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2015BEM23 

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

 26 januari 2015 in het Provinciehuis 

 

Aanwezig: 

mw. P. Doornenbal-Van der Vlist (voorzitter), R. van Lunteren (gedeputeerde), drs. R.E. de Vries 

(gedeputeerde), mr. J.M. Buiting (CDA), R.G.J. Dercksen (PVV), J. Germs (VVD), ir. N.J.P. 

Hoefnagels (D66), mw. W.M.M. Hoek (50Plus), ir. H. IJssennagger (PVV), drs. C. de Kruijf 

(PvdA), ir.ing. Y.S. Lutfula (SP), A.M. Meijer (SP), drs. B. Nugteren (GroenLinks), ir. J.P.M. Peters 

(D66), A.J. Schaddelee (ChristenUnie), mw. Y. Smit (VVD), mw. J.H. Verbeij-Ouwerkerk (PvdA),  

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

 

Van ambtelijke zijde aanwezig: 

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

 

Afwezig:  W.I.I. van Beek (CvdK), drs. R.W. Krol (gedeputeerde), mw. A.M.A. Pennarts 

(gedeputeerde), mw. A.C. Boelhouwer (GroenLinks), mw. M. Maasdam-Hoevers (CDA), W. van 

der Steeg (PvdD),  

_________________________________________________________________________________ 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is 

ontvangen van de cvdK, gedeputeerden Krol en Pennarts en mevrouw Boelhouwer.    

 

2. Vaststelling Agenda 

De voorzitter memoreert dat voor de agendapunten 7 en 11 wordt voorgesteld ze zonder bespreking, 

maar met de mogelijkheid van schriftelijke vragen, door te geleiden naar PS van 9 februari a.s.  

Aldus wordt besloten. 

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

 

3. Mededelingen 

De voorzitter memoreert het slotdiner van de commissie BEM op 5 februari a.s. Diegenen die zich 

hiervoor nog niet hebben aangemeld, kunnen zich nog aanmelden. Via de mail zal door de griffie 

een reminder worden gestuurd.   

 

De voorzitter deelt mede dat de Statenbrief ‘Kostenoverzicht verstrekte onkostenvergoedingen en 

declaraties GS over het eerste halfjaar 2014’ ter informatie is geagendeerd. Deze is, anders dan 

gebruikelijk, niet geagendeerd voor de Subcommissie voor de Jaarrekening omdat de Subcommissie 

deze Statenperiode niet meer bij elkaar komt.    

 

Gedeputeerde Van Lunteren geeft aan dat er voor hem geen onderwerpen meer op de agenda staan, 

zodat hij de vergadering zal verlaten. Hij hecht eraan de voorzitter namens GS te bedanken voor de 

prettige wijze waarop zij het voorzitterschap aan deze commissie in de afgelopen jaren heeft 

vervuld.  

 

4. Verslagen Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 17 november en 15 december 

2014 

De verslagen wordt conform vastgesteld.  

 

5. Rondvraag 
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Geen.  

6. Termijnagenda (versie 12 december 2014) 

De Termijnagenda wordt voor kennisgeving aangenomen.     

  

7. Statenvoorstel vaststellen Archiefverordening provincie Utrecht 

Wordt zonder bespreking, maar met de mogelijkheid van schriftelijke vragen, doorgeleid naar 

PS.  
 

8. Statenbrief verslag 2012 – 2015 en werkplan 2015 Regio Randstad 

De heer Dercksen acht het goed dat de Staten zich realiseren om hoeveel geld het gaat. In de 

afgelopen vier jaar heeft de provincie ca € 9 mln gekregen uit de Europese Fondsen. In de 

provincie is ca € 6 ton aan kosten gemaakt. Een en ander moet worden gezien in verhouding 

tot de € 7,2 mld die Nederland aan Brussel betaalt. Er gaat niet alleen geld naar Brussel, maar 

ook gratis kennis. Hoe de PVV over Europa denkt is genoegzaam bekend. Spreker zal zich 

derhalve thans beperken tot een aantal quotes dat boven de hoofdstukken in het voorliggende 

stuk staat. 

