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2014BEM30 

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

 24 februari 2014 in het Provinciehuis 

 

Aanwezig: 

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

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

(PVV), ir. H. Graaff (CDA), ir. N.J.P. Hoefnagels (D66), drs. C. de Kruijf (PvdA), ir.ing. Y.S. 

Lutfula (SP), drs. B. Nugteren (GroenLinks), ir. J.P.M. Peters (D66), A.J. Schaddelee 

(ChristenUnie), mw. Y. Smit (VVD), mr. D.S. Tuijnman (VVD), drs.W.J. Ubaghs (PVV), mw. J.H. 

Verbeij-Ouwerkerk (PvdA), mw.drs. J.C.M. Versteeg (D66), mw.dr. A.J. Vlam (VVD), W. van 

Wikselaar (SGP) 

 

Van ambtelijke zijde aanwezig: 

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

 

Afwezig:  mw. W.M.M. Hoek (50PLUS), ir. H. IJssennagger (PVV), mw.drs. A.M.C. Mineur (SP), 

W. van der Steeg (PvdD)  

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.   

 

2. Vaststelling Agenda 

De voorzitter memoreert het voorstel in de voorzittersmail om agendapunt 8 (Statenvoorstel 

Verordening Elektronische kennisgeving provincie Utrecht 2014) zonder bespreking, maar met 

mogelijkheid van schriftelijke vragen, door te geleiden naar PS van 10 maart 2014.  

De heer Lutfula deelt mede dat de SP hierover een korte opmerking heeft.  

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

 

3. Mededelingen 

De voorzitter deelt mede dat: 

- na afsloop van deze vergadering een gesprek zal plaatsvinden tussen GS en PS over 

horizontale verantwoording/horizontaal toezicht; 

- de SP in de vergadering van de commissie RGW heeft verzocht de Gebiedsagenda 

Noordvleugel ook in de commissie BEM te agenderen. Aan de SP wordt verzocht hiertoe een 

onderbouwing aan te leveren; 

- op 25 februari a.s. het digitale magazine van de provincie Utrecht wordt gelanceerd. 

Spreekster geeft mevrouw Coenen vervolgens het woord voor een korte  preview van het 

magazine.  

 

Mevrouw Coenen memoreert dat in november 2013 een vernieuwing van een aantal 

communicatiemiddelen is aangekondigd; er is een onderzoek gedaan naar de huis-aan-huisbladen en 

er is een prototype ontwikkeld van het nieuwe digitale magazine. Eind januari is de huis-aan-

huispagina vernieuwd uitgebracht. Zoals al door de voorzitter gezegd, wordt het nieuwe magazine 

op 25 februari a.s. gelanceerd. Spreekster presenteert vervolgens een preview van het nieuwe digitale 

magazine, waarbij zij toelicht hoe het magazine is vormgegeven, opgebouwd en werkt.  

Het digitale magazine verschijnt zes keer per jaar. De bedoeling is dat de provincie via dit nieuwe 

middel actueler, interactiever en zichtbaarder wordt in de regio.   
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Spreekster roept de Staten op het magazine zoveel mogelijk binnen hun netwerken te delen, hetgeen 

ook aan de medewerkers zal worden gevraagd. Overigens deelt zij mede dat Martine Pronk de 

verkorte weergave ook zal delen, zodat de Staten hierover kunnen twitteren en een en ander kunnen 

verspreiden. 

De verwachting is dat dit digitale magazine, veel meer dan de papieren versie, zal leiden tot 

interactie met de doelgroepen van de provincie.  

 

De voorzitter stelt de commissie in de gelegenheid verduidelijkende vragen te stellen; politieke 

vragen zijn op dit moment niet aan de orde. 

 

De heer Schaddelee spreekt zijn waardering uit voor het digitale magazine. Geïnformeerd wordt of 

er wederom een aparte pagina komt voor de Staten. 

Mevrouw Coenen antwoordt dat dit niet het geval is. Er is voor gekozen dat statenleden kunnen 

reageren op de diverse onderwerpen. 

  

De heer Lutfula informeert of het magazine op alle besturingssystemen draait.  

Mevrouw Coenen antwoordt dat dit het geval is.  

 

De voorzitter bedankt mevrouw Coenen voor haar komst en inbreng en rondt de bespreking over dit 

onderwerp af.  

 

4. Verslag Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 20 januari 2014 

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 4 februari 2014) 

De termijnagenda wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 

7. Statenvoorstel Kaders voor de verkiezingen Provinciale Staten 2015 

De heer Lutfula spreekt namens de SP waardering uit voor het initiatief van het voorliggende 

Statenvoorstel.  

