daar enerzijds niet op uit is en anderzijds ook de mankracht niet 

heeft om dat voor 26 gemeenten te doen.  

Desgevraagd door de heer Nugteren, antwoordt mevrouw Broos dat er wel degelijk een verschil is 

tussen het externe toezicht door de hoger gelegen bestuurslaag, in dit geval provincie op gemeente, 

en de interne verantwoording en het controlemechanisme binnen gemeenten en waterschappen. In 

principe ligt de verantwoordelijkheid primair bij de gemeenten zelf. De gemeenteraad controleert op 

basis van die verantwoording of B&W hun taken goed doen. De informatie die de provincie 

daarover krijgt, zal worden getoetst op hoofdlijnen. Indien de provincie ziet dat het op een aantal 

aspecten misgaat, maar dat het controlemechanisme bij de gemeente werkt en er verbeteringen 

worden aangejaagd en tot stand komen, dan zal de provincie dat op afstand blijven bekijken. De 

provincie beoordeelt de informatie derhalve een abstractieniveau hoger. De kracht van de externe 

toezichthouder, in dit geval de provincie, is dan met name dat er kan worden ingegrepen als de 

gemeente of het waterschap niet acteert als er iets mis is. Dat is het verschil tussen extern toezicht en 

interne controle.  

De heer Nugteren hoort zeggen dat de provincie bekijkt of het interne controlemechanisme bij de 

gemeente werkt. Dat kan niet anders zijn dan dat de provincie zich een oordeel vormt over hoe de 

gemeenteraad reageert op de informatie die wordt verstrekt.  

Mevrouw Broos onderschrijft het vorenstaande. Als toezichthouder zal de provincie, op basis van de 

toezichtinformatie, bekijken welke taken behoorlijk worden uitgevoerd, aan welke taken het schort, 

wat de reactie van de gemeenteraad daarop is en welke acties B&W vervolgens nemen om de 

problemen en de beschreven onvolkomenheden te verhelpen. In dat kader is de Verordening 

systematische toezichtinformatie van belang. Dat geeft de provincie systematisch informatie op 

gezette tijden, zodat zij op hoofdlijnen en op afstand kan volgen hoe het zich ontwikkelt.  

De heer Nugteren kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de provincie – ondanks de goede 

intentie – meer toezicht gaat voeren dan tot nu toe het geval was. Indien de provincie gaat bijhouden 

hoe gemeenteraden op onderwerpen reageren waarvan de provincie denkt dat het een onderwerp is 

waarop een gemeenteraad zou moeten reageren, moet de provincie daarover helder zijn richting 

gemeenten toe en in de eigen procedurebeschrijving aangeven hoe zij dat doet.  

De heer Van Beek onderschrijft het laatste. Spreker benadrukt nogmaals dat de nieuwe systematiek 

in de praktijk zijn weg zal moeten vinden. Daarom is het belangrijker dat de intentie is om geen 

extra informatiestromen te creëren en geen zaken dubbel te doen.  

Een gemeenteraad controleert één College; de provincie krijgt 26 informatiestromen. Van het feit dat 

er 26 processen naast elkaar kunnen worden gelegd, kan de provincie leren. Daarover wordt 

gecommuniceerd. Daar kunnen de gemeenten weer van leren. Zo wordt er in de praktijk voor 

gezorgd dat het nieuwe toezicht vorm krijgt.  

 

De voorzitter resumeert dat op een ander moment de discussie wordt vervolgd over het horizontaal 

toezicht op provinciaal niveau.  

Zij informeert of het voorliggende statenvoorstel als sterstuk naar de volgende statenvergadering kan 

worden doorgezet.  

De heer Nugteren geeft aan dat GroenLinks zich hierop nog nader wil beraden. 
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Nadat de voorzitter de dames Goudkamp en Broos heeft bedankt voor hun komst en toelichting, sluit 

zij de behandeling over dit onderwerp af.  

  

8. Statenbrief Voortzetten samenwerking Pels Rijcken 

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

 

Nadat de heer Lutfula heeft aangegeven wat de SP ter zake van dit onderwerp aan de orde wil 

stellen, wordt besloten dit vertrouwelijk te behandelen.  

 

11. Statenvoorstel nota reserves en voorzieningen 2013 

De heer Hoefnagels plaatst namens D66 de volgende vragen en opmerkingen. 

- Reserve economische ontwikkeling. De provincie voorziet dat de beschikbare 

middelen tot 2020 in de reserve Cofinancieringfonds bij lange na niet voldoende 

zullen zijn om de ambities (Economic Board) te kunnen realiseren. Hiervan zijn de 

Staten tot op heden niet op de hoogte gesteld. Geïnformeerd wordt waarop dit wordt 

gebaseerd.  

- Reserve Grote Wegenwerken. De invulling hiervan zou uit het UMP moeten kunnen 

worden gehaald. Indien D66 dit optelt, komt zij daar niet toe. Verzocht wordt om een 

aparte opsomming hoe deze gelden nu al dan niet verplicht zijn. Dat lijkt D66 nuttig 

voor het Mobiliteitsprogramma.  

- Reserve Pensioenen. D66 is verrast dat de slechte marktsituatie, die overal in 

Nederland leidt tot beperking van de pensionen, voor gepensioneerde gedeputeerden 

van de provincie Utrecht eenvoudig wordt aangevuld. D66 informeert waarom dit zo 

gebeurt.  

 

De heer Nugteren spreekt namens GroenLinks zijn waardering uit voor de heldere nota. 

Spreker plaatst vervolgens de volgende vragen en opmerkingen. 

- Voorgesteld wordt een viertal posten uit de reserve op te heffen. Geïnformeerd wordt 

naar de reden om deze posten af te voeren en de middelen te storten in de algemene 

reserve. 

- Gezien het feit dat de dalende rente en de gestegen levensverwachting als argumenten 

worden genoemd, veronderstelt GroenLinks ten aanzien van het voorstel reserve 

Pensioenen, dat daaraan een soort ‘ABP-achtige’ berekening ten grondslag ligt wat de 

hoogte van dat fonds zou moeten zijn. GroenLinks kan zich echter niet voorstellen dat 

in de laatste paar jaar die verwachting dermate is gestegen.  

- Op basis van een vorig besluit, worden reserves onder € 1 mln. opgeheven. 

Geïnformeerd wordt of niet tot een bedrag van € 2 mln. kan worden gegaan, omdat er 

toch nog sprake is van ca. 30 reserves.  

 

De heer De Kruijf spreekt namens de PvdA zijn waardering uit voor de heldere nota. De 

PvdA kan zich vinden in de geformuleerde kaders. Dit geldt eveneens voor het voorliggende 

voorstel, in de zin dat de effecten hiervan zullen worden verwerkt in de Jaarrekening.  

Namens de PvdA plaatst spreker vervolgens de volgende vragen en opmerkingen. 

- Voor de Staten is altijd moeilijk te controleren of een reserve de juiste omvang heeft. 

Geïnformeerd wordt hoe scherp daarnaar is gekeken en of dit ook door een 

onafhankelijk deskundige is gebeurd.  

- Met betrekking tot de reserve Grondbeleid, wordt geïnformeerd of dit inclusief de 

risico’s is.  

- De voorziening Alleato verbaast de PvdA, omdat de PvdA meende dat dit niet meer 

bestond.  
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De heer IJssennagger geeft aan dat PVV dezelfde twijfel heeft als D66 ten aanzien van de 

reserve voorziening Pensioenen. Aangegeven wordt dat € 9 ton wordt gedoteerd aan de 

voorziening. Vervolgens wordt ook gesproken over het resterende bedrag ad € 1,7 mln. 

Geïnformeerd wordt waar het laatste bedrag uit komt.  

De PVV plaatst voorts een kanttekening bij het voornemen in kader 5, dat de reserves zelf 

tweejaarlijks worden geëvalueerd. De PVV vraagt zich af hoe dat in de praktijk gaat. 

Overigens vraagt de PVV waarom dit zou moeten worden gedaan, omdat bij de Begroting 

immers altijd alle posten worden meegenomen. De PVV kan zich voorstellen dat ook de 

reserves bij iedere Begroting worden bekeken.   

 

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

de heldere nota.  

In het kader van de risicoanalyse, wordt geïnformeerd wanneer een voorziening wordt 

opgenomen. De 50%-systematiek is helder. De vraag is echter wanneer aan de 50% wordt 

gezeten en wat de criteria daarvoor zijn. Wellicht dat deze vraag bij de Jaarrekening moet 

worden gesteld.  

 

Mevrouw Smit spreekt namens de VVD haar waardering uit voor de zeer inzichtelijke nota. 

Zoals verwacht, zijn er geen grote bedragen vrijgevallen. De VVD kan zich vinden in het 

voorliggende voorstel.  

 

De heer Lutfula deelt mede dat het merendeel van de vragen van de SP al zijn gesteld. 

Namens de SP plaatst spreker de volgende opmerkingen. 

Er wordt € 2,6 mln. uit de reserve gehaald. Een deel daarvan wordt direct bestemd, waarmee 

vooruitgelopen wordt op de verantwoording die in juni 2014 komt.   

Voorts wordt € 1,7 naar de algemene reserve overgeheveld om het kleine tekort op de 

Begroting 2013 af te dekken. 

Geïnformeerd wordt waarom deze beslissingen nu worden genomen en niet op het juiste 

tijdstip, nl. bij de Jaarrekening.  

 

De heer Graaff deelt mede dat het CDA onderschrijft dat met het voorliggende stuk een goede 

ontwikkeling is gemaakt; een aantal heldere uitgangspunten, waarmee het Treasurybeleid 

verder vorm is gegeven. Het CDA spreekt haar waardering hiervoor uit.  

Bij de reserve Treasury wordt aangegeven dat het risico van € 1,9 mln. is komen te vervallen. 

Geïnformeerd wordt of daarmee het hele risico over die post weg is of dat er sprake is van een 

kleiner risico. Indien het laatste het geval is, is de vraag of dat niet alsnog in een reserve moet 

worden opgenomen.  

 

Gedeputeerde Van Lunteren zet uiteen, dat vanuit Financiën heel kritisch is gekeken naar de 

reserves en voorzieningen. GS zijn bewuster geworden met daar waar haken en ogen in 

reserves zaten. Dat is het afgelopen jaar ook richting de Staten zichtbaar gemaakt. Op een 

aantal plekken is gekozen voor een zwaardere dotatie aan reserves en voorzieningen om te 

voorkomen dat naar de toekomst toe een probleem wordt gecreëerd.  

Jaarlijks wordt er in het kader van de Begroting en de Jaarrekening naar het hele traject van 

begroten gekeken; dat is het reguliere proces. GS kiezen een keer in de twee jaar voor een 

extra check ten aanzien van de reserves en voorzieningen.   

Desgevraagd door de heer Ijssennagger, antwoordt spreker dat het wel mogelijk is in een 

tussenliggend jaar in te grijpen als geconstateerd wordt dat een reserve/voorziening overbodig 

is. Er wordt alleen een keer in de twee jaar extra de tijd genomen om specifiek naar de 
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reserves en voorzieningen te kijken. Bij Begroting en Jaarrekening, het reguliere proces, moet 

veel meer worden gedaan dan alleen dat deel.  

Een mogelijkheid was in de voorliggende nota aan te geven dat tegen zaken is aangelopen die 

vrijvallen en dat deze in de volgende Jaarrekening zouden worden verwerkt. Mede vanwege 

het feit dat de PvdA meerdere malen heeft aangedrongen op de voorliggende nota, is ervoor 

gekozen het nu te doen.   