Quote van gedeputeerde De Vries:”De Europese Fondsen die wij hebben verworven stellen de 

Randstadprovincies in staat de komende 7 jaar een miljoenenimpuls te geven aan onze regio.” 

De PVV staat op het standpunt, dat dit wel moet worden gezien in het licht van de miljarden 

die Nederland weggeeft. De economische impuls valt met name in Zuid- en Oost-Europa.  

Quote van mevrouw Sweet:”De kracht van de Randstadsamenwerking op dit dossier is het 

aangaan van functionele coalities met partners buiten de Randstad en dan gaat het niet enkel 

om samenwerken, maar meer dan dat.”  De PVV vraagt zich af of het nietszeggender kan.  

De PVV is van mening dat de provincie snel van Europa af moet.  

 

De heer Van Wikselaar heeft begrip voor het betoog van de PVV; bij de SGP leeft voor wat 

betreft Europa af en toe hetzelfde gevoel als bij de PVV. De SGP heeft in dit geval de 

afweging echter op een andere manier gemaakt. Zoals gezegd heeft de provincie de afgelopen 

4 jaar ten aanzien van Brussel ca € 6 ton aan kosten gemaakt en ca € 9 mln. uit Europese 

Fondsen gekregen. Indien de provincie voor de keuze zou staan het huidige beleid al dan niet 

voort te zetten, staat de SGP op het standpunt dat het beter is uit Europa te halen wat er nog te 

halen valt, voordat het naar Zuid- of Oost-Europa gaat.  

De heer Dercksen merkt op dat het uiteraard zo is dat de slagen in Den Haag moeten worden 

gemaakt en niet in de provincie. Een van de weinige moties over Europa, die in de Staten is 

aangenomen, is dat de provincie zoveel mogelijk van haar eigen geld terug zou moeten 

krijgen uit Brussel. Het is echter in de visie van de PVV goed om altijd te blijven bedenken 

hoe de verhoudingen liggen en die liggen heel erg scheef. Ter illustratie wijst spreker op 

Griekenland. De eerste stappen richting soepelere regelingen staan alweer op de drempel.  

In inhoudelijke zin heeft de PVV er wel eens voor gepleit het geld vanuit Brussel dan vooral 

in werkgelegenheid te steken, maar wellicht moet worden overwogen dit vooral in te zetten 

voor scholing. Er zit intussen namelijk een behoorlijk gat tussen wat de markt vraagt aan 

opleidingen en wat het onderwijs in Nederland biedt.  

De heer Van Wikselaar acht dit een zinvolle suggestie, die de SGP omarmt.   

 

De heer Buiting merkt op dat hij in zijn betoog eveneens enigszins ingaat op de 

Overdrachtsdocumenten van de werkgroep Europa omdat een en ander samenhangt.  

Spreker memoreert dat de provincie er in eerste instantie voor heeft gezorgd dat zij 

Europaproof werd door in de eigen organisatie voldoende aan te haken op de Europese 

dossiers. 
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In de afgelopen periode is vooral ingezet op een optimalisatie van het verkrijgen van gelden 

uit Europese fondsen. 

Het CDA is er voorstander van als de provincie in de volgende periode een andere slag kan 

maken, in de zin dat niet zozeer vanuit Europa wordt gedacht maar meer vanuit de kracht van 

deze regio in het totaal van Europa. Daarmee wordt er feitelijk voor gepleit andersom te 

denken.   

Het is niet voor niks dat Utrecht  al twee keer achter elkaar de meest competitieve regio van 

Europa is; dat betekent dat er een aantal sleutels in deze provincie aanwezig is die voor heel 

Europa van belang is. Dat hoeft niet altijd te worden vertaald met ‘ook nog gratis kennis 

beschikbaar stellen aan Europa’.  Het kan ook worden gezien als een enorme potentiële 

export. Spreker merkt op zijn terrein, de gezondheidszorg, dat Nederland zich in de afgelopen 

5 - 10 jaar eigenlijk te weinig bewust is geweest van de enorme impact die zij zou kunnen 

hebben in het ontwikkelen van nieuwe producten en dienstverlening voor Europa. In dat kader 

pleit spreker voor een meer proactieve benadering als rode draad in de komende periode. 