Met betrekking tot de financiën, wordt opgemerkt dat met alle activiteiten kosten zijn 

gemoeid en dat deze voor een deel al in de bestaande Begroting zijn genoemd, dan wel dat 

deze als een voorstel worden meegenomen voor de Begroting 2015. Geïnformeerd wordt hoe 

het andere deel van de kosten wordt begroot.  

 

De heer Hoefnagels deelt mede dat D66 zich in grote lijnen kan vinden in het voorliggende 

voorstel. 

In het stuk wordt aangegeven, dat er meerdere bureaus worden ingezet om de campagne vorm 

te gaan geven. D66 vraagt zich af waarom qua bureaus niet dezelfde campagne kan worden 

gevoerd als de vorige keer.  

Verzocht wordt om een nadere toelichting ten aanzien van het combineren van evenementen 

in het provinciehuis op de verkiezingsavond.  
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Mevrouw Boelhouwer spreekt haar waardering uit voor het concrete voorstel. GroenLinks 

stemt in met het instellen van een verkiezingscommissie.  

Ten aanzien van uitgangspunt 2, alle activiteiten van de provincie en het IPO in het kader van 

de verkiezingen zijn ondersteunend aan de politieke partijen; niet meer en niet minder, wordt 

verzocht om een nadere toelichting.  

In aansluiting op de vraag van D66, informeert GroenLinks naar het voordeel om één 

politieke partij de verkiezingsavond in het provinciehuis te laten vieren. Geïnformeerd wordt 

wie bepaalt welke partij dat wordt. Vooralsnog lijkt GroenLinks daar geen voorstander van te 

zijn.  

 

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

voorliggende initiatief.   

Geïnformeerd wordt of hieronder ook de inburgering van nieuwe statenleden valt, in de zin 

dat er overdrachtsdocumenten worden aangereikt.   

 

Mevrouw Vlam sluit zich namens de VVD aan bij de waarderende woorden voor het 

initiatief.   

Bij ad 3 van de concrete vertaling uitgangspunten staat dat de Utrechtse campagne onder 

verantwoordelijkheid van de verkiezingscommissie en ondersteund door de griffie worden 

vormgegeven en uitgevoerd. Gelet op het feit dat iedere partij ook een eigen campagne voert, 

is de vraag waar de grens van de een begint en van de ander ophoudt.  

 

De heer Graafhuis memoreert dat vier jaar geleden vele verschillende organen zich 

bemoeiden met de verkiezingen, hetgeen lastig werken was. Om die situatie te voorkomen, is 

besloten om te komen tot het voorliggende initiatief; de inhoud zit daar nog niet in.  

Met betrekking tot de financiën, licht spreker toe dat € 250.000 wordt begroot. Indien meer 

financiële middelen nodig blijken te zijn, zal de formele weg via de Voorjaarsnota moeten 

worden bewandeld.  

Spreker stelt voor de keuze van de format van de verkiezingscampagne over te laten aan de 

verkiezingscommissie. Hij kan zich voorstellen dat het format van de vorige verkiezingen 

daarbij zeker als optie wordt meegenomen.  

De optie om een politieke partij toe te staan de verkiezingsuitslag op het provinciehuis te 

vieren is opgenomen, omdat de provincie hierover bij de twee voorgaande verkiezingen is 

benaderd. Spreker kan zich voorstellen dat de wenselijkheid hiervan door de 

verkiezingscommissie wordt afgewogen.    

De griffie ondersteunt de verkiezingscampagne die door de politieke partijen zelf wordt 

uitgevoerd. Daarnaast wordt de corporate communicatie, gericht op informatie over het proces 

van de verkiezingen en het voor het voetlicht brengen van de taken van de provincie, 

uitgevoerd door GS. Het Rijk organiseert, ondersteund door het IPO, een 

opkomstbevorderende landelijke campagne waarin o.a. het belang van het stemmen voor de 

samenstelling van de Eerste Kamer wordt benadrukt.  

Zoals onder ad 4 vermeld, is een aantal door de griffie te faciliteren zaken bewust buiten dit 

voorstel gehouden, w.o. het afscheid en de introductie van nieuwe statenleden, de vergelijking 

van de verkiezingsprogramma’s, de opstelling van een overdrachtsdocument.  

Het voorliggende stuk bevat met name het format hoe een en ander met elkaar wordt 

opgepakt. De griffie faciliteert de politieke partijen. De organisatie ondersteunt de griffie. 