Over de economische ontwikkeling is eerder gesproken. De Economic Board heeft al eens 

aangegeven dat er meer plannen dan middelen voorhanden zijn. Voor spreker is dat niet direct 

een reden dat er geld bij moet komen. In die argumentatie is het echter wel logisch om het, als 

een programma doorloopt, onder één noemer (een Cofinancieringfonds) bij elkaar te brengen 

en onder dezelfde condities beschikbaar te houden. Voorheen was het mogelijk de middelen 

zonder cofinanciering uit te geven. Door dit samen te voegen en onder hetzelfde regiem te 

plaatsen, is dat niet meer mogelijk. .  

De opsomming van de reserve Grote Wegenwerken en de verplichtingen daarachter in een 

onderdeel van de financiële dekking van het Programma Mobiliteit.  

De toevoeging reserve Pensioenen vloeit voort uit afspraken die er zijn. Het betreft 

gepensioneerde gedeputeerden, die juridische rechten hebben op grond van de Wet Appa.  

De heer IJssennagger merkt op dat veel gepensioneerden rechten hadden. Die worden echter 

door tegenvallende resultaten op hun pensioenen gekort. Kennelijk zijn de rechten van 

gepensioneerde gedeputeerden dusdanig veiliggesteld, dat daarop niet kan worden gekort.  

Gedeputeerde Van Lunteren antwoordt dat nieuwe gevallen gelijkgesteld worden aan het 

ABP. De reeds gepensioneerden vallen onder de oude norm van de Appa. De provincie heeft 

geen ruimte om daarop te korten; zij moet in deze voldoen aan de wettelijk opgelegde 

verplichting.  

Gelet op het feit dat het wel om belastinggeld gaat, verzoekt mevrouw Hoek om nadere 

informatie over het juridische recht.  

Gedeputeerde Van Lunteren gaat er vanuit dat zeker 50PLUS ervoor staat dat mensen hun 

rechten op pensioen krijgen uitbetaald. Er moet nu een dotatie aan de reserve Pensioenen 

worden gedaan, omdat de provincie door de voorziening heenloopt. In de toekomst zal dit 

fonds bij het ABP worden geparkeerd. Spreker kan zich niet voorstellen dat 50PLUS ervoor 

pleit ambtenaren op hun pensioen te korten, omdat het uit belastinggeld wordt gefinancierd.  

Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de heer Hoefnagels, bevestigt spreker 

dat het een wettelijke plicht is om het geld in een pot te zetten en ze overigens gelijk opgaan 

met het ambtenarenpensioen, waarmee het ongeveer hetzelfde is als het ABP.  

Met betrekking tot de vraag van de PVV over de pensioenen, meent spreker dat de geciteerde 

tekst het bedrag is dat nog resteert na de dotatie. Hij heeft de indruk dat de PVV een leesfout 

maakt. Indien dat niet het geval is, verneemt spreker dat graag van de PVV en zal hij daarop 

nader terugkomen. 

Conform het financiële kader, is de regel dat, als er na een bepaalde tijd geen verplichtingen 

zitten onder een project, de desbetreffende middelen vrijvallen en terugvloeien naar de 

algemene reserve. 

Naar het laten vrijvallen vanaf € 2 mln. is gekeken. Dit zou tot gevolg hebben dat een aantal 

reserves zou afvallen. Daarvoor zouden dan vervolgens afzonderlijke regels moeten worden 

vastgesteld. Uit oogpunt van eenduidigheid is er derhalve voor gekozen het bij € 1 mln. te 

houden. GS en PS hebben overigens altijd de mogelijkheid daarvan af te wijken.  

De reserve Grondbeleid is bedoeld voor o.a. het Hart van de Heuvelrug, de AVP. 

Het antwoord op de vraag over de voorziening Alleato moet spreker schuldig blijven; hij zegt 

toe hierop nader schriftelijk te zullen terugkomen.   

Over de wijze waarop het risico wordt bepaald, memoreert spreker de eerder gevoerde 

discussie over de Monte Carlo-systematiek, waarbij risico wordt toegedeeld aan de 
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verschillende onderdelen. Een keer in de vier jaar wordt bepaald hoe met risico’s wordt 

omgegaan. Dat wordt vervolgens jaarlijks door de Staten in de Jaarrekening bekrachtigd.  

Ten aanzien van het vervallen van het risico reserve Treasury, licht spreker toe dat onder alle 

banken waar de provincie geld heeft uitstaan zekerheden liggen van landen. Op dit moment 

betreft het overigens alleen nog maar Duitsland, waar die banken onder vallen. Duitsland is 

nog een van de weinige landen met een tripple A-rating. Op grond van het vorenstaande 

wordt het niet meer geloofwaardig geacht om daarvoor nog een reserve achter de hand te 

houden. Het is destijds met name ingesteld toen de situatie met de Italiaanse bank speelde. 

Dat product is inmiddels verkocht.  

Desgevraagd door de heer Graaff, antwoordt spreker dat die redenering is gecheckt. Dat 

gebeurt ieder kwartaal. De Staten worden daarop ook gerapporteerd.  

 

Mevrouw Hoek geeft aan moeite te hebben met de wijze waarop de gedeputeerde 50PLUS in 

zijn beantwoording bejegende. Zij heeft alleen geïnformeerd naar het juridisch recht niet meer 

en niet minder.  

 

Gedeputeerde Van Lunteren betreurt het dat 50PLUS dit als zodanig heeft ervaren. De vraag 

werd echter niet op die manier gesteld. Er werd een onderscheid gemaakt tussen mensen die 

hun pensioen al dan niet uit belastinggeld krijgen betaald. Hij heeft aangegeven dat mensen 

die hun pensioen uit belastinggeld krijgen voor hem niet anders zijn. Gezien de achterban die 

50PLUS vertegenwoordigt, heeft spreker 50PLUS daarop politiek aangesproken.   

Mevrouw Hoek merkt op dat de vraag niet te hebben gesteld met de bedoeling zoals de 

gedeputeerde het heeft ervaren.   

Op grond van het vorenstaande stelt gedeputeerde Van Lunteren vast, dat het een misverstand 

is dat hij 50PLUS op die manier heeft begrepen.   

 

De voorzitter sluit de discussie over dit onderwerp af, met de vaststelling dat de commissie 

ermee instemt dat het voorliggende voorstel als sterstuk naar de statenvergadering wordt 

doorgezet.  

 

12. Statenvoorstel regie op relatiemanagement en Wet Markt en Overheid 

De heer IJssennagger merkt op dat het voorliggende stuk op zich helder is. De PVV 

informeert of er richtlijnen zijn ten aanzien van het ter beschikking stellen van ruimte aan o.a. 

organisaties.  

 

Mevrouw Verbeij merkt op dat het voorliggende stuk helder is. Er is blijkbaar gekozen voor 

een veilige route, hetgeen op zich altijd goed is. Het verheugt de PvdA dat er al over twee jaar 

een evaluatie plaatsvindt. De PvdA gaat er vanuit dat het alleen de ruimte om niet ter 

beschikking wordt gesteld en niet de diensten en verstrekkingen.  

 

De heer Peters merkt op dat het stuk voor D66 niet helder is. Er staat een concreet- en een 

algemeen voorbeeld in. D66 informeert of dit stuk alleen is geschreven om te voorkomen dat 

de provincie problemen krijgt met de Wet Markt en Overheid.   

 

Mevrouw Boelhouwer leest dat er in Noord-Brabant een grondige inventarisatie is gehouden 

en dat dit in Utrecht klein gebeurt. Daarvoor stelt de provincie twee coördinatoren en een leer- 

en ontwikkelingstraject in om een bewustwordingsproces op gang te krijgen. Dat noemt 

GroenLinks niet klein. Verzocht wordt om een toelichting. 
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In het tweede deel van het besluit staat dat het om economische activiteiten gaat, die 

voortvloeien uit provinciaal beleid. GroenLinks vraagt zich af wat zij zich daarbij moet 

voorstellen.  

 

De heer Lutfula informeert of het voorliggende voorstel is gebaseerd op een verplichting 

vanuit Europese richtlijnen. Overigens is de SP er wel voorstander van het Provinciehuis 

hiervoor open te stellen.  

De SP mist in het voorliggende stuk de criteria wie en op welk moment gebruik mogen maken 

van de ruimte. Als het onder de Europese richtlijnen valt, is de vraag is of ook andere 

provincies of semi-overheidsinstanties buiten Nederland daarvan gebruik mogen maken.  

 

Gedeputeerde Van Lunteren licht toe dat de richtlijn vanuit Europa is, dat overheden niet 

oneigenlijk mogen concurreren met marktpartijen. Het doel van het voorliggende voorstel is 

om dat te voorkomen.  

In principe gaan de Staten zelf over wat wel en niet kan. Daarover zijn ooit afspraken gemaakt 

w.o. dat het gelieerd moet zijn aan hetgeen in de provincie Utrecht gebeurt. Dat kan derhalve 

ook een partijpolitieke aangelegenheid zijn. In het geval van twijfel kijkt de griffier altijd mee 

of het binnen de afgesproken regels plaatsvindt. 

Het betreft alleen de Statenzaal, dus geen aanvullende voorzieningen en diensten.  

De evaluatie vindt met name plaats op basis van de Wet Markt en Overheid. Spreker kan zich 

daarnaast voorstellen, maar dat is aan het fractievoorzitterconvent, dat de Staten het gebruik 

van tijd tot tijd met elkaar evalueren.    

 

De voorzitter sluit de discussie af met de vaststelling dat de commissie ermee instemt dat het 

voorliggende voorstel als sterstuk naar de Staten wordt doorgezet.  

 

9. Statenbrief instrumentarium Noordvleugelprovincie 

Gedeputeerde Pennarts memoreert dat de Staten haar op meerdere momenten hebben 

gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot het gesprek dat wordt gevoerd met 

Minister Plasterk over de invulling van taken en bevoegdheden van het nieuwe landsdeel. Een 

aantal keren heeft spreekster het antwoord daarop schuldig moeten blijven, omdat het gesprek 

nog liep en er vertrouwelijkheid lag op de onderliggende stukken. Die vertrouwelijkheid is 

door de Minister opgeheven, op grond waarvan de Staten inmiddels een pakket stukken heeft 

ontvangen; dit bevat een terugblik op hoe het proces omtrent taken en bevoegdheden voor het 

nieuwe landsdeel met het ministerie van BiZa tot nog toe is gelopen.  

Spreekster verneemt hierop graag een reactie, om dit te kunnen gebruiken als input voor de 

volgende fase. Met de Minister is afgesproken dat de P3 naar aanleiding van zijn bod een 

tegenbod kan doen. De reactie moet uiterlijk 1 februari a.s. bij de Minister worden ingediend. 

Daarna verwacht spreekster bij de Staten terug te komen, zodra het tegenbod daarop van de 

Minister is ontvangen.   

 

De heer De Kruijf geeft aan dat de PvdA iets meer had verwacht. Na enkele maanden overleg 

ligt er thans een resultaatverkenning. Interne deskundigen van de provincie hebben hiernaar 

gekeken. Aangegeven wordt dat de conclusie vooralsnog teleurstellend is. 

Het is voor de Staten lastig om op onderdelen te bekijken wat extra zou kunnen om het wat 

minder teleurstellend te laten zijn. De PvdA had derhalve graag van GS willen horen op 

welke onderdelen welke aanvullingen mogelijk zijn, zodat de commissie daarvan iets had 

kunnen vinden. De PvdA vreest thans voor een herhaling van hetgeen een paar maanden 

geleden al is gezegd. Het had in de visie van de PvdA concreter gekund, indien GS concreter 

hadden aangegeven wat mogelijk en noodzakelijk is om het niet teleurstellend te laten zijn.  
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De heer Tuijnman deelt mede dat de VVD zich in grote lijnen aansluit bij het betoog van de 

PvdA. Het leveren van concrete input voor de brief van de P3, die voor 1 februari a.s. bij de 

Minister moet zijn, is lastig.  