Goede concepten vertalen zich. Ter illustratie wijst hij op de Nederlandse verpleegkundige 

Jos de Blok, bedenker van Buurtzorg; Buurtzorg is inmiddels een wereldwijd exportproduct. 

Heel Europa weet daarvan. Het wordt vertaald in Europese programma’s.  

Spreker staat op het standpunt dat de kennis en technologie, die in deze provincie heel 

bijzonder aanwezig is, veel meer zouden moeten worden gezien als een kans voor de 

provincie zelf om de markt te vergroten, maar in het verlengde daarvan om haar markt in 

Europa te vergroten. Dan komt het met die werkgelegenheid ook goed.  

 

De heer Germs deelt mede dat de discussie over de contributie aan Brussel niet in de 

provincie wordt opgelost; die discussie moet in Den Haag worden gevoerd. 

De VVD sluit zich aan bij de suggestie van de PVV ten aanzien van het inzetten van het geld 

vanuit Europa voor opleidingen. De VVD sluit zich eveneens aan bij de suggestie van het 

CDA om in de komende periode via een proactieve benadering vanuit de kracht in de eigen 

regio te denken.   

 

De heer Peters deelt mede dat D66 zich in algemene zin aansluit bij het betoog van het CDA 

en de SGP. De PVV zal bij D66 altijd een luisterend oor vinden als het gaat om meer 

investeren in onderwijs. 

De door de PVV genoemde cijfers komen bij D66 nogal kolderiek over, maar het is algemeen 

bekend dat D66 en PVV verschillend denken over Europa. Indien vanuit oogpunt van 

integraliteit naar Europa wordt gekeken, is het duidelijk dat het veel meer oplevert dan dat het 

kost.  

De heer Dercksen merkt op dat die cijfers hem ook kolderiek overkomen; dat is nu juist het 

probleem.  

 

De heer Lutfula merkt op dat de SP er voorstander van is dat de provincies samenwerken om 

een gedeelte van de gelden, die vanuit Den Haag naar Brussel gaan, terug te krijgen via de 

Lobbywerkgroep. Waar de SP geen voorstander van is, is het basisprincipe van het 

rondpompen van geld. Het geld moet eerst vanuit Den Haag naar Brussel en vervolgens 

moeten op andere bestuurlijke niveaus (provincies, gemeenten) lobbyclubs in het leven 

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

Zolang het systeem echter op deze manier werkt, staat de SP op het standpunt dat zoveel 

mogelijk via samenwerking in plaats van afzonderlijke lobby’s moeten worden geprobeerd 

om een gedeelte van het geld terug te krijgen.   

 

De heer Schaddelee deelt mede dat de ChristenUnie zich aansluit bij het betoog van de SGP.  
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De ChristenUnie sluit zich voorts aan bij het betoog van het CDA ten aanzien van de 

proactieve benadering. De vraag is hoe de provincie, door meer proactief met Europa bezig te 

zijn, winst zou kunnen behalen. Dat zou, in de visie van de ChristenUnie, inderdaad kunnen 

door het vermarkten van de eigen productie, hetgeen eveneens werkgelegenheid zou kunnen 

opleveren. De ChristenUnie kan zich echter voorstellen dat ook wordt bekeken hoe een wat 

betere wisselwerking met Den Haag tot stand kan worden gebracht. Hierbij kan o.a. worden 

gedacht aan het beïnvloeden van allerlei regelgeving vanuit Brussel.  

 

Mevrouw Verbeij merkt op dat de PvdA van mening is dat zowel het voorliggende 

meerjarenplan als het werkplan een goed beeld geven van wat er de afgelopen jaren in de 

provincie Utrecht is gedaan. Er is een continue inzet geweest, zij het soms wel wat stroperig. 