Over de wijze waarop dat vorm wordt gegeven, zijn goede afspraken gemaakt tussen de 

secretaris en de griffier.  
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De heer Van Beek onderschrijft dat de verkiezingscommissie zich nader zal moeten buigen 

over de suggestie van D66 om eventueel beschikbare formats te gebruiken. Ten aanzien van 

de suggestie om zaken te doen met dezelfde bureaus, hecht spreker eraan erop te wijzen dat 

dit binnen het aanbestedingsbeleid moet passen. Volgens welke procedure dit moet verlopen, 

is afhankelijk van de te besteden bedragen.  

 

De heer Graafhuis verzoekt tot slot zo spoedig mogelijk aan de griffie door te geven wie 

namens de partij zitting zal nemen in de verkiezingscommissie, zodat dit in het statenvoorstel 

kan worden opgenomen.  

 

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

commissie ermee instemt dat het voorliggende voorstel als sterstuk naar PS wordt doorgeleid.  

 

8. Statenvoorstel Verordening Elektronische kennisgeving provincie Utrecht 2014 

De heer Lutfula zet uiteen dat de SP voorstander is van de vernieuwing. De IT-technologie 

gaat snel vooruit. Als het beleid en de technologie niet op tijd worden aanpast, is de provincie 

wellicht te laat om gebruik te maken van de nieuwe technologie in de markt.  

De provincie gaat van de papieren versie over op de digitale versie. Dat is voor de lezer een 

grote omschakeling. Geïnformeerd wordt hoe dit wordt gecommuniceerd, i.c. of de invoering 

gefaseerd gebeurt.    

 

De heer Schaddelee sluit zich aan bij de vraag van de SP. Voorts informeert de ChristenUnie 

naar de kostenbesparing. 

 

Mevrouw Boelhouwer memoreert dat in het voorstel staat dat een goed communicatieplan van 

belang is. Het communicatieplan wordt opgesteld na goedkeuring van PS. Verzocht wordt het 

communicatieplan ter kennisneming aan de Staten toe te zenden.  

 

Gedeputeerde De Vries zegt toe het communicatieplan ter informatie aan de Staten te zullen 

toezenden.  

Onder verwijzing naar het voorliggende voorstel, licht spreker toe dat sprake is van een 

gefaseerde invoering. In het eerste jaar gaat het alleen om zaken die te maken hebben met 

Vergunningverlening & Handhaving. Dat heeft veelal betrekking op bedrijven/instanties die 

direct contact met de provincie hebben en derhalve eenvoudig kunnen worden geïnformeerd 

over de overgang naar digitale informatieverstrekking. Indien na het eerste jaar blijkt dat een 

en ander goed is georganiseerd, zullen stapsgewijs meerdere zaken op die manier worden 

gedaan. 

Spreker onderschrijft dat het van belang is mensen tijdig te informeren. Overigens zij 

opgemerkt dat altijd een hard copy beschikbaar blijft voor diegenen die niet de mogelijkheid 

hebben de informatie digitaal te ontvangen. 

De kostenbesparing bedrag ca. € 2 ton.  

 

De voorzitter sluit de discussie af met de conclusie dat de commissie ermee instemt dat dit 

voorstel als sterstuk wordt doorgeleid naar PS.  

 

9. Brief aan Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financieel 

toezicht: vorm en bevindingen 2014 

De voorzitter constateert dat de commissie kan instemmen met verzending van deze brief.  

 

10. Discussietraject Subsidies 
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De voorzitter licht toe dat het eindproduct van de Subcommissie XL voorligt. Via een aantal 

sheets zal dhr. Poort de hoofdlijnen schetsen. 

De heer Poort memoreert dat naar aanleiding van een rapport van de Randstedelijke 

Rekenkamer (RR), een statenbrief van gedeputeerde Van Lunteren en herhaalde discussies in 

commissies, is besloten de subcommissie XL in te stellen. Het doel van de commissie was om 

na te gaan hoe de meetbaarheid van resultaten van subsidies (de evaluatie van 

doeltreffendheid) kan worden verbeterd.  

Aan de hand van sheets stipt spreker vervolgens enkele highlights uit de notitie aan.   