 

Gedeputeerde Pennarts licht toe dat de door de Staten vastgestelde zienswijze kaderstellend is 

voor het gesprek dat met de Minister wordt gevoerd. 

Bij de stukken is de bijdrage vanuit Noord-Holland gevoegd, die namens de P3 is ingediend. 

Dat geeft een goed beeld van de taken en bevoegdheden waaraan de P3 denkt op de 

verschillende domeinen. Daarop is een reactie van de Minister gekomen. Daarover is een 

gesprek gevoerd, voorgezeten door de premier, waarin de P3 heeft aangegeven de reactie van 

de Minister op de voorstellen van de P3 ontoereikend te achten.  De premier heeft de P3 

uitgenodigd met een tweede reactie te komen, waarmee in feite de onderhandeling pas echt 

begint. Thans moet met elkaar worden bekeken en verkend waartoe gekomen kan worden. 

Uiteindelijk komt daar een eindbod uit van het Ministerie van BiZa, dat aan de Staten zal 

worden voorgelegd.  

Spreekster vraagt de commissie thans niet opnieuw inhoudelijk op al die thema’s in te gaan, 

omdat er genoeg voorhanden is. Zij hecht er aan van de commissie te vernemen op welke 

punten bv. de accenten moeten worden gelegd. Dat is van belang.  

 

Mevrouw Mineur zet uiteen dat de SP op het standpunt staat dat deze nieuwe zet van de 

Minister eigenlijk niet zou moeten worden behandeld. Dat is verspilde tijd. De Eerste Kamer 

heeft tot drie keer toe laten weten dat ze geen genoegen neemt met het voorstel van de 

Minister. In 2012 was dat door de motie Koks, die vroeg om een integrale visie; vervolgens 

was er in juni 2013 de motie Vliegenthart die de Minister opriep met een nadere analyse te 

komen over nut, noodzaak en democratische wenselijkheid van de publiek gemaakte 

voornemens en een analyse van het voorziene tijdpad; tot slot nam de Eerste Kamer in 

december 2013 de motie Van Bijsterveld aan, die ten eerste uitsprak dat de argumentatie die 

de regering in de Visienota Bestuur in Samenhang en de nadere reactie presenteert, de 

beoogde bestuurlijke reorganisatie en in het bijzonder een verstrekkende en onomkeerbare 

operatie als de fusie van de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland niet kan 

rechtvaardigen en ten tweede opriep het (wetgevings)proces inzake de vorming van een 

Noordvleugelprovincie op te schorten,  

Dat zijn alle drie behoorlijk duidelijke moties. Er kan niet worden misverstaan dat de Eerste 

Kamer het niet eens is met wat er gebeurt.  

Deze actie van Minister Plasterk doet de SP denken aan een kind, dat van zijn ouders heeft 

gehoord dat het niet met zijn vrienden mee mag naar een housefeest, maar dat nu toch bij zijn 

ooms en tantes gaat vragen om geld voor de bus. 

Nu is de rol in zekere zin omgekeerd. 

Minister Plasterk stelt zich op als een suikeroom die met cadeautjes zwaait, maar de kern van 

de zaak blijft dat de Eerste Kamer, die uiteindelijk het laatste woord heeft in deze kwestie, 

heeft laten weten niet akkoord te gaan met de plannen van de Minister.  

De SP is blij met de kritische toon in de brief van cvdK Van Beek ten aanzien van de 

omgangsvormen van de Minister en de manier waarop hij het Utrechtse College voor zijn 

karretje probeert te spannen.  

De SP is er echter toch niet gerust op dat het College voet bij stuk houdt voor wat betreft zijn 

kritische instelling voor deze visie.  

Wat gaat de provincie Utrecht doen? 

De SP denkt niet dat het College zich zo maar zal laten paaien met de cadeautjes van de 

Minister, maar misschien gaat de provincie Utrecht wel ‘hard to get’ spelen en proberen met 

een zo dik mogelijk pakket van bevoegdheden toch mee te werken. 
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De SP pleit ervoor om de medeoverheid, de Eerste Kamer, te steunen. 

Vanuit de gedachte dat de volksvertegenwoordiging de laatste stem heeft, is de SP benieuwd 

of het College een rechte rug toont.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

De heer De Kruijf onderschrijft dat de Eerste Kamer recent de motie heeft aangenomen om 

het proces op te schorten. Spreker veronderstelt dat de SP ongetwijfeld ook de stemverklaring 

van o.a. GroenLinks heeft gelezen, waarin wordt aangegeven dat het zeker niet de bedoeling 

is het proces stil te zetten en ingezet wordt op voortzetting van het proces. Het is maar net hoe 

het wordt geïnterpreteerd. Het is derhalve van belang dat wordt getracht te begrijpen wat de 

achterliggende motieven zijn.  

Mevrouw Mineur is van mening, dat de motie heel duidelijk is. De Eerste Kamer roept de 

Minister op om het (wetgevings)proces op te schorten. Dat kan in haar visie niet op 

verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Ook de afkeuring is duidelijk. Als de Minister 

niet met een ander voorstel komt, is er volgens SP geen enkele aanleiding om te 

veronderstellen dat de Eerste Kamer daar anders over zal gaan denken.  

 

Mevrouw Hoek deelt mede dat 50PLUS zich in grote lijnen kan aansluiten bij het betoog van 

de SP. Daarbij hecht spreekster er wel aan op te merken dat 50PLUS het vertrouwen heeft dat 

het College haar rug recht zal houden.  

Voorts valt het spreekster bij het lezen van de stukken op dat soms punten worden aangehaald 

die in de visie van 50PLUS niet de reden kunnen zijn voor een fusie, omdat ze niets met 

bestuurskracht te maken hebben, zoals het opheffen van de WMR, het ontwikkelen van een 

ander soort OV-systeem.  

 

De heer Buiting merkt op dat het CDA van mening is dat, als dit proces zo doorgaat en de 

Minister hetzelfde spel blijft spelen, parten zal blijven spelen dat door het niet goed zetten van 

de beginzet alle andere zetten in het proces ook heel lastig worden. 

Over de beginzet is hier al vaak gesproken. Indien wordt nagedacht over opschaling, dan is 

het van belang dat dit systematisch gebeurt; eerst goed nadenken over de taken en 

werkgebieden van de diverse overheden, om op basis daarvan tot een verstandige indeling te 

komen. Als er een dergelijk groot landsdeel wordt neergezet, moet er sprake zijn van een 

verzwaring van die taken.  

Met de beginzet, om een aantal provincies bij elkaar te zetten in een groot landsdeel, terwijl er 

grote onzekerheid is over waarop dat is gebaseerd en hoe dat verder gaat, ziet het CDA een 

marchanderende Minister, die daarop geen visie heeft ontwikkeld en slechts marginaal een 

aantal van die taken neerlegt in een soort van projecten en experimenten.  

Het CDA zou daar inhoudelijk niet op in willen gaan en willen bepleiten eerst de discussie te 

voeren, die gevoerd moet worden. De discussie (hoe wordt over het huis van Thorbecke 

gedacht, hoe moet dat worden ingericht, wat zijn de fundamentele veranderingen die daarvoor 

de komende tijd nodig zijn) moet echter primair worden gevoerd in de Tweede Kamer. 

Als die discussie in die volgorde wordt gevoerd, valt al het andere op zijn plek.   

Het CDA heeft vertrouwen in de wijze waarop het College ermee omgaat.  

 

Mevrouw Versteeg merkt op dat D66 zich beperkt tot de stukken die voorliggen. Of de fusie 

als dan niet doorgaat, ligt in handen van de Eerste Kamer. Dat hetgeen thans zichtbaar is 

multi-interpretabel is, is wel duidelijk.  

Wat voorligt is een hele briefwisseling en wat inhoudelijke stukken, waarbij wordt gevraagd 

met name te reageren op het voorstel van Minister Plasterk ten aanzien van de taken van een 

eventueel te vormen gefuseerde provincie.  

In haar reactie zal spreekster namens  D66 ingaan op: 

- de briefwisseling; 
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- procedureel 

- het voorstel van Minister Plasterk. 

De briefwisseling 

In de eerste plaats hecht D66 eraan haar waardering uit te spreken voor de open brief van de  

cvdK, waarin hij aangeeft dat de geheimhouding moet worden opgeheven, omdat hij geen 

mandaat heeft om uitspraken te doen over de taken van een provincie nieuwe stijl. Daarmee 

laat hij zien, dat het primaat bij de Staten ligt.  

Procedureel 

Verzocht wordt op de brief van Minister Plasterk te reageren. Alhoewel de zienswijze 

kaderstellend is had dit in de visie van D66 staatsrechterlijk, in lijn met de wijze waarop de 

andere stukken zijn behandeld, in de vorm van een statenvoorstel moeten worden voorgelegd. 

Indien echter wordt bekeken hoe weinig Minister Plasterk de provincie tegemoetkomt, staat 

D66 er heel pragmatisch in en heeft zij er geen behoefte aan dat hiervoor een extra 

statenvergadering wordt belegd.   

Het voorstel van Minister Plasterk 

Het grootste pijnpunt voor D66 blijft dat de Vervoersregio in tact blijft. Indien wordt 

voorgestaan bestuurlijke drukte te bestrijden door provincies te fuseren, dan moeten er geen 

nieuwe entiteiten worden opgericht. Daarmee wordt voor de voeten van de provincies 

gelopen, die men feitelijk de bevoegdheid over bepaalde taken wil geven. D66 merkt daarbij 

wel op zich te kunnen voorstellen dat BDU gelden bij de Stad blijven. Als het om bv. Utrecht 

gaat, kan eraan worden gedacht de noordelijke randweg, de Uithof-tram en alle grote 

infrastructurele werken in Utrecht uit die middelen te blijven bekostigen en de 

verantwoordelijkheid voor interlokale maatregelen, bv. de tram naar Nieuwegein en de 

ontsluitingsweg Houten, bij de provincie neer te leggen. De provincie heeft daarvoor 

middelen op basis van haar RO-instrumentarium. Voor het OV zouden interlokale 

verbindingen door de provincie moeten gebeuren en de aanbesteding van Stadsbussen en bv. 

een Uithof-tram door de Stad. D66 is bereid daarover ruim te denken, maar geen 

Vervoersregio.  

In zijn brief blijft Minister Plasterk vaag als het gaat om de experimentenuitleg ten aanzien 

van herindeling, met meer doorzettingsmacht voor de provincies; hij komt weinig tegemoet 

aan het aanvankelijke voorstel van Remkes, dat veel meer op het pad van D66 ligt.   

Ten aanzien van de rol van de provincie in de culturele basisinfrastructuur, is D66 het niet 

eens met het voorstel van Remkes. D66 voelt in deze meer voor het voorstel van Minister 

Plasterk om dit vooral landelijk te houden.   

Zonder volledig te zijn, zijn dit de highlights die D66 opvallen. D66 acht het voorstel van 

Minister Plasterk geen serieuze inzet voor de taken van een eventueel nieuw te vormen 

provincie.  

De heer Dercksen informeert of D66 nog steeds op het standpunt staat dat zij dit niet door 

middel van een referendum aan de burger wil voorleggen. 

Mevrouw Versteeg antwoordt dat D66 op het standpunt staat dat een referendum een noodrem 

van burgers is op besluitvorming door politici. Dat is de reden waarom D66 heeft gevraagd 

om een Referendumverordening.  