In de werkgroep Europa is dan ook meerdere keren aan de orde geweest dat een en ander wel 

concreter, smarter geformuleerd zou mogen worden. Kijkende naar het hele pakket, dan heeft 

de provincie Utrecht het in de visie van de PvdA echter nog niet zo slecht gedaan.  

De PvdA sluit zich aan bij de suggestie van de PVV over de scholing. Verwacht wordt dat het 

aspect van de scholing ook wel terug zal komen in het stuk Kennis en Innovatie, waarin de 

provincie haar grote partners in de provincie extra wil ondersteunen.  

Voor het overige is de PvdA met name benieuwd wat de nieuw strategische discussie richting 

2020 gaat opleveren. In haar visie is daarop in deze commissie thans een voorschot genomen 

en zal deze discussie worden voortgezet in de nieuwe Staten.   

 

De heer Nugteren deelt mede niet veel toe te voegen te hebben aan datgene dat al is gezegd. 

GroenLinks deelt de mening van de PvdA dat de provincie het niet slecht heeft gedaan in de 

afgelopen periode en dat de plannen, zoals ze er liggen, ook goed zijn.  

Binnen afzienbare tijd zal er sprake zijn van een heel nieuw soort beleid vanuit Europa, 

waarbij het over andersoortige investeringen zal gaan dan de provincie gewend is. De vraag is 

of de provincie voldoende is voorbereid om daarmee om te gaan.   

Voorts is de vraag of de provincie wel hoog genoeg insteekt met deze constellatie. Zonder het 

College tekort te willen doen in haar gezag, staat GroenLinks op het standpunt dat het voor 

specifieke projecten kan helpen specifieke personen in te zetten. De vraag is of de provincie 

zich verder gaat ontwikkelen als onderdeel van de Europese organisatie met vaste patronen en 

medewerkers, of dat zij daarnaast ook echt gaat lobbyen in de zin dat voor specifieke 

onderdelen van projecten specifieke mensen worden ingezet, in aanvulling op wat de 

provincie al doet. GroenLinks kan zich voorstellen dat op die manier meer krenten uit de pap 

kunnen worden gehaald dan nu het geval is.   

 

Gedeputeerde De Vries stelt in algemene zin dat de samenwerking in regio Randstadverband 

succesvol kan worden genoemd. Dat heeft met name te maken met het feit dat de regio 

Randstad zich als blok in Europa presenteert. Daarbij wordt een goede verdeling gemaakt 

over op welke specifieke onderwerpen een ieder zich positioneert. De regio Randstad behoort 

tot de top 10 van Europa.  

Spreker onderschrijft het betoog van het CDA, in de zin dat de provincie de focus in de 

komende periode via een proactieve benadering zou kunnen leggen op de kracht vanuit de 

eigen regio. Hij verwijst in deze ook naar de inhoud van agendapunt 12.3, waarin gesproken 

wordt over smart city self management.   

Spreker heeft het gevoel dat de provincie Utrecht inmiddels Europaproof is en op weg is naar 

Europawise. In dat kader is het van belang dat binnen alle afdelingen in de organisatie het 

denken over Europa wordt meegenomen en de verbinding wordt gezocht tussen de Europese 

opgave en het beleid dat de provincie zelf formuleert, ook qua financieringsmogelijkheden. Er 

moet integraler over Europa worden nagedacht; nu wordt dat nog teveel overgelaten aan het 
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team Europa. Op het moment dat de provincie op voornoemde manier bezig is, zal er sprake 

zijn van een echte strategie die doelgericht is.  

Die denkwijze verheugt de heer Buiting. Kansen liggen er echter vaak maar kort. In dat kader 

geeft spreker mee ook met name in te zetten op responsiviteit op de kansen die in de markt 

liggen, in de zin van hoe dat wordt gefaciliteerd en bevorderd vanuit een regionaal ambtelijk 

apparaat. Dat is nog wel eens zoeken, omdat de provincie vaak haar eigen stroperigheid heeft.   