Aan de commissie wordt verzocht desgewenst input op de notitie te leveren. De notitie, 

inclusief input vanuit deze vergadering, wordt aan GS aangeboden. Gedeputeerde Van 

Lunteren zal in de volgende BEM-vergadering schriftelijk aangeven welke stappen zullen 

worden gezet op basis van de notitie van de Subcommissie XL. Wellicht dat hij de 

subcommissie XL daarbij zal willen blijven gebruiken als Klankbordgroep. Indien dit niet het 

geval is, zal worden verzocht de Subcommissie XL te dechargeren.  

 

De voorzitter stelt de commissie in de gelegenheid opmerkingen te maken.  

 

De heer Lutfula hecht er in de eerste plaats aan op te merken, dat hij om praktische redenen 

niet in de gelegenheid was de laatste bijeenkomst van de subcommissie XL bij te wonen; het 

had niets te maken met het feit dat de SP geen voorstander is van de subcommissie.  

Met betrekking tot het eindresultaat, memoreert spreker dat gekozen wordt voor het Zuid-

Hollandse model, omdat het snel en goedkoop is. Geïnformeerd wordt hoe kan worden 

vastgesteld of dit model ook kwalitatief beter is en meer van toepassing op de Utrechtse 

situatie.   

De SP had liever gezien dat bij de aanvraag van de subsidie meer tijd wordt genomen voor 

een analyse of de aanvraag haalbaar is en bij de evaluatie duidelijk meetbaar is of het doel al 

dan niet is gehaald.   

De SP acht van belang dat de subsidie, die aan een bepaalde organisaties wordt verstrekt, een 

speciale status krijgt, zodat een bestuurder/directeur bij ontslag of vertrek niet een deel van 

het geld kan meenemen.  

 

De heer Hoefnagels verzoekt om een link naar het Zuid-Hollandse model. Deze ontbrak als 

bijlage.   

Het voorliggende stuk gaat alleen om subsidies. Wellicht verdient het aanbeveling ook 

garantstellingen hierbij te betrekken omdat deze, als zij van kracht worden, worden uitbetaald 

en daarmee in feite een verkapte subsidie zijn. Dan wordt niet gesproken over evaluaties, 

maar D66 heeft wel het idee dat er een verordening moet komen om meer grip op de 

garantstellingen te krijgen. Spreker informeert hoe de overige partijen hier tegenover staan.   

 

De heer Nugteren deelt mede dat GroenLinks zich kan vinden in de voorgestelde richting.  

De evaluatie al dan niet vooraf of achteraf wordt meer gekoppeld aan de inhoud en het doel 

van de subsidie. GroenLinks is van mening dat dit zeer positief kan uitpakken. 

Tegelijkertijd hecht spreker eraan op te merken dat de provincie niet te hoge verwachtingen 

moet hebben over hetgeen dit aan verbetering zal opleveren; het is een weerbarstige 

problematiek. 

GroenLinks is geen voorstander van een uniform systeem. Een subsidie van € 5000 is anders 

dan een subsidie van € 50.000. GroenLinks pleit voor een beoordeling naar mate van de 

aanvraag.  
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Mevrouw Verbeij spreekt namens de PvdA waardering uit voor het werk dat de 

Subcommissie XL heeft verricht. De PvdA kan zich op hoofdlijnen vinden in het 

voorliggende voorstel.  

Voorgesteld wordt in te zetten op gemeenschappelijkheid en partnership. Op zich is de PvdA 

daarvan een voorstander. Wel is de vraag hoe dat vorm gaat krijgen en welke invloed de 

provincie dan zelf nog heeft.   

Kortgeleden is gesproken over salariëring van bestuurders van relaties waaraan door de 

provincie subsidies worden verstrekt. Zichtbaar was hoe moeilijk het is om daar enigszins 

grip op te houden. De PvdA geeft als aandachtspunt mee in deze aan de voorkant duidelijke 

voorwaarden te stellen, waarin een ieder zich kan vinden en zich aan kan houden.  

 

De heer Van Wikselaar merkt op dat de meetbaarheid van resultaten van subsidies, i.c. hoe 

wordt bereikt dat het geld goed wordt besteed, lastig blijft. Enerzijds vraagt de SGP zich bij 

het voorliggende stuk af of het niet nog beter kan; anderzijds weet de SGP zelf niet hoe dat 

zou kunnen worden bereikt. Op grond hiervan stelt de SGP voor, op basis van het 

voorliggende stuk aan de slag te gaan, in de hoop dat gaandeweg meer wordt geleerd op basis 

waarvan kan worden bijgestuurd om tot een nog beter subsidiebeleid te komen.    

 

De heer Dercksen betreurt dat de verantwoordelijk gedeputeerde niet aanwezig is.  