 

De heer Nugteren memoreert dat GroenLinks nooit tegen een discussie over opschaling is 

geweest. Zij kan zich daarbij allerlei voordelen voorstellen, met name op twee terreinen, t.w. 

economische ontwikkelingsmogelijkheden en RO-vervoerskwesties. In verband met de 

dichtheid van de Randstad, is GroenLinks voorstander van een goed overkoepelend bestuur in 

de Noordvleugel. Het voorstel van Minister Plasterk was echter dermate onvoldoende, dat dit 

geen serieuze basis werd geacht om verder te gaan. Op grond hiervan heeft GroenLinks zich  

aangesloten bij de door GS ingediende zienswijze.   
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In de laatste maanden is er wat mistig overleg geweest tussen de Minister en functionarissen 

van de provincie. GroenLinks sluit zich aan bij de waarderende woorden van D66 over de 

brief van de cvdK namens GS, d.d. 11 december 2013.  

Thans ligt de brief van Minister Plasterk, d.d. 13 december 2013, ter bespreking voor. 

GroenLinks heeft behoefte inhoudelijk te reageren op het bod, i.c. de praktische uitwerking 

die de Minister heeft bedacht. GroenLinks deelt de door het College uitgesproken 

teleurstelling.  

Het bod wekt de indruk dat op een aantal elementen uit de brief van Noord-Holland wordt 

aangehaakt, maar is het ‘net niet’, bv. wel een aantal taken maar geen middelen. 

Ten aanzien van de kwaliteit openbaar bestuur, wordt een sterke verantwoordelijkheid gelegd 

bij de provincie, waarmee GroenLinks op zich geen moeite heeft. Hij memoreert de discussie 

in deze vergadering over het toezicht houden en de informatiestromen. Den Haag lijkt dat wat 

over te dragen, maar verder dan een experiment op dit vlak wordt echter niet gegaan. Een 

experiment heeft in de visie van GroenLinks zin, mits daarbij wordt aangegeven waar naartoe 

wordt gewerkt. Thans bestaat echter het beeld dat met het experiment alleen wordt bekeken of 

het al dan niet werkt. Dat is voor het openbaar bestuur onvoldoende om op te bouwen.  

Hetgeen de Minister zegt ten aanzien van regionale economie, acht GroenLinks een 

verbetering ten opzichte van de vorige stukken. Aangegeven wordt dat regionale economie 

een belangrijk argument is, hetgeen GroenLinks ondersteunt. De uitwerking vindt GroenLinks 

echter minder. Regionale economie is in dit verband heel moeilijk, omdat de helft van de 

nationale economie in dit gebied wordt geproduceerd en heel Europees is gericht. De vraag is 

of dit regionaal kan worden genoemd. GroenLinks is het echter eens met hetgeen waarover 

het gaat. De toezegging, dat een eventuele vraag om financiën welwillend zal worden 

benaderd, is onvoldoende. Het ziet ernaar uit dat een deel van de taken van EZ wordt 

overgenomen, dan moeten daarvoor ook de middelen ter beschikking worden gesteld.  

De tekst over OV en bereikbaarheid is in de visie van GroenLinks nog steeds mistig. De 

Vervoersregio Amsterdam – Almere blijft staan. Het is niet duidelijk hoe zich dat verhoudt tot 

de provincies. De vraag is wat de Regering nu wil met het middenbestuur op dit vlak.  

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling acht GroenLinks op zich een goed punt. Voorgesteld 

wordt bij de gezamenlijke aanpak hoofdwatersysteem naast de waterbeheerders ook de 

provincie intensief te betrekken. GroenLinks staat op het standpunt dat een opgeschaalde 

provincie hierbij werkelijk een rol kan hebben. Indien het echter op deze wijze wordt 

ingevuld, wordt het niets.  

Met betrekking tot milieu, energie en klimaat wijzigt er niet veel.    

De passage over vitaal platteland roept een aantal vragen op, m.n. in financiële zin. Het 

economisch eigendom van de gebieden wordt overgedragen; de beheersplannen Natura 2000 

blijven een zaak van de provincie. De vraag is of de provincie, als zij het economisch 

eigendom van de gebieden krijgt, ook de middelen krijgt om de exploitatie op langere termijn 

op orde te houden. Het zou een meerwaarde kunnen zijn om het op deze schaal te doen. De 

meerwaarde, die in de brief van de Minister staat, is echter beperkt tot een efficiencyslag bij 

Staatsbosbeheer.  

In het kader van het cultureel erfgoed, mist GroenLinks het element culturele educatie.  

Samenvattend is GroenLinks van mening dat het meer procesgang betreft dan het perspectief 

waaraan zal worden gewerkt. Het toedelen van middelen en taken moet onderdeel van het 

ambitieniveau van de Minister, de Eerste Kamer en de Tweede Kamer zijn. In een aantal 

gevallen worden taken overgedragen zonder financiën en in één geval een welwillende 

houding; GroenLinks vindt dat te zwak. Ten aanzien van de regionale economie, wordt meer 

gezegd dan tot nu toe, maar de stap om hieraan meer handen en voeten te geven zal dan wel 

moeten worden gezet.  
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GroenLinks deelt derhalve de teleurstelling van het College over de reactie van de Minister en 

staat op het standpunt, dat het College hierop moet reageren op basis van de vastgestelde 

zienswijze.  

 

De heer De Kruijf merkt in algemene zin op dat sprake is van een interessante openbaar 

bestuurlijke periode. Er gebeurt veel. Niet alleen omdat Europa aan het binnenkomen is, maar 

ook omdat, als gevolg van een aantal jaren decentralisaties, iets gebeurt bij gemeenten en 

provincies. Beide lagere overheden zullen een scherper profiel krijgen en de invloed van 

Europa zal toenemen. Daardoor wordt het Rijk wellicht een wat vage, bleke tussenlaag. Tot 

nu toe werden de provincies als zodanig gezien.  

Daar kan de provincie op verschillende manieren in gaan staan. Het vorige College stond daar 

actief en transparant in en is met een eigen notitie gekomen met variantenanalyses, waarbij de 

Noordvleugel verreweg als beste variant naar voren kwam.  

Dit College gaat er anders mee om door zich redelijk passief en afwachtend op te stellen, 

hetgeen de PvdA betreurt. Spreker hoort vooral zeggen dat de Minister aan zet is en zijn 

voorstel vooralsnog teleurstellend is. De PvdA is voorstander van een houding waarin de 

provincie aangeeft op welke punten verbetering wenselijk word geacht, zodat het voorstel wel 

acceptabel wordt.  

De zienswijze van de provincie was (zeer) kritisch op onderdelen, maar sprak ook van eigen 

inzet en expertise om er iets beters van te maken. Die laatste component mist de PvdA, 

hetgeen wordt betreurd. 

Juist in deze fase, waar nog geen voorstel voorligt maar, zoals de Minister het zelf noemt, een 

resultaatverkenning, moet de provincie het hebben van haar eigen inzet om een en ander bij te 

buigen in de gewenste richting.  

Spreker memoreert al eerder te hebben gevraagd wat er moet gebeuren om het voorstel wat 

meer naar tevredenheid te laten zijn. Daarop is tot nu toe geen antwoord gegeven.  

De PvdA is van mening dat de provincie zichzelf, indien dit niet gebeurt, aan de zijkant 

plaatst. De Eerste Kamer zal in dat geval tot de conclusie komen dat de provincie Utrecht niet 

met een redelijk bod is gekomen. Spreker sluit niet uit dat degene die wel inzet pleegt en dit 

op een goede manier laat zien, vervolgens een pre heeft boven de ander. De PvdA denkt niet 

dat dit goed is en de onderhandelingspositie van de provincie verzwakt. 

De PvdA is van mening dat de provincie aan moet geven op welke punten zij versterking wil 

zien. Dat moet het volgende bod zijn in de fase, waarin de Minister zijn verkenning thans 

heeft neergelegd.  

De heer Nugteren deelt de mening van de PvdA, dat een inhoudelijke reactie moet worden 

gegeven. Door de PvdA wordt thans aangegeven dat slechts sprake is van een verkenning van 

de Minister. Op de webpage van de PvdA wordt de brief van de Minister aan de provincies 

echter als een krachtig aanbod getypeerd. Spreker begrijpt dat de PvdA daar thans enigszins 

op terugkomt.  

De heer Buiting geeft aan zich te kunnen vinden in de openingszinnen van het betoog van de 

PvdA: een doorkijkje naar andere bestuurslagen en een taakverzwaring op de decentrale 

niveaus. Daar zou ook het CDA goed mee kunnen leven. Als dit gebeurt, vereist dit echter een 

principiële stellingname van Den Haag. In Den Haag zal dat anders moeten worden 

georganiseerd en zal tot een vergaande decentralisatie moeten worden gekomen. Dat kan niet 

anders, ook in juridische zin, dan dat dit integraal gebeurt. Dat kan niet in de vorm van een 

bestuurlijk experiment in de Noordvleugel. Indien dit niet integraal gebeurt, blijft het bij 

tijdelijke experimenten die verzanden. Indien eerst het principiële debat wordt gevoerd over 

de fundamentele veranderingen, volgen daaruit daarbij passende vormen van herindelingen. 

Het CDA staat op het standpunt dat op deze manier nooit op de goede volgorde van het debat 

wordt uitgekomen. 
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De heer De Kruijf merkt op altijd voorzichtigheid te betrachten met het vragen om integrale 

visies, omdat die niet zelden een opmaat zijn voor jarenlange discussies, voordat er een 

besluit wordt genomen. Dit dossier kent al een historie waarbij veel advisering is gepleegd en 

onderzoek is verricht. Voor wat betreft de Randstad is de conclusie helder, nl. dat er wat moet 

gebeuren aan de bestuurlijke drukte en de versnippering. Spreker benadrukt nogmaals, dat het 

vorige College tot diezelfde conclusie is gekomen en de rapporten van de afgelopen 10 jaar 

eveneens hetzelfde zeggen. De PvdA is daarin derhalve niet uniek.   

De heer Buiting merkt op al wat langer deel uit te maken van de Staten. Vier jaar geleden 

werd nog niet gedacht over de Noordvleugel, maar over een integrale Randstadprovincie.   

De heer De Kruijf geeft aan weliswaar korter deel uit te maken van de Staten, maar wel de 

discussie te hebben meegemaakt over de nota ‘Je gaat erover of niet’ van het vorige College. 

In die nota staan vier varianten beschreven, waarbij de Noordvleugelvariant verreweg het 

beste uit de bus komt.  

De heer Buiting wijst erop dat die nota niet alleen over bestuurlijke herindeling ging, maar 

ook over samenwerking in de Noordvleugel. Nu de discussie over de bestuurlijke 

herinrichting gaat, gaat het om een heel ander perspectief dat niet alleen de Noordvleugel 

regardeert. Het hele land zal moeten gaan bewegen, omdat het in de visie van spreker anders 

bij een bestuurlijk experiment blijft.  

De heer De Kruijf vervolgt dat de PvdA de brief van de Minister als een krachtig aanbod ziet 

in deze fase van de discussie, omdat het een uitstekende uitgangspositie biedt om tot een 

concreter product te komen. Ter illustratie wijst hij op de kwaliteit van het openbaar bestuur. 

De Minister is in wezen bereid om zichzelf volledig aan de kant te zetten door aan te geven 

dat hij, indien de provincie zich houdt aan de Arhi-procedure, geen inhoudelijk oordeel zal 

vellen over een herindeling, maar slechts marginaal zal toetsen op vorm. De PvdA acht dat 

een goed uitgangspunt voor de verdere discussie.  