Gedeputeerde De Vries herkent het laatste en staat op het standpunt dat daarin in de komende 

jaren een grote slag te maken is.  

Ten aanzien van de vraag hoe hoog zou moeten worden ingezet, merkt spreker op dat de 

Europastrategie in zijn visie een veel bredere opzet zou moeten hebben dan alleen te bekijken 

wat bv. in Randstadsverband uit Europese fondsen kan worden gehaald. Spreker kan zich 

voorstellen dat bekeken wordt wat er op de provincie afkomt qua nieuwe wetgeving en 

beleidsvoornemens en hoe de provincie daarop in haar eigen beleid kan anticiperen. Daarbij 

ziet spreker kansen om Europa een veel integraler onderdeel te laten uitmaken van het 

provinciaal beleid dan nu het geval is. Dat zal ook zijn beslag kunnen krijgen door een 

verdere samenwerking met bedrijven, universiteit en kennisinstellingen, hetgeen inmiddels 

enige vorm begint te krijgen in de EBU.   

De heer Nugteren memoreert dat hij in dit kader met name doelde op de vraag of de provincie 

wel de juiste ‘boegbeelden’ heeft, mensen die aanzien genieten in het Europese circuit. Vaak 

zijn dat buitenstaanders, althans niet mensen uit een provincie of gemeente, die meer 

geloofwaardig overkomen omdat ze daar niet voor hun eigen brood zitten. Spreker heeft het 

idee dat de provincie daarin nog wel eens tekortschiet als hij ziet wat een aantal andere 

gemeenten op dat terrein heeft bereikt.   

Desgevraagd door gedeputeerde De Vries, antwoordt spreker dat het om en/en gaat; naast 

bestuurders en ambtenaren ook specifieke boegbeelden. Het bestuurlijk en ambtelijk werk is 

essentieel om de volgende stap te kunnen zetten, maar daarnaast een ‘boegbeeld’ om een en 

ander nog wat scherper in Brussel voor het voetlicht te brengen en daarmee de competitie iets 

meer aan te gaan.  

De heer Buiting deelt mede in deze een goede suggestie te hebben, die hij de gedeputeerde bij 

gelegenheid zal meegegeven.  

 

De voorzitter rondt de bespreking over dit onderwerp af.  

 

9.  Statenbrief toezegging Aarhus Conventie en implementatie bij de provincie 

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

mail is de commissie op de hoogte gesteld van het feit dat de PVV heeft aangegeven 

onvoldoende voorbereidingstijd te hebben om dit onderwerp thans te bespreken. De brief zal 

worden geagendeerd voor de eerste vergadering van de commissie BEM na de verkiezingen.  

 

10. Statenbrief Overdrachtsdocumenten Werkgroep Europa 

De heer Peters memoreert het debat aan het begin van de Statenperiode over het al dan niet 

instellen van de Werkgroep Europa. D66 heeft voor- en nadelen aan de Werkgroep Europa, 

die overigens altijd voortreffelijk is ondersteund door de adjunctgriffier van de commissie 

BEM, ervaren. Een van de nadelen was o.a. dat niet alle fracties in de werkgroep Europa 

waren vertegenwoordigd. Dat leidde soms tot dubbelingen in commissie- en 

Statenvergaderingen.  

D66 acht het gewenst dat er zoiets is als een Werkgroep Europa. De provincie moet sterk zijn 

met vier provincies samen, hetgeen ook goed is gedaan. Voorts is het goed om aan het begin 

van de Statenperiode naar Brussel te gaan om een en ander te ervaren. 
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Bij D66 leeft echter de vraag hoe de Werkgroep Europa heeft bijgedragen; in de 

communicatie met de andere drie provincies vond D66 het moeilijk schakelen.  

D66 steunt de inhoud van de voorliggende Overdrachtsdocumenten maar geeft op grond van 

het vorenstaande in overweging na te denken over de vraag of de Werkgroep Europa niet zou 

kunnen worden verbeterd door een ad hoc woordvoerderoverleg waaraan alle fracties 

deelnemen. Hierbij zij opgemerkt dat het uiteraard aan de nieuwe Staten is om te beslissen 

hoe zij hiermee in de volgende periode verdergaan. 