De voorzitter merkt op dat het een PS-notitie betreft. Zij  memoreert nogmaals de eerder door 

de heer Poort toegelichte werkwijze. Kortheidshalve zij hiernaar verwezen. 

De heer Dercksen deelt mede dat de PVV de voorliggende notitie een stap in de goede 

richting acht. 

De PVV sluit zich aan bij de suggestie van D66 met betrekking tot de garantstellingen en pleit 

ervoor hierbij ook de revolverende fondsen te betrekken.   

Voor de PVV zijn de kosten voor de controle op de subsidies van belang, in de zin dat dit een 

ijkpunt zou moeten zijn. Als het te duur is om te controleren wat er met het geld gebeurt, moet 

de subsidie niet worden verstrekt. De PVV pleit in deze derhalve voor een subsidiedrempel.  

In het kader van het partnership, acht de PVV het goed dat ook de subsidieontvanger moet 

aantonen dat zinnig wordt omgegaan met het geld. De PVV staat echter op het standpunt dat 

‘wie betaalt, bepaalt’ en de verantwoordelijkheid derhalve bij de provincie moet blijven 

liggen.  

Met betrekking tot de beleidstheorie, vraagt de PVV aandacht voor een heldere formulering, 

zodat eenvoudig kan worden gecontroleerd of de doelstelling is behaald.  

De PVV is voorstander van het Zuid-Hollandse model, de quickscan, het liefst vooraf. Indien 

nodig kan dan achteraf altijd nog intensiever worden gecontroleerd.   

 

Mevrouw Vlam zet uiteen dat het voorliggende stuk in de visie van de VVD goede handvatten 

biedt om tot een evaluatiesystematiek van subsidies te komen. Daarbij dient wel de grootte 

van de subsidie in relatie tot de administratieve workload van een dergelijke evaluatie in de 

gaten te worden gehouden. Daarin moet een balans worden gevonden.  

De VVD wacht met belangstelling af welke stappen GS op basis van het voorliggende stuk 

gaan zetten.   

 

De heer Buiting, voorzitter Subcommissie XL, zet uiteen dat de Subcommissie geen voorkeur 

heeft uitgesproken voor een bepaalde evaluatiemethode. Het gaat meer over of alle subsidies 

op dezelfde zwaarte moeten worden bekeken. Van belang wordt geacht van tevoren te 

bekijken wanneer, wat en hoe een en ander wordt gedaan. Dat doet de quick scan. De Noord-

Hollandse methode had niet de ‘op maat behandeling’, die door de Subcommissie wordt 

voorgestaan.  
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Spreker steunt de visie dat in de beleidsnotitie moet worden uitgewerkt dat de subsidiegever 

uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid behoudt. Gaandeweg zal moeten worden bekeken 

hoe dat vorm kan worden gegeven. Subsidiegeld is kostbaar geld van de belastingbetaler. Het 

gaat er vooral om dat zoveel mogelijk geld ten goede komt aan de beleidsdoelstelling. 

Spreker steunt de suggestie om daarin het element van de beloning van bestuurders/directie 

mee te nemen. Dat kunnen goede ijkpunten zijn om in een partnershipmodel mee te nemen. 

Spreker onderschrijft dat gestreefd moet worden naar een duidelijke formulering van de 

beleidstheorie. In de Subcommissie is opgemerkt dat het soms eenvoudig en soms lastig is om 

de goede beleidstheorie te vinden. Als de beleidstheorie te vaag is, zou dit een reden kunnen 

zijn om de vraag stellen of op dat moment het subsidiebeleid wel het meest verstandige is.  

Het zijn enigszins communicerende vaten. Dit zal gaandeweg moeten worden geleerd. 

Spreker acht wel van belang dat de ex ante evaluatie nu heel nadrukkelijk wordt geplaatst. 

Een van de grootste kritiekpunten van de RR was, dat dit in het kader van het subsidiebeleid 

van de provincie nauwelijks was meegenomen.  

De subcommissie is niet ingegaan op de grootte van de subsidie. Dat is meer een politieke 

beleidsafweging. Het is echter te overwegen of er bepaalde drempels moeten worden 

ingebouwd. Spreker kan zich voorstellen dat hierop op een ander moment wordt 

teruggekomen.  

 

De heeft Poort voegt hieraan toe dat de Subcommissie ervoor heeft gekozen garantiestellingen 

en revolverende fondsen buiten beschouwing te laten. Spreker heeft begrepen dat een notitie 

financieringsbeleid in de maak is en dat daarin zaken als revolverende fondsen en 

garantstellingen worden meegenomen.  