De heer Nugteren merkt op dat de Minister dit dan als zodanig ook feitelijk moet doorzetten. 

Met de uitspraak in zijn brief, dat het uiteindelijk een bevoegdheid blijft van de Staten 

Generaal, blijft het vooralsnog bij een experiment.  

De heer De Kruijf informeert wat de provincie let om dat in te brengen. Dat is in zijn visie de 

kracht van de verkenning.  

Spreker vervolgt tot slot dat hetgeen voorligt, in de visie van de PvdA een uitstekende 

mogelijkheid biedt om tot goede voorstellen te komen. De provincie zal dan echter wel bereid 

moeten zijn daarin energie te stoppen door haar eigen voorstellen daarnaast te leggen. Op dat 

moment is sprake van een onderhandeling om te komen tot een beter resultaat. Daar merkt de 

PvdA op dit moment te weinig van, hetgeen wordt betreurd. Dit maakt de positie van de 

provincie niet sterker, het is in deze fase onhandig en het is niet in lijn met de vastgestelde 

zienswijze.  

Mevrouw Mineur heeft op zich bewondering voor de koppigheid waarmee de PvdA blijft 

proberen om de Staten mee te krijgen in de Randstadprovincie. Spreekster hoopt echter dat de 

PvdA ook ziet dat er erg veel verzet is tegen dat idee. Wat de SP betreft moet er niet verder 

worden onderhandeld en vastgesteld worden dat het plan is gestrand.   

 

De heer Dercksen vestigt de aandacht op de startnotitie van de Minister ter zake van de Arhi-

procedure. De Minister gaf daarin aan dat hij de burger intensief wilde betrekken bij de 

besluitvorming. Zoals de PVV al voorspelde, interesseert het de Minister echter niets wat de 

burger ervan vindt. De burger mocht inspreken op het moment dat er nog niet eens een plan 

was. Intussen is de burger, die er volgens de meeste peilingen helemaal niets in ziet, er 

volledig tussenuit gesneden. Exemplarisch voor de Minister en misschien ook wel voor de 

politiek. De PVV verzoekt de Minister nogmaals nadrukkelijk op zijn eigen woorden te 

wijzen.  
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In de zienswijze van de provincie Utrecht is ook gerefereerd aan dat draagvlak. De provincie 

wilde een betere financiële onderbouwing van de plannen, omdat datgene dat tot nog toe door 

de Minister was geproduceerd, niet overtuigend was. De provincie wilde niet alleen een 

onderzoek naar de taken, maar ook naar de alternatieven met andere regio’s. Daarover is niets 

in het voorliggende voorstel terug te vinden. De vraag is in hoeverre GS de zienswijze in 

deze, die door een meerderheid van de Staten is gesteund, loslaten.  

De PvdA noemt het een krachtig aanbod, maar de PVV heeft de indruk dat de Minister de 

bestuurders wat worsten voorhoudt om ondersteuning voor zijn plan te krijgen. De PVV kan 

zich niet aan de indruk onttrekken dat een aantal bestuurders hier gevoelig voor is.   

De vraag is of het overhevelen van die taken, het paaien van de bestuurders, wel genoeg is om 

een financieel rammelend plan te accepteren. Een plan waarbij één provincie een heel ander 

takenpakket krijgt dan alle andere provincies. Dat klinkt op voorhand zeer inefficiënt.  

De PVV vraagt zich af of het niet tijd wordt om tegen de Minister te zeggen dat zijn voorstel 

tot niets leidt en dat de provincie het gesprek hierover beëindigt. De burgers, die straks de 

extra lasten mogen gaan betalen die de fusie tot gevolg heeft,  willen dit niet. 

Geïnformeerd wordt of dit punt al is bereikt. Zo nee, waarom niet en wanneer dat punt dan 

wel wordt bereikt.  

 

De heer Schaddelee merkt op dat de ChristenUnie dit vervelende bestuurlijke 

bezigheidstherapie vindt en daarmee zonde van de tijd. Deze pilot van Minister Plasterk loopt 

op niets uit. Toch twee opmerkingen. 

1. Bestuurlijke en procesmatig maakt de Minister er een puinhoop van en daarom hulde 

voor de brief van cvdK Van Beek, die als bijlage bij de stukken is gevoegd en waarin 

dit wordt aangekaart.  

2. Er gaat nu een Stuurgroep Noordvleugel van start. De ChristenUnie informeert naar de 

financiële- en strategische consequenties daarvan en hoe GS deze wegen. Met name 

strategisch kan de ChristenUnie zich voorstellen dat hier nogal wat angels in zitten, 

hetgeen wellicht een salamitactiek zou kunnen zijn. De ChristenUnie is benieuwd hoe 

GS hierin staan.  

Tot slot informeert spreker hoe GS staan tegenover een motie waarin de Staten zouden 

uitspreken dat GS niet langer tijd en geld mag verspillen aan verdere processtappen, m.a.w. of 

het een optie is om hier uit te stappen.  

 

De heer Van Wikselaar is van mening dat de brief van cvdK Van Beek voldoende zegt. De 

Minister neemt de uitgangspunten van de provincie niet serieus en legt deze naast zich neer. 

De vraag is derhalve wanneer voor de provincie het moment aanbreekt om te zeggen: tot hier 

en niet verder. Wat de SGP betreft is die grens bereikt.  

De heer Nugteren informeert of de SGP verwacht dat, indien de provincie Utrecht uit dit 

proces stapt, dit van invloed zal zijn op de uitkomsten van de besluitvorming. 

De heer Van Wikselaar antwoordt dat de politici, die beslissingsbevoegd zijn op dit dossier, 

voldoende kunnen worden overtuigd dat er vanzelfsprekend een moment komt dat  niet verder 

wordt gepraat, op grond van het feit dat de uitgangspunten van de provincie pertinent aan de 

kant worden geschoven. Daarbij moet eveneens worden beschouwd hoe het proces is gelopen. 

Gelet op het feit dat, zoals cvdK Van Beek in zijn brief schrijft, er op geen enkele manier 

tegemoet wordt gekomen aan de gemaakt procesafspraken, is de vraag waarom nog moet 

worden doorgegaan.  

De heer Nugteren onderschrijft de toen gemaakte constatering over de procesafspraken. Deze 

is echter tegelijkertijd bijgesteld. GroenLinks heeft getracht inhoudelijk duidelijk te maken 

dat de reactie van de Minister op een aantal punten aanhaakt op de punten die in de brief 

vanuit  Noord-Holland en in de zienswijze van de provincie Utrecht naar voren zijn gebracht. 
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De bewijsvoering, dat de Minister in deze fase op generlei wijze rekening houdt met de 

uitgangspunten, is lastig.  

De heer De Kruijf voegt hieraan toe dat de brief van de cvdK van 11 december 2013 dateert 

en de brief van de Minister van 13 december 2013.   

De heer Van Wikselaar bevestigt het vorenstaande. Op grond van het voorstel van de 

Minister, handhaaft de SGP haar mening. Het voorstel roept dermate veel vragen op, dat de 

SGP niet het gevoel heeft dat sprake is van een reëel voorstel en een reële 

onderhandelingspositie.  

 

De heer Tuijnman merkt op dat het proces steeds bijzonderder wordt. Geheime brieven, een 

Rijksheer die een brief schrijft, terwijl het volgens de Minister een open discussie zou 

worden. De vraag is of er nog meer geheime correspondentie is.  In dat kader spreekt de VVD 

haar waardering uit voor de brief van cvdK Van Beek, die niets aan duidelijkheid te wensen 

overlaat. Er worden goede additionele aandachtspunten benoemd. 

Voor het overige acht de VVD het van belang conform de zienswijze in het proces te blijven 

zitten. De VVD staat op het standpunt dat de provincie moet blijven praten. Indien voor 1 

februari a.s. nog een bod kan worden neergelegd, moet van die mogelijkheid gebruik worden 

gemaakt. Voordat de Staten een eventuele motie hebben aangenomen, is de datum van 1 

februari voorbij.   

Het is echter wel zo dat het voorstel van de Minister een teleurstellend resultaat is. Voor een 

open discussie over bevoegdheden en taken zou dit een goed moment zijn geweest. Dat komt 

niet echt in het voorstel terug, waarmee er feitelijk geen sprake is van een overtuigende 

onderbouwing van het plan van de Minister.   

De VVD is er voorstander van het nog een keer te proberen, maar op grond van het thans 

voorliggende voorstel en de wijze waarop het proces tot nu toe is gelopen, heeft de VVD daar 

niet teveel vertrouwen in. 

Mevrouw Mineur memoreert dat de VVD van mening is dat de provincie moet blijven praten. 

De VVD geeft echter geen aanknopingspunten waarover dan gepraat zou moeten worden.  

De heer Dercksen informeert of de VVD een punt kan markeren waarop zij zegt: tot hier en 

niet verder. De PVV heeft dat punt inmiddels bereikt, omdat zij op het standpunt staat dat de 

provincie en de burger niet serieus worden genomen.  

De heer Tuijnman memoreert dat er statenbreed een zienswijze is aangenomen. Dat moet het 

uitgangspunt blijven voor het College. Of dat effect heeft, durft de VVD niet te zeggen.  

Op de vraag wanneer voor de VVD het punt is bereikt om te stoppen met praten, antwoordt 

spreker dat de provincie in feite niets meer te zeggen heeft. Met de indiening van de 

zienswijze zijn de Staten uitgesproken. Het is nu aan de Tweede- en de Eerste Kamer.  

Mevrouw Mineur memoreert dat door de Eerste Kamer tot drie keer toe is gezegd dat zij dit 

plan niet ziet zitten. Spreekster kan zich voorstellen dat, op het moment dat er nog wordt 

onderhandeld en de provincie met allerlei voorstellen komt, de Eerste Kamer denkt dat er 

wordt gepraat en met name de fracties die eigenlijk toch al ja willen zeggen daarmee over de 

streep worden getrokken. In de visie van de SP kan de provincie beter het signaal afgeven dat 

zij heeft gezegd wat zij wilde zeggen en stopt met praten zolang de Minister niet luistert en 

met een onderbouwd verhaal komt.   

Mevrouw Versteeg is persoonlijk van mening dat er een behoorlijke karikatuur wordt 

gemaakt van het hele proces. D66 is ook heel kritisch over het proces, op grond waarvan zij 

blij is dat CvdK Van Beek namens GS heeft ingegrepen en heeft aangegeven dat het proces 

anders moet, minder schimmig en in openbaarheid, zodat overlegd kan worden met de Staten. 

De discussie over taken en bevoegdheden wordt thans verdrongen door de achterliggende 

discussie of men al dan niet voor een gefuseerde provincie is. 
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D66 staat op het standpunt dat dit moment moet worden aangegrepen om GS, zoals gevraagd, 

input te geven ten behoeve van de brief in reactie op het voorstel van de Minister. Spreekster 

heeft deze vraag nog maar door weinig fracties beantwoord gezien.  

D66 pleit ervoor dat de fracties hun punten op tafel leggen en op die manier serieus het proces 

gaande houden.  

De heer Dercksen is van mening dat de fracties, die aangeven ermee te willen stoppen, een 

duidelijke suggestie meegeven aan GS over wat zij willen met dit proces. 

Spreker memoreert dat de VVD destijds, onder de druk van de Minister, een van de middelen 

die zij heeft om de burger een stem te geven uit handen heeft laten slaan. Nu wordt 

aangegeven, dat het aan de Tweede- en Eerste Kamer is. Wellicht is het een idee om toch dat 

middel in te zetten, om richting Den Haag  te laten horen dat ook de burgers er niet zoveel in 

zien.  