 

De heer Germs hecht er in de eerste plaats aan de Werkgroep onder voorzitterschap van 

mevrouw Boelhouwer namens de VVD te bedanken voor de geleverde inspanningen. De 

VVD heeft daarin enthousiasme ervaren en een zoektocht naar gezamenlijkheid op dit 

beleidsonderdeel.  

Voor wat betreft de voortzetting in de komende periode, kan de VVD zich vinden in de 

suggestie van de D66.  

Spreker vestigt vervolgens de aandacht op de Europese fondsen m.n. op POP 3 (concreet 

geoormerkte middelen voor natuur, water, verkaveling, jonge boeren, kennisoverdracht en 

innovatie). Voor de periode tot 2020 is hiervoor ruim € 39 mln voor de provincie Utrecht 

beschikbaar. De VVD pleit ervoor die de komende periode ook te benutten.  

 

De heer Lutfula is van mening dat het goed is dat een advies wordt meegeven aan de volgende 

Staten, maar het is in de visie van de SP te vroeg om nu te bepalen in welke vorm dit 

onderwerp in de volgende periode besproken gaat worden.    

 

Mevrouw Verbeij deelt mede dat de PvdA veel herkent van hetgeen door D66 wordt geschetst 

over het functioneren van de Werkgroep; het schakelen maar soms ook de vrijblijvendheid in 

de Werkgroep. Er is meerdere malen geprobeerd daaraan een wat andere status te geven en 

van gedachten te wisselen over de vraag wat al dan niet in BEM zou moeten worden 

besproken. Van die zoektocht is feitelijk de hele periode enigszins sprake geweest.  

De PvdA kan zich overigens goed vinden in de suggestie van een woordvoerderoverleg, zij 

het niet op ad hoc basis, omdat daarmee de vrijblijvendheid wellicht nog meer wordt 

versterkt. De PvdA pleit in deze voor een wat formelere status, een overleg waarin alle 

fracties vertegenwoordigd zijn en de terugkoppeling richting fracties en BEM wat duidelijker 

is.  

Een van de aanbevelingen in het voorliggende stuk, is het contact onderhouden met mensen 

van het Europees Parlement. Los van de vraag of dat nu specifiek de in het stuk genoemde 

personen moeten zijn, steunt de PvdA deze suggestie. 

Het schakelen met de mensen en ervoor zorgen dat de contacten dichtbij worden gehouden, 

zijn aanbevelingen die de PvdA van harte onderschrijft. 

 

De heer Dercksen vraagt zich op grond van de inhoud van het voorliggende stuk af of het wel 

over dezelfde Werkgroep Europa gaat waaraan spreker ook eens per kwartaal heeft 

deelgenomen. De PVV, die volgens hem overigens een van de weinige partijen was die altijd 

aanwezig is geweest,  heeft een en ander anders ervaren.  

Spreker memoreert dat dit onderwerp wat de PVV betreft gewoon bij BEM kan worden 

ondergebracht.  

In het voorliggende stuk staat nog een aantal passages o.a. over klimaat waaraan de PVV zich 

stoort. Spreker zal daarop thans niet verder ingaan, maar zich beperken tot een onderdeel dat 

in de visie van de PVV de essentie is van de wijze waarop in Europa met elkaar wordt 

omgegaan. Het betreft de Mededinging- en Aanbestedingsregels. Boskalis had voor de 

opruiming van de gezonken Costa Concordia voor de Italiaanse kust de scherpste offerte 
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neergelegd. De CEO van Boskalis vertelde op de televisie al te weten dat Boskalis die klus 

niet zou krijgen, omdat dit naar Italianen zou gaan; dat gebeurde ook. De Italiaanse overheid 

betaalde drie keer zoveel als de prijs van Boskalis. Zo gaat het in Europa. Nederland houdt 

zich aan alle regels en is daarmee de braafste van de klas. Over de grens gebeurt dat allemaal 

met een korreltje zout. Het zou goed zijn als het vorenstaande een keer onder de aandacht 

werd gebracht in Brussel, omdat Nederland daar altijd de dupe van is.  