De Subcommissie onderschrijft dat de eindverantwoordelijkheid voor het verstrekken van de 

subsidie en de controle daarop bij de subsidieverstrekker moet blijven. Het partnershipmodel 

is in de sessies van de Subcommissie door de heer Buiting gelanceerd als een invalshoek die 

gekozen zou kunnen worden.   

 

De voorzitter sluit de discussie af, met de conclusie dat dit onderwerp terugkomt in de 

volgende vergadering.   

 

11. Memo griffier reorganisatie Randstedelijke Rekenkamer 

De voorzitter memoreert dat dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van D66. 

 

Mevrouw Versteeg merkt in de eerste plaats op dat het wellicht aanbeveling verdient in het 

vervolg in de voorzittersmail de onderbouwing op te nemen waarom een partij om agendering 

van een ter informatie toegezonden stuk vraagt.  

Spreekster memoreert vervolgens dat in het voorliggende memo staat dat aan de 

Programmaraad zal  worden gevraagd input te leveren voor het onderzoek door de 

governance-deskundige. Op grond van de taken van de Programmaraad, die in de verordening 

zijn opgenomen, bevreemdt dit D66. In haar visie is dit een taak van PS. D66 kan zich 

hooguit voorstellen dat de Programmaraad daartoe een voorzet geeft, alhoewel zelfs dat 

discutabel wordt geacht.  

Aangezien volgende week een vergadering van de Programmaraad plaatsvindt en spreekster 

daar als plv. lid namens de provincie Utrecht aanwezig zal zijn, hecht zij eraan te 

inventariseren of de overige partijen het standpunt van D66 delen, zodat zij namens de Staten 

een standpunt kan inbrengen.  

 

Mevrouw Vlam deelt mede dat de VVD het standpunt van D66, dat dit een taak is van PS,  

onderschrijft.    
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In haar rol als voorzitter van de Programmaraad, deelt spreekster mede dat dit onderwerp in 

de laatste vergadering van de Programmaraad is besproken in het kader van de voorstellen 

van de RR, naar aanleiding van de aanbevelingen in het evaluatierapport van Berenschot. 

Vastgesteld kan worden dat drie provincies (w.o. Utrecht) de rol van de Programmaraad 

onderschrijven zoals deze door D66, ondersteund door de VVD, is gekenschetst; de provincie 

Zuid-Holland zit daar op een heel andere manier in.  

 

De heer Dercksen deelt mede dat de PVV zich aansluit bij het betoog van de VVD.  

 

Mevrouw Verbij deelt mede dat de PvdA het standpunt van D66 onderschrijft.  

 

De heer Nugteren deelt mede dat GroenLinks het eens is met het standpunt dat dit niet een rol 

voor de Programmaraad is.  

Spreker heeft de GR, waarop dit allemaal is gebaseerd, nagelezen. Op grond daarvan pleit 

spreker ervoor voorzichtigheid te betrachten bij het bedenken van allerlei governance 

structuren, omdat de RR onafhankelijk is. Daarom is er ook geen Raad van Toezicht o.i.d. 

maar een penvoerder, Flevoland, die de praktische aangelegenheden uitvoert.  

GroenLinks is er geen tegenstander van om te bekijken hoe een en ander kan worden 

uitgewerkt, omdat de communicatie, vooral op het niveau van de provincies onderling, 

kennelijk niet voldoende is. Daarbij dient de onafhankelijkheid van de RR echter onder alle 

omstandigheden gewaarborgd te blijven.   

Voorts staat in het voorliggende stuk dat de directeur van de RR een voorstel aan de Staten 

voorbereidt met betrekking tot de inrichting van de formatie. Ook dat is in de GR helder 

geformuleerd. De provincies benoemen slechts één lid, de directeur/bestuurder; de directeur 

gaat over de opbouw van de formatie en de provincies gaan over het geld. Het is derhalve niet 

aan de Staten om een oordeel te geven over de ontwikkeling van de formatie.  

 

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

GroenLinks.  