De heer Tuijnman memoreert dat de VVD als enige fractie van de Staten destijds een vraag 

heeft gesteld over de status van de Stuurgroep Noordvleugel. Op dat moment heeft spreker 

daar weinig partijen w.o. de SP over gehoord. Nu is de Stuurgroep er. De VVD vindt het niet 

verkeerd, dat er bestuurlijk overleg plaatsvindt en is van mening dat GS daar goed in zitten. 

De VVD ziet geen enkele reden om daarvan weg te lopen.  

D66 roept op punten naar voren te brengen die van belang zijn om mee te geven aan het 

College ten behoeve van de brief in reactie op het voorstel van de Minister. De VVD acht dat 

ook van belang en heeft in deze aangegeven de zienswijze nogmaals onder de aandacht te 

brengen. Daarnaast kan eventueel worden gekeken naar de punten die in de brief van de cvdK 

namens het College naar voren zijn gebracht.   

De VVD is er geen voorstander van het middel van een referendum in te zetten.  

Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de heer De Kruijf, merkt spreker op 

de zienswijze te zien als een statenbreed gedragen politiek compromis. Het gaat met name om 

taken en bevoegdheden. Als blijkt dat er heel weinig aan de nieuw op te richten provincie 

wordt teruggeven, acht de VVD dat teleurstellend. Indien wordt voorgestaan tot een grotere 

provincie te komen, moet daaraan een voordeel zitten. Wat er nu terugkomt van de Minister, 

is, ook op het punt van het openbaar bestuur, te weinig. 

De heer Buiting memoreert dat zijn opmerking meer overkoepelend was bedoeld dan een 

politiek standpunt. Feit is, dat de Minister maar een heel beperkt mandaat heeft, nl. om op 

termijn na te denken over de toekomst van de bestuurlijke indeling, maar voegt die 

Randstadprovincies vast samen. Het lastige van die positie is dat de Minister eigenlijk heel 

weinig te bieden heeft, omdat de Tweede Kamer over alle dossiers die thans aan de orde 

komen uiteindelijk een fundamenteler debat voeren over heroriëntatie en herschikking van 

taken. Dat kan niet gebeuren, omdat de kaarten daarover veel te verdeeld liggen. In de visie 

van spreker, is sprake van een val, waar niet met elkaar uitgekomen kan worden.  

Er zijn in zijn visie twee mogelijkheden: of verder marchanderen of beginnen met het 

fundamentele debat in plaats van de verkeerde kant van de discussie.  

De heer De Kruijf is het eens met het advies van VVD aan GS om niet uit het proces te 

stappen en ervoor te zorgen op basis van de zienswijze een zo sterk mogelijke inbreng te 

krijgen vanuit deze provincie. Uiteindelijk ligt het oordeel ergens anders, maar dan heeft de 

provincie haar positie in ieder geval zo sterk mogelijk gemarkeerd. Wat spreker niet begrijpt, 

is wat dat dan vervolgens betekent, bv. op het concrete punt van de kwaliteit van het openbaar 

bestuur, vanuit de zienswijze geredeneerd, voor de reactie van GS op de brief van de Minister.  

Spreker informeert wat de VVD zich daarbij voorstelt.  

De heer Tuijnman antwoordt dat als de Minister overtuigende argumenten heeft voor deze 

opschaling de VVD daar best naar wil kijken. De VVD heeft echter nog niets gezien in de 

brief van de Minister van 11 december jl. dat veranderd is ten opzichte van eerder.  
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Gedeputeerde Pennarts merkt op dat het haar niet verbaast dat de reacties van de commissie 

uiteen lopen van de stekker eruit trekken tot wat hebben GS eigenlijk gedaan om de positie 

van de provincie Utrecht goed voor het voetlicht te brengen.  

Spreekster wijst erop dat de discussie in de Eerste Kamer een andere is. De taak van de Eerste 

Kamer is een discussie te voeren over het wetsvoorstel en sterk te toetsen op de totaalvisie 

voor de provincies in heel Nederland.  

De provincie Utrecht heeft met het Kabinet een ander gesprek te voeren, omdat er een 

herindelingvoorstel ligt en de provincie een gesprek zal moeten voeren over de taken en 

bevoegdheden. Zelfs indien de provincies daarop uiteindelijk ‘nee’ zeggen, waarmee het 

proces overigens niet perse stopt, is het van belang om het proces goed te doorlopen. Op dit 

moment eruit stappen, zal de provincie geen stevige positie geven bij de Minister en de 

inhoudelijke argumentatie van de provincie Utrecht daardoor niet voor het voetlicht brengen. 

Alleen al om die reden, is de provincie genoodzaakt om dit proces goed en in gezamenlijkheid 

te doorlopen.  

Mevrouw Mineur staat op het standpunt dat er verschillende manieren zijn om het gesprek 

met de Minster aan te gaan. Een mogelijkheid is om aan te geven dat over het voorstel van de 

Minister is gesproken en dit nog steeds een voorstel wordt geacht waarmee verder kan worden 

gegaan. Een andere mogelijkheid is om te gaan onderhandelen en te proberen om toch mee te 

gaan met de Minister en er dan zoveel mogelijk uit te halen. Dat is in haar visie het verschil 

tussen een ‘nee, tenzij’ en een ‘ja, mits’.  

Gedeputeerde Pennarts merkt op dat GS niet aan het marchanderen zijn met de Minister. Ten 

aanzien van zijn brief, waarin hij een bod doet voor de taken en bevoegdheden van de 

provincie, is helder aangegeven dat dit voor de provincie niet voldoende is. Naar aanleiding 

daarvan, heeft de Minister het aanbod gedaan om een tegenbod te doen. Dat tegenbod zal 

tegemoet moeten komen aan de vastgestelde zienswijze. In de brief van Noord-Holland, die 

overigens in gezamenlijkheid met de provincie Utrecht is gemaakt, staat het uitgangspunt 

waar de P3 aan denkt. Dat gesprek voert de P3 nog met de Minister, met de instelling, dat als 

het proces goed wordt doorlopen, een provinciale reactie op zijn merites zal worden 

beoordeeld. In het gesprek met de premier op 18 december jl. is ook gezegd, dat draagvlak 

een belangrijke factor zal zijn. Een draagvlak ook in de vorm van hoe beoordelen provincies 

het gelopen proces en tot welk bod is het Rijk in staat om dat landsdeel te equiperen. Daarop 

zal ook een reactie komen van de provincies. Daar gaat wel een gedegen proces aan vooraf, 

waarin de provincie helder aangeeft hoever zij wil gaan en wat haar oordeel is ten aanzien van 

het bod van de Minister.  

Mevrouw Mineur merkt op dat de Minister een bod doet en de provincie uitnodigt een 

tegenbod te doen. Dat is onderhandelen en dat is niet zeggen dat het niks gaat worden. Daar 

verzet de SP zich tegen, omdat het geen zin heeft. De SP heeft er volstrekt geen vertrouwen 

meer in dat er iets uit gaat komen. Zij heeft ook de indruk dat GS geen meerderheid hebben 

voor die onderhandeling. 

Gedeputeerde Pennarts memoreert dat zij de zienswijze als kader heeft meegekregen. Die 

geeft haar feitelijk de opdracht om met de Minister in gesprek te gaan over taken en 

bevoegdheden voor de nieuwe provincie. Dat loopt niet geheel van een leien dakje, zoals 

blijkt uit de brief van cvdK Van Beek namens het College, waarin op een aantal punten wordt 

gezegd dat GS graag zouden zien dat uitgegaan kan worden van transparantie om het gesprek 

met de Staten te kunnen voeren. Dat is heel helder gemarkeerd over het proces. Spreekster is 

van mening dat zij binnen de kaders van de zienswijze blijft. Die ruimte vraagt zij ook aan de 

Staten.  

Geïnformeerd is hoe groot de inspanning van GS is. Het is niet zo dat degene die de brieven 

ondertekent of wiens logo erop staat, degene is wiens wensen worden vervuld. Geprobeerd 

wordt het zoveel mogelijk in gezamenlijkheid te doen. De brief van Noord-Holland is ook 
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becommentarieerd en van input voorzien door de provincies Utrecht en Flevoland. Daar 

achteraan is de brief van cvdK Van Beek gestuurd, om een aantal Utrechtse punten nog eens 

extra te markeren en een uitspraak te doen over de helderheid en de transparantie van de 

procedure.  

De heer Dercksen merkt op dat de gedeputeerde met haar betoog precies onderstreept,  

waarvoor de PVV vreest. De zienswijze van de provincie Utrecht was veel breder. 

Gedeputeerde Pennarts kan zich die vrees voorstellen, omdat bv. de varianten in deze 

discussie niet zo sterk in beeld zijn. De provincie zit in het frame van deze combinatie, 

waarnaar derhalve inhoudelijk de aandacht uitgaat.  

De gedachte dat er een soort lonkend perspectief is voor bepaalde bestuurders, bestrijdt 

spreekster. De bestuurders handelen vanuit de gedachte dat Utrecht in de P3-constellatie een 

waardevolle bijdrage is als TOP-regio; ten opzichte van de andere twee provincies, is de 

provincie Utrecht echt een provincie met inbreng en met een interessante portfolio. De PVV 

kan ervan overtuigd zijn dat GS, wat dat betreft, zullen proberen om de huid van de provincie 

Utrecht, voor zover dat mogelijk is in dit proces, zo duur mogelijk te verkopen. Het gaat GS 

om het belang van de provincie Utrecht. Die gesprekken hebben GS niet alleen met de Staten 

gevoerd, maar ook met de stakeholders. GS weten precies waar de mensen belang aan hechten 

en welke waarden worden gehecht aan deze regio.  

Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de heer Dercksen, memoreert 

spreekster te hebben aangegeven begrip te hebben voor de vrees dat er voor sommige punten 

meer aandacht is dan voor andere. Zo zijn de varianten lastig in deze discussie; de bestuurlijke 

hulpstructuren zijn meegegeven als randvoorwaarde en draagvlak is genoemd. Dat proberen 

GS uit te werken, door aan dit proces mee te werken en stemkracht te geven. De bestuurlijke 

hulpstructuren, zoals de vervoerautoriteit, zijn ook een heel prominent onderdeel van de 

zienswijze die in de stukken aan de Minister zijn aangeleverd.  

Zoals gezegd, zijn de randvoorwaarden, die in de zienswijze zijn meegeven zijn, voor GS 

kaderstellend; GS zullen daarnaar handelen.   

Dat de discussie over de totale bestuurlijke structuur van dit land zou moeten worden gevoerd, 

wordt aangestipt en is terug te vinden in de stukken. Waar de inhoudelijke discussie nu over 

wordt gevoerd, is echter meer wat dat landsdeel zou moeten betekenen en hoe dat moet 

worden toegerust, zowel voor wat betreft de taken en bevoegdheden, als de middelen. Daarin 

wordt de brede bestuurlijke visie meegenomen, maar het gaat de provincie ook om de 

afspraken die gemaakt kunnen worden over de mogelijkheden die de Regering biedt.  

De heer Buiting geeft het College ter overweging mee zich nader te buigen over zijn 

opmerking of hier wel uit kan worden gekomen. Zijn zorg is dat, indien de discussie niet 

fundamenteler wordt gevoerd, er niet uitgekomen wordt, omdat een groot deel van de 

discussie op Kamerniveau dient te worden gevoerd. Indien deze casus niet integraal wordt 

bekeken, wordt in zijn visie uiteindelijk altijd op het verkeerde punt uitgekomen.  