De heer Nugteren geeft aan dat GroenLinks zich niet aansluit bij de oproep om als Nederland 

niet meer de braafste van de klas te zijn. 

De heer Dercksen licht toe dat hij ervoor pleit dat als Nederland zich aan die regels houdt, zij 

alle partners in Europa moet oproepen zich ook aan die regels te houden, omdat zij anders niet 

alleen de Nederlandse bedrijven benadeelt maar ook de Nederlandse samenleving. 

De heer Nugteren heeft de indruk dat bv. Minister Dijsselbloem dat al constant benadrukt en 

de PVV daarin derhalve niet helemaal alleen staat.   

Spreker vervolgt dat de Werkgroep Europa om twee, in de visie van GroenLinks, valide 

redenen in het leven is geroepen nl. om: 

1. kennis op te doen. Het Brusselse is toch voor velen, en dat zal voor de nieuwe Staten 

ook het geval zijn, een terrein dat verkenning behoeft; 

2. intern wat agenderend te opereren aanvullend op wat het College doet.  

GroenLinks is het eens met de SP dat thans niet moet worden bepaald hoe de volgende Staten 

het moeten gaan doen, maar zij kunnen het wel sterk adviseren.  

GroenLinks is er in principe voorstander van de vorm van een werkgroep te handhaven; als 

het wordt gewijzigd in een woordvoerderoverleg, geeft GroenLinks mee daar iets van een 

agendacommissie bij te zetten. Het is niet alleen afwachten van wat er gaat komen; het is ook 

zelf kennis opdoen, er naartoe gaan om te begrijpen hoe het werkt en te vernemen wat voor 

soort maatregelen er in aantocht zijn. In de komende periode komen er veel nieuwe 

beleidsterreinen op de provincie af.  

Samenvattend pleit GroenLinks voor het voortzetten van een Werkgroep Europa, wellicht wat 

anders ingericht. GroenLinks zou het zeer toejuichen als alle fracties daaraan deelnemen 

omdat het iets is dat een ieder aangaat, los van de vraag of een partij voor- of tegenstander is 

van Europa.  

 

De heer Buiting merkt op dat het CDA de PVV in deze toch enigszins gelijk moet geven. 

Onderschreven wordt dat Nederland vaak wel wat roomser is dan de paus. Ter illustratie wijst 

hij op het feit dat onlangs door de Gezondheidsraad een intensief onderzoek is gedaan naar 

bv. matching. Matching houdt  in dat een rijksoverheid er zelf wat geld bijlegt om Europese 

gelden binnen te krijgen. Nederland was het enige land, dat dit niet systematisch deed. Alle 

andere landen deden dit wel en haalden op die manier bv. bij belangrijke projecten veel 

makkelijker iets binnen dan Nederland. Er is derhalve wel degelijk aanwijzing dat Nederland 

door een overdreven terughoudend beleid onvoorstelbaar veel misloopt. Spreker staat op het 

standpunt dat soms moet worden gekeken hoe het spel echt gaat en dan is er binnen de regels 

ook heel veel mogelijk. 

Voor wat betreft de Werkgroep Europa, is het CDA van mening dat het goed zou zijn om niet  

precies op dezelfde manier door te gaan. Dat wil niet zeggen dat er geen aandacht aan Europa 

moet worden besteed. Dat zou tegen de gedachtegang van het CDA zijn. 

De vraag is of er niet een vorm moet worden bedacht, die bij een nieuwe agenda past. Ter 

illustratie wijst spreker op de presentatie in BEM vanuit Amersfoort over nieuwe vormen van 

participatieve democratie. Het CDA kan zich voorstellen dat de provincie hiermee 

experimenteert rond het doelterrein Europa door meer experts uit de regio te betrekken bij het 

Statenwerk. Een vorm die iets participatiever is, waardoor wat sneller kan worden geschakeld.  