 

De heer Buiting geeft aan dat het CDA een enigszins andere opvatting heeft, omdat zij het 

stuk anders leest. Volgens spreker is er een problematiek ontstaan door het gebrek aan een 

interne toezichthouder. Uit het stuk leest spreker dat de 4 CvdK’s hebben besloten een 

deskundige te consulteren over de vraag hoe dat interne toezicht m.n. vanwege een zorgvuldig 

personeelsbeleid zou moeten worden geregeld. Spreker leest overigens niet hoe dat verder 

wordt ingekleurd; hij kan zich voorstellen, dat het interne toezichthouderschap op een hele 

andere manier wordt geregeld. In het stuk staat alleen dat aan de Programmaraad om input 

wordt gevraagd ten behoeve van het onderzoek naar de gewenste governancerol. Op zich acht 

spreker dat niet nodig, omdat dit niet de directe taak is van de Programmaraad. Het is echter 

wel van een hele andere status dan dat de Programmaraad zou worden betrokken bij de 

interne toezichthoudersfunctie. Daar heeft de Programmaraad in de visie van het CDA geen 

rol. Spreker kan zich voorstellen dat een en ander aan de Staten wordt voorgelegd.  

Er is sprake van een bijzondere situatie, waarbij de governancestructuur niet helder is. Daar 

wordt nu tegenaan gelopen bij de bezuinigingsoperatie. Het is van belang dat eerst een goede 

governancestructuur ontstaat.  

De heer Nugteren merkt op nergens het begrip interne- of externe governance structuur te 

hebben gelezen. Spreker is overigens van mening dat het bij een organisatie, die uit ca 8 

medewerkers bestaat, moeilijk intern kan worden gehouden.  
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Spreker benadrukt nogmaals dat de GR volstrekt helder is. De provincies benoemen de 

directeur/bestuurder voor twee keer een termijn; rechtspositionele aangelegenheden zijn aan 

Flevoland, hetgeen tot het niveau van GS kan worden uitgevoerd.  

Spreker begrijpt dat er een probleem is, maar er moet voor worden gewaakt dat vanuit de 

Staten mensen worden benoemd in een soort van Raad van Toezicht. Daarmee staat in 

potentie de onafhankelijkheid en neutraliteit van de RR ter discussie.  

De heer Buiting merkt op dat het vorenstaande wat hem betreft ook niet de richting zou 

moeten zijn. Er zouden in feite twee zaken moeten worden meegegeven. Enerzijds dat, 

conform de GR, de onafhankelijkheid van de RR moet worden gewaarborgd en anderzijds dat 

de interne governancefunctie op een of andere manier wordt belegd, hetgeen op verschillende 

manieren kan. 

Desgevraagd door de heer Nugteren, licht spreker toe dat het intern toezicht in het geval van 

één bestuurder/directeur veelal is belegd. Dan gaat het vooral om corporate zaken, i.c. het 

reilen en zeilen van de organisatie zelf en niet om, in dit geval, adviezen van de RR naar 

buiten waarbij de onafhankelijkheid van belang is. Nu is feitelijk sprake van een situatie 

waarbij de directeur, die door de vier provincies wordt aangesteld, ‘zweeft’.  

De heer Nugteren merkt op dat dit volgens de GR niet het geval is. Conform de GR heeft de 

directeur zich te verstaan met Flevoland. Spreker memoreert eerder te hebben aangegeven er 

moeite mee te hebben dat de directeur, in het kader van de bezuinigingsoperatie, is 

geadviseerd om met de afzonderlijke Staten te gaan praten. Als er een governanceadvies moet 

komen, is dit aan Flevoland.  

De heer Buiting kan zich voorstellen dat een deel van de bureau/ondersteunende functie bij 

Flevoland wordt gelegd, maar of het intern toezicht perse bij een van de vier provincies moet 

worden neergelegd is de vraag. Spreker wil daar echter buiten blijven. 

In het kader van de voorliggende notitie is in zijn visie de kern van de vraag hoe de 

governancefunctie het beste kan worden geregeld. Spreker acht het verstandig daarover 

deskundig advies in te winnen. Op basis daarvan kan worden vastgesteld of het in de huidige 

GR adequaat genoeg is geregeld.  

  

De heer Lutfula deelt mede zich aan te sluiten bij het betoog van de heer Buiting.   

 

De heer Graafhuis zet uiteen dat sprake is van twee zaken. Enerzijds speelt dat de GR een 

lacune bevat, omdat in het kader van de invulling van het zogenaamde werkgeverschap het  

verantwoording- en controlemechanisme ontbreekt. Afgesproken is daarnaar een kort extern 

onderzoek te laten verrichten, hetgeen waarschijnlijk door de UU zal worden uitgevoerd. Er 

zal slechts worden onderzocht hoe in vergelijkbare situaties het verantwoording- en 

controlemechanisme binnen een GR is vormgegeven.  