Gedeputeerde Pennarts merkt op dat de reactie van provincies op de totaalvisie glashelder is 

geweest. Zoals gezegd, is het een discussie die de provincie op dit moment met de Minister 

moeten voeren. Er wordt een wetsvoorstel ingediend. De provincie moet haar kans benutten 

om input te leveren. Aangestipt wordt dat er een scheve verhouding wordt verkregen tussen 

een landsdeel en negen provincies, maar dat is wel een gesprek dat de Eerste Kamer moet 

voeren. Zij hoopt dat de Eerste Kamer in deze de lijn blijft volgen die op dit moment wordt 

gevolgd, maar dat moet worden afgewacht. Op dit moment is de Eerste Kamer nog niet aan 

zet.     

Er is op dit moment niet gekozen voor een statenvoorstel. De insteek is geweest bij de 

commissie feedback op te halen op het inhoudelijke stuk. Op dit moment loopt de 

onderhandeling met de Minister. Er is voor gekozen de discussie met de Staten te voeren op 

het moment dat het voorstel weer terug komt.  
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Spreekster hecht eraan te benadrukken dat bij het vorige College de samenwerking als 

alternatief voor herindeling nog aan de orde was.  

Dit College had dezelfde transparante koers willen voeren, hetgeen met de brief van de CvdK 

over het proces duidelijk is gemaakt. Spreekster had de Staten eerder willen informeren over 

de gezette stappen en de input die daarop door de provincie is geleverd.   

De provincie komt zelf met voorstellen, maar het belang van de provincie is er in de visie van 

GS bij gediend als dat in gezamenlijkheid door de P3 gebeurt. Voorkomen moet worden dat 

in een soort situatie van verdeel en heers terecht wordt gekomen, waarin de verschillende 

provincies, omdat er uiteraard accentverschillen op een aantal punten liggen, tegen elkaar 

worden uitgespeeld. GS staan op het standpunt dat het proces met elkaar doorlopen moet 

worden, door met een gezamenlijke reactie te komen.  

Spreekster deelt de angst dat andere onderwerpen van de zienswijze, zoals het draagvlak en de 

alternatieven, minder goed aan bod komen. Het gesprek wordt met name op het punt van 

taken en bevoegdheden en financiële mogelijkheden gevoerd, maar ook nadrukkelijk over de 

bestuurlijke hulpstructuren. Door Utrecht zal worden aangegeven dat de mogelijkheid voor 

het verkennen van alternatieven een belangrijk punt is. Het is nog even zoeken hoe daarover 

met de Minister een gesprek kan worden gevoerd.  

Om eventueel het ‘tot hier en niet verder’ met gezag te kunnen uitspreken, is spreekster ervan 

overtuigd dat dit proces met de Minister inhoudelijk moet worden doorlopen en dat de 

provincie daarop al haar effort moet zetten.  

Alle ingebrachte feedback voor het gesprek met de Minister zal worden meegenomen.  

De Staten zijn nu tot op dit moment geheel bijgepraat en spreekster zal de Staten op de hoogte 

houden. Zij stelt voor om, op het moment dat de brief is verstuurd, de Staten eventueel in 

vertrouwen nog een keer te informeren over het tussenbod en vervolgens het debat in de 

statenvergadering te voeren, zodra de Minister zijn eindbod ter zake van taken en 

bevoegdheden en financiële middelen bij de provincie heeft neergelegd.   

 

De heer Van Beek voegt hieraan, in reactie op het betoog van met name de SP, toe dat er op 

het ogenblik in Den Haag ten aanzien van meer onderwerpen wel eens sprake is van vreemde 

manoeuvres tussen datgene dat in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer gebeurt. Over een 

aantal in de Eerste Kamer aangenomen moties kan uit staatsrechterlijk oogpunt een discussie 

worden gevoerd. Dat spel moet echter daar worden gespeeld.  

De provincie laat zich in ieder geval geen zand in de ogen strooien en heeft te maken met 

overleg met de Regering. Als de Regering al dan niet met een wetsvoorstel komt, dan moet 

dat de normale parlementaire weg bewandelen. Het zou heel onverstandig zijn als de 

provincie, vanwege een aantal spelverruwingen dat daar speelt, afwijkt van het werk 

waarvoor zij is ingehuurd. De provincie zou dan nog wel eens het kind van de rekening 

kunnen worden.  

 

Mevrouw Mineur merkt op dat de cvdK suggereert dat de moties in de Eerste Kamer uit 

politieke opportuniteit zijn aangenomen. De SP bestrijdt dit. Zoals door de meerderheid in 

deze commissie wordt bevestigd, is er voldoende reden om te zeggen dat het voorstel van 

Minister Plasterk niet sterk is en dat de provincie de stekker eruit moet trekken. Daar verwijst 

de SP naar. Dat heeft niets met politieke spelletjes te maken.  

 

De voorzitter sluit de discussie af, met de conclusie dat dit onderwerp hiermee voldoende is 

besproken.  

 

10. Statenvoorstel referendumverordening provincie Utrecht 
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De heer Lutfula memoreert dat voor het inleidende verzoek 4500 initiatiefnemers nodig zijn 

en na toelating hiervan door PS 45000 ondersteuners om een referendum te kunnen houden. 

Tot deze getallen is gekomen op basis van het advies van de Staatscommissie Biesheuvel. De 

SP vindt de getallen erg hoog, vooral als wordt voorgestaan in 2015 een referendum te 

houden. Voor het verzamelen van een dergelijk groot aantal handtekeningen is tijd nodig.  

Voorts mist spreker in het voorliggende voorstel de mogelijkheid voor de Staten zelf om het 

initiatief te nemen om een referendum te organiseren.  

 

De heer Buiting merkt op dat het CDA in algemene zin niet voor dit soort referenda is en 

heeft aangegeven een uitzondering te maken voor de existentiële vraag met betrekking tot het 

opheffen van de provincie.   

 

Mevrouw Versteeg deelt mede dat D66 op het standpunt staat dat het voorliggende voorstel 

tegemoet komt aan de motie. Voor het overige komt D66 hierop nader terug in de 

statenvergadering met een stemverklaring of korte beschouwing.  

 

De her Nugteren merkt op dat GroenLinks ingenomen is met het voorliggende voorstel. Het is 

een goede uitvoering van de motie. Dit gaat echter wel eisen stellen aan de eigen organisatie. 

Indien twee weken voor een voorgenomen besluit in de Staten met 4500 handtekeningen moet 

worden gekomen, is enige tijd nodig. Dat betekent dat goed in de gaten moet worden 

gehouden dat een besluit, en de richting waar dat besluit heen gaat, tijdig bekend wordt 

gemaakt.   

 

Mevrouw Verbeij merkt op dat het de PvdA verheugt dat er een Referendumverordening 

voorligt. Aangegeven wordt dat er een goede balans moet worden gevonden tussen enerzijds 

het voor de indieners mogelijk maken om een referendum te organiseren, maar anderzijds te 

zorgen dat er voldoende draagvlak is. Er is daarom gekozen om aan te sluiten bij het advies 

van de Staatscommissie Biesheuvel, die uitgaat van de ‘5%-regeling’ (inleidend verzoek 0,5% 

en het definitieve verzoek 5%). De PvdA heeft moeite met de hoge aantallen. Het rapport 

Biesheuvel is feitelijk verouderd en daardoor achterhaald. In de Tweede Kamer is onlangs een 

initiatiefvoorstel aangenomen, waarin hele andere drempels worden gehanteerd. Dat voorstel 

zal naar verwachting in maart door de Eerst Kamer worden aangenomen. Daarbij gaat het om 

een drempel van ca 2,5%. Ook in de provincies Limburg en Noord-Holland worden andere 

drempels gehanteerd, resp. 3% en 2,5%.  

De PvdA is er voorstander van aansluiting te zoeken bij de landelijke drempels en de 

drempels die in andere provincies worden gehanteerd. Op grond hiervan, wordt ervoor gepleit  

te bezien of de drempel voor de provincie Utrecht wat kan worden verlaagd, zodat referenda 

wat eenvoudiger kunnen worden georganiseerd.  

In het voorstel staat dat minimaal 30% van de kiesgerechtigden moeten hebben gestemd om 

het referendum geldig te laten verklaren. Ook dat vindt de PvdA erg zwaar. Het gaat om een 

niet bindend advies. Voornoemde eis wekt de indruk dat, als dit percentage niet wordt 

gehaald, verondersteld mag worden dat sprake is van een bindend advies.   

De PvdA informeert waarom voor dit percentage is gekozen.  

 

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

van de PvdA. Met 4500 initiatiefnemers, 45000 ondersteuners moeten meer kiezers bij elkaar 

worden gehaald dan de SP behaalde tijdens de PS-verkiezingen. Het opkomstpercentage bij 

het Europese Parlement was 36,8%. Ter zake van het Ecoduct in Soest, was sprake van een 

opkomstpercentage van 27%,74% was tegen. Dat was een duidelijk signaal van de burger, 

maar werd genegeerd omdat het opkomstpercentage net te laag was.  
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Met het vorenstaande wil de PVV aangeven de 30% eis erg hoog te achten. De PVV pleit 

voor lagere drempels, zoals die in Limburg en Noord-Holland van toepassing zijn. 

De kosten van het organiseren van een referendum zijn aanzienlijk (€ 1,8 mln.). Op grond 

hiervan verwacht de PVV dat niemand licht met dit middel wil en zal omgaan. 

Weliswaar moet dit door de burgers worden geïnitieerd, maar de PVV is het met de SP eens 

dat ook PS het initiatief voor een referendum zouden moeten kunnen nemen. PS zullen 

voorzichtig zijn om dat middel in te zetten. Op dit moment is de existentiële vraag met 

betrekking tot het opheffen van de provincie in de visie van de PVV het enige onderwerp 

waarvoor het middel van een referendum zou kunnen worden ingezet.  

De PVV is van mening dat ook over belastingzaken een referendum moet kunnen worden 

gehouden. 

Het betreft een raadgevend referendum. De PVV pleit ervoor de passage, waarin staat dat PS 

de 45.000 handtekeningen kunnen negeren, te schrappen.   

Gelet op de kosten, komt de PVV tot het voorstel van een schriftelijke raadpleging. Dat zou 

de kosten aanzienlijk verlagen en wellicht wordt het middel om de burger een stem te geven 

dan wel te raadplegen daarmee toegankelijker gemaakt. Geïnformeerd wordt of daarnaar 

onderzoek kan worden gedaan.  

Tot slot merkt spreker op te hebben gelezen dat 42% van de kiezers van D66 voor een 

referendum over de EU is. Misschien is dat een motivatie voor D66 om  wat enthousiaster te 

worden voor het referendum over de provinciefusie.   

De heer Schaddelee memoreert dat de ChristenUnie destijds tegen de motie heeft gestemd, 

omdat zij tegen een referendum is in deze vorm.  

In het voorliggende voorstel staat dat de statenleden besluiten nemen zonder last of 

ruggespraak. De ChristenUnie vraagt zich af hoe die grondwettelijke bepaling zich verhoudt 

tot dit raadgevend referendum.  

De ChristenUnie is tegen het raadplegend referendum, omdat het feitelijk een verkapte en 

ongrondwettelijke vorm van binding met zich mee kan brengen voor statenleden.  

De ChristenUnie vraagt zich af of een correctief referendum niet meer voor de hand liggend 

is, grondwettelijk correcter en of dat niet meer de handrem is voor de burger waar D66 het 

vaak over heeft. Op dat moment kan een burger achteraf aan de handrem trekken. 

Mevrouw Versteeg geeft aan dat D66 zeker voor een correctie referendum is, ware het niet 

dat dit niet bestaat. Op grond daarvan kiest D66 voor deze oplossing, die wel wettelijk 

mogelijk is.  