Samenvattend kan het CDA zich voorstellen dat de volgende Statenperiode wordt gebruikt 
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om op het gebied van het onderwerp Europa een democratische vernieuwing toe te passen 

door veel meer met de samenleving samen te werken. Een en ander moet uiteraard wel passen 

bij de agenda.  

 

De heer Poort zegt toe datgene, dat in deze vergadering naar voren is gebracht, te zullen 

verwerken in de voorliggende Overdrachtsdocumenten.  

De voorzitter sluit de bespreking over dit onderwerp af.  

 

11. Statenvoorstel verlenging overeenkomst accountantscontrole EY 

Wordt zonder bespreking, maar met de mogelijkheid van schriftelijke vragen, doorgeleid naar 

PS.  

 

12. Statenbrieven en ingekomen stukken, die ter informatie worden aangeboden 

 

12.1 Statenbrief Strategische verkenning bestuurlijke toekomst regio Vijfheerenlanden 

(Vianen c.a.) 

 

12.2 Statenbrief keuze onderwerp GS-onderzoek 2015 naar de doelmatigheid en 

doeltreffendheid van het gevoerde bestuur 

 

12.3 Statenbrief resultaten en vervolgstappen scan Europese Financieringskansen 

 

12.4 Memo gedeputeerde Van Lunteren beantwoording vragen transitie BRU 

De heer Germs memoreert ter voorbereiding op deze vergadering een schriftelijke vraag te 

hebben in gediend over het risicomanagement. In het antwoord staat dat de provincie een 

beroep kan doen op de reservering weerstandscapaciteit als de middelen ontoereikend zijn. De 

VVD zou het betreuren indien dit nodig zou zijn. Geïnformeerd wordt of GS voorzien dat een 

beroep moet worden gedaan op voornoemde reservering.  

Gedeputeerde Van Lunteren antwoordt daarover nog niets te kunnen zeggen. Zoals bekend 

vindt op dit moment een accountantscontrole plaats. In het accountantsrapport, dat ook 

richting de Staten komt, zullen alle antwoorden staan.  

 

12.5 Statenbrief eindbalans Europastrategie 2011 – 2014 

 

12. 6 Memo gedeputeerde Van Lunteren nadere onderbouwing uitstel onderwerp 

woningbouw van GS onderzoeksplan 2015-01-28 

 

12.7 Memo CvdK aanvulling beantwoording vraag indicatoren IBT n.a.v. 

Programmabegroting 2015  

 

12.8 Statenbrief Rapport audit verbonden partijen 

 

12.9 Statenbrief kostenoverzicht verstrekte onkostenvergoedingen en declaraties GS 

over het eerste halfjaar 2014 

 

12.10 Statenbrief standpunt GS Noord-Holland inzake adviesrapport Gooi en 

Vechtstreek 

 

12.11 Statenbrief convenant interprovinciale reguliering informatieveiligheid 
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12.12 Statenbrief verslag missie naar China 

 

12.13 Regio Randstad bericht Europa 

 

13. Sluiting 

De voorzitter memoreert dat hiermee deze Statenperiode van 4 jaar van de commissie BEM 

wordt afgesloten. Spreekster geeft aan de commissie met heel veel plezier te hebben 

voorgezeten. Zij bedankt de leden van de Commissie voor de plezierige vergadering, maar 

ook met name Ruud Poort; zonder hem zou de commissie BEM niet zo geordend hebben en 

zouden toezeggingen niet zijn nagekomen.   

 

Alhoewel ongetwijfeld tijdens het slotdiner nog woorden zullen worden gewijd aan de 

prettige wijze waarop mevrouw Doornenbal de vergaderingen heeft voorgezeten en aan de 

betrokkenheid en kwaliteiten van de heer Poort, hecht de heer Nugteren eraan de voorzitter en 

de heer Poort hiervoor thans alvast namens de commissie BEM zeer te bedanken.   

 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.   

 

 

 

 

 

 

 

 