Terecht is opgemerkt dat er gekozen is voor het eenhoofdige model; de bestuurder/directeur is 

verantwoordelijk voor de hele organisatie die eronder zit.  

Anderzijds is in de BEM-vergadering in oktober gesproken over het voornemen tot 

reorganisatie van de RR. De directeur/bestuurder, mevrouw Hoenderdos, gaf aan dat zij, op 

basis van de aanbevelingen van Berenschot en moties in de Staten, had besloten tot een 

bezuinigingsvoorstel te komen op met name de personeelskosten. Zij vroeg de Staten om een 

bijdrage in de te verwachten frictiekosten. Daarover ontstond een patstelling. De Staten 

hadden moeite met dit verzoek, omdat de onderbouwing ontbrak; mevrouw Hoenderdos kon 

die onderbouwing op dat moment niet verstrekken, omdat het door haar opgestelde 

reorganisatieplan eerst nog ter goedkeuring moest worden voorgelegd aan de OR van de RR. 

Rond de ontstane situatie ontstond bij de bestuurder/directeur de behoefte aan een klankbord, 

zolang de governancefunctie nog niet is geregeld. 
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Op basis van diverse overleggen, is uiteindelijk voor de vorm gekozen dat, zolang de zgn. 

governancefunctie niet adequaat is geregeld, de vier CvdK’s dan wel een delegatie uit hun 

midden, tijdelijk fungeren als klankbord voor de vertaling van de aanbevelingen van 

Berenschot (w.o. de bezuinigingsoperatie binnen de RR). Zuid-Holland heeft hier moeite mee. 

Zij staat op het standpunt dat die rol niet bij de CvdK’s noch bij de Programmaraad moet 

liggen, maar bij de Staten. Formeel heeft Zuid-Holland daar gelijk in. Op grond daarvan is de 

tussenconstructie bedacht om de Programmaraad advies te vragen over de opdracht die 

uitgaat.  

Spreker kan overigens mededelen dat de provincies op 27 februari a.s. het reorganisatieplan 

van mevrouw Hoenderdos zullen ontvangen. Het streven is dat de griffiers van de vier 

provincies dit begeleid zullen laten gaan van een gelijkluidend statenvoorstel. Spreker zegt toe 

de Staten het reorganisatieplan alvast vooruitlopende op het statenvoorstel te zullen 

toezenden. Hij onderschrijft tot slot dat de directeur/bestuurder primair verantwoordelijk is 

voor de formatie en de Staten voor het geld.   

 

De heer Buiting onderschrijft dat de directeur/bestuurder eindverantwoordelijk is voor de 

gang van zaken. De vraag is wie operationeel de toezichtfunctie op de directeur/bestuurder 

vervult en hoe dat is geregeld. Geïnformeerd wordt of het de bedoeling is in de toekomst met 

de klankbordstructuur te blijven werken, of dat hierover nog andere gedachten worden 

ontwikkeld.  

De heer Graafhuis antwoordt dat, zoals gezegd, een en ander op dit moment niet formeel is 

geregeld. Zolang dit het geval is, zullen de vier CvdK’s, dan wel een delegatie daaruit, 

desgewenst tijdelijk als klankbord fungeren.  

 

Mevrouw Versteeg concludeert dat een meerderheid van oordeel is dat niet de 

Programmaraad maar de Staten aan zet zijn. Zij zal dit als zodanig inbrengen in de 

vergadering van de Programmaraad.   

 

De heer Van Beek voegt hieraan toe dat de CvdK van Flevoland als penvoerder aangaf 

behoefte te hebben aan een klankbord. Dit zijn de drie collega CvdK’s geworden. Spreker 

hecht eraan hierbij te benadrukken dat de CvdK’s dit doen vanuit hun rol als voorzitter van de 

Staten.  

 

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

 

12. Statenbrieven en ingekomen brieven die ter informatie worden aangeboden 

 

12.1. Statenbrief Voortgang Europastrategie 2012 – 2015 

De heer Lutfula verzoekt om agendering en zegt, desgevraagd door de voorzitter, toe, dat de 

SP de onderbouwing daarvoor zal aanleveren.   

 

12.2 Statenbrief Goedkeuring wijziging kostentoedelingsverordening HDSR 

 

12.3 Afschrift brief aan Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties reactie 

op verkenning taken en bevoegdheden Noordvleugelprovincie 

12.4 Statenbrief vervolgactie motie milieuvriendelijk tuinonderhoud  

 

13. Sluiting 

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

ieders komst en inbreng.   