De Schaddelee handhaaft zijn vraag hoe het raadplegend referendum zich verhoudt tot het 

zonder last of ruggespraak. Dat lijkt hem grondwettelijk erg ingewikkeld. 

Het vorenstaande lijkt de heer Dercksen niet ingewikkeld. Z.i. kunnen de Staten zonder last of 

ruggespraak aangeven gewoon naar de burger te luisteren.  

De heer Schaddelee onderschrijft het laatste.   

In praktische zin vraagt de ChristenUnie zich af hoe richting burgers kenbaar wordt gemaakt, 

dat er een voorgenomen besluit in aantocht is waarvoor een referendum kan worden 

aangevraagd en of de burgers dat vervolgens echt in twee weken moeten organiseren.  

Voorts informeert de ChristenUnie hoe vaak GS verwachten dat burgers een aanvraag zullen 

indienen.  

In het kader van overbodige regelgeving, is de vraag hoe groot de bureaucratische belasting 

is, die met de voorliggende Verordening over burgers en medeoverheden wordt uitgestort en 

helemaal indien die Verordening nooit wordt gebruikt.  

De ChristenUnie geeft als suggestie mee om in het kader van burgerparticipatie na te denken 

over andere mogelijkheden. Geïnformeerd wordt of GS dat hebben geïnventariseerd. 

Met de huidige digitale technieken en mogelijkheden die er zijn, moet dat veel moderner 

kunnen worden georganiseerd dan dat kiezers naar een stembureau moeten komen.  
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De heer Van Wikselaar merkt op dat de SGP grote moeite heeft met deze manier van ‘schijn 

democratie’. Ter illustratie wijst hij op de opiniepeiling die in het kader van de herindeling 

Utrechtse Heuvelrug is gehouden. Een duidelijke meerderheid gaf een signaal af, waarvan de 

politiek zich niets heeft aangetrokken. Er waren twee partijen die daar niet voor waren, t.w. de 

SGP en de VVD.  

In de beleving van de SGP kan het niet zo zijn dat de burger blij wordt gemaakt met ‘een 

wassen neus’. Het doel van de politiek moet zijn te werken aan een vertrouwensrelatie met 

haar inwoners. De SGP is er van overtuigd dat deze manier van werken daarin eerder een 

verslechtering dan een verbetering is.  

De heer Dercksen informeert of de SGP er anders tegenover gaat staan, indien Nederland 

bestuurders krijgt die wel luisteren naar wat er uit een referendum komt.  

De heer Van Wikselaar antwoordt dat de SGP in het huidige systeem, waarbij sprake is een 

gekozen volksvertegenwoordiging, geen voorstander is van een referendum.   

 

Gedeputeerde Pennarts merkt, met betrekking tot de drempels, op dat het wat zoeken is welke 

aantallen het beste kunnen worden gehanteerd. De drempel moet niet dusdanig hoog zijn dat 

het verzoek tot het houden van een referendum onmogelijk wordt gemaakt; in verband met de 

hoge kosten, moet de drempel echter ook niet dusdanig laag zijn dat allerlei verzoeken 

worden ingediend die niet op draagvlak kunnen rekenen.   

De drempels zijn gebaseerd op het advies van de Staatscommissie Biesheuvel. Deze 

commissie heeft onderzoek gedaan naar wat een hanteerbare kiesdrempel is.  

Spreekster onderschrijft dat in Noord-Holland en Limburg andere drempels worden 

gehanteerd. Door de PvdA werd gewezen op de lagere percentages vanuit de Tweede Kamer, 

maar dan gaat het weer om veel hogere absolute aantallen. Het varieert derhalve.  

De voorliggende keuze is gebaseerd op het meest gedegen onderzoek.  

Het feit dat twee weken voor de statenvergadering het verzoek nog kan worden ingediend, 

stelt eisen aan de organisatie. Spreekster gaat er echter vanuit dat er niet wekelijks verzoeken 

binnenkomen en meestal komt een dergelijk verzoek niet uit de lucht vallen. Veelal gaat hier 

een maatschappelijke discussie aan vooraf, waardoor de provincie weet wat er speelt. Zij gaat 

er derhalve vanuit dat de organisatie, als zich een verzoek aandient, zo alert zal zijn dat het op 

tijd op de agenda komt.  

Door de PVV wordt de opkomst vergeleken met de opkomst voor een politieke partij. Het 

gaat echter om maatschappelijke thema’s waarover burgers een advies willen geven. Deze 

zijn in feite niet zozeer aan politieke partijen gerelateerd.  

De heer Dercksen geeft aan de opkomst van een politieke partij slechts als voorbeeld te 

hebben genoemd om aan te geven hoe groot het aantal ondersteuners moet zijn om een 

onderwerp op de agenda te krijgen. In de visie van de PVV is dat aantal een onmogelijke 

opgave.  

Gedeputeerde Pennarts benadrukt nogmaals dat GS hebben gezocht naar een acceptabele 

drempel en hierop zijn uitgekomen, gebaseerd op een advies van de commissie Biesheuvel die 

zich op dit moment met deze materie bezighoudt.  

Het is niet mogelijk de zinsnede dat de Staten een uitslag naast zich neer kunnen leggen te 

schrappen. Daarom is het met name van belang, dat de Staten zich bij het uitschrijven van een 

referendum van te voren uitspreken over in welke mate zij zich aan de uitkomst zullen 

conformeren. Daarmee wordt uitgesloten dat er een soort vrijblijvendheid insluipt, waardoor 

het referendum aan opkomstaantrekkelijkheid inboet.   

De heer Dercksen merkt op dat zijn opmerking zich met name toespitst op art. 2.1.l, waarin 

PS een referendum kan schrappen. De PVV acht het niet acceptabel dat PS, indien er bijna 



 27 

50.000 mensen een handtekening hebben gezet, kunnen besluiten het referendum niet te 

houden. Op grond hiervan, pleit de PVV ervoor die zinsnede te schrappen. 

Gedeputeerde Pennarts licht toe dat die zinsnede alleen betrekking heeft op het inleidend 

verzoek. Zij zegt toe dat zal worden bekeken of dit duidelijker kan worden geformuleerd.   

De heer Dercksen merkt op dat de PVV dit ook niet acceptabel acht voor het inleidend 

verzoek. 

Gedeputeerde Pennarts merkt op dat dit onderdeel is van het politieke proces dat de Staten, als 

volksvertegenwoordiging, met elkaar voeren en waarvoor een meerderheid moet worden 

gevonden.  

Wellicht is schriftgelijke stemming in dit kader mogelijk. Dat wordt echter niet geadviseerd, 

omdat het risico van beïnvloeding groter is (ronselen van stemmen, fouten waardoor 

stembiljetten ongeldig worden verklaard). De gekozen procedure is weliswaar ingewikkelder, 

maar transparanter en betrouwbaarder dan een schriftelijke stemming.   

De heer Dercksen merkt op dat het om een raadplegend referendum gaat en daarmee om een 

andere statuur dan een verkiezing.  

Gedeputeerde Pennarts bevestigt dat er alternatieven zijn, w.o. het houden van een peiling, 

een digitale enquête, klankbordgroepen, fora.  

Hoe het zonder last of ruggespraak opereren van een politicus zich verhoudt ten opzichte van 

een uitslag van een referendum, waarover van tevoren wordt afgesproken op welke wijze dat 

wordt ingevuld en hoe dat wordt gerespecteerd, is een punt. Binnen de politiek wordt 

verschillend gedacht over de rol en de waarde die men wil toekennen aan het houden van een 

referendum. 

De vraag over een correctief referendum is al door D66 beantwoord.  

Hoe aan burgers kenbaar wordt gemaakt dat ze een referendum kunnen houden en hoe vaak 

burgers een verzoek zullen indienen, zal de praktijk moeten uitwijzen. Zoals eerder gezegd, 

komt een dergelijk initiatief niet uit de lucht vallen, maar gaat daaraan veelal een 

maatschappelijke discussie vooraf. Met de Verordening is de provincie op die mogelijkheid 

ingericht.  

 

De heer Lutfula memoreert dat de Staten een inleidend verzoek kunnen schrappen. Dat 

betekent in zijn visie dat er nooit een referendum kan worden gehouden, omdat het inleidend 

verzoek een voorwaarde is om een referendum te kunnen houden. In die zin geldt het 

argument ook voor de 45.000 stemmen, zoals de PVV aangeeft.   

Gedeputeerde Pennarts bevestigt dat er, als de Staten besluiten het initiatief van het inleidend 

verzoek naast zich neer te leggen, niet wordt toegekomen aan de volgende stap van de 

45.0000 ondersteuners. De Staten moeten het daarover politiek wel eens zijn en onderbouwen 

waarom zij een inleidend verzoek naast zich neer leggen. 

   

De heer Lutfula memoreert zijn opmerking in eerste termijn dat de SP in de Verordening mist 

als de Staten zelf het initiatief willen nemen voor een referendum.  

Gedeputeerde Pennarts antwoordt dat een politieke partij een rol kan vervullen bij het 

organiseren van een referendum. Een referendum is echter in feite een aparte beweging naast 

datgene dat de Staten als gekozen volksvertegenwoordiging in de politiek doen. De 

voorliggende Verordening voorziet in de mogelijkheid om vanuit een burgerinitiatief een 

referendum te houden en daarmee de burger een rechtstreekse stem te geven.  

De heer Buiting voegt hieraan, ter verduidelijking, toe dat, indien PS zelf een (raadplegend) 

referendum willen houden, dat mogelijk is. Dat staat echter niet in deze Verordening, omdat 

deze specifiek gaat over het raadgevend referendum.  
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De heer Nugteren is van mening dat ook voor een raadplegend referendum een Verordening 

dient te worden opgesteld, omdat daarbij eveneens aan allerlei voorwaarden moet worden 

voldaan.    

Gedeputeerde Pennarts memoreert dat over dat type referendum enkele maanden geleden is 

gesproken, op basis van stuken. Dit heeft betrekking op wat de provincie doet als er een 

initiatief vanuit de samenleving komt.   

 

De voorzitter rondt de discussie af, met de conclusie dat nader op dit onderwerp wordt 

teruggekomen in de PS-vergadering.   

 

13. Statenbrieven en ingekomen stukken die ter informatie worden aangeboden 

 

13.1 Statenbrief Rapport onderzoek aansturing ondersteuningsinstellingen 

De heer Nugteren kondigt aan dat GroenLinks mogelijk onderbouwd zal verzoeken om 

agendering van dit onderwerp.  

 

13.2 Statenbrief notitie onderzoeksplan 2014 naar de doelmatigheid en doeltreffendheid 

van het gevoerde bestuur 

 

13.3 Statenbrief vernieuwing Provincie Utrecht Magazine en huis-aan-huispagina 

 

13.4 Statenbrief samenwerking Utrechtse en Hollandse Vechtgemeenten brief aan 

Vechtplassencommissie 

 

13.5 Statenbrief advies GS Noord-Holland bestuurlijke toekomst Muiden en Weesp 

ingebed in lange termijn perspectief voor regio Gooi en Vecht 

 

13.6 Europa Regio Randstad fiches 

 

13.7 Statenbrief afhandeling Motie raadplegen Kiesraad dubbele Statenverkiezingen 

 

13.8 Memo GS gedeputeerde Krol keuze advocatenkantoor voor dossier 

aansprakelijkstellingen 

 

13.9 Memo GS gedeputeerde Van Lunteren reactie op een vraag n.a.v. memo Normering 

bezoldiging topfunctionarissen subsidierelaties 

  

14. Sluiting 

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

ieders komst en inbreng. ji 
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