
 

Vergadering 
Definitieve agenda 

Vergadering van Commissie Bestuur, Europa en Middelen 

Datum: 05-09-2016 19:30 – 21.30 uur 

 

Locatie: Zie opening 
Voorzitter: Dhr. H. IJssennagger (afwezig: Mw. H.J. Keller) 
Griffier: Mw. M.L. Engelsman 

 1 Opening en algemeen (tijdsbesteding 19.30-20.00 uur)  
 
Locatie: Commissiekamer 

 

 1.1 Opening  
 

 

 1.2 Vaststellen agenda  
Vaststellen  
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 1.3 Mededelingen  
 
- Stand van zaken IPO (dhr. Krol) 
- Mededeling Waterliniemuseum (mw. Pennarts-Pouw)  
- Mededeling accountsverklaringen van de gemeenten (mw. Verbeek-Nijhof) 
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 1.4 Verslag Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen (2016BEM68)  
Vaststellen  
 
Behandelend ambtenaar: Mw. E. IJsbrandij tel. 06-21844439 

1 

 1.5 Rondvraag  
 

 

 1.6 Termijnagenda (2016BEM69)  
Ter kennisname  
 
Behandelend ambtenaar: Mw. M.L. Engelsman tel. 06-54354107 

1 

 2 Organisatie (tijdsbesteding 20.00-20.45 uur)  
 

 

 2.1 Statenvoorstel Randstedelijke Rekenkamer onderzoek Informatieveiligheid (2016BEM72)  
Ter bespreking  
 
Behandelend ambtenaar: Mw. M.L. Engelsman tel. 06-54354107 
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 2.2 Statenvoorstel Beleidskader integraal risicomanagement (2016BEM79)  
Ter bespreking  
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Portefeuillehouder: Mw. Verbeek-Nijhof 
Behandelend ambtenaar: Dhr. E.P. van Wijk tel. 030-2582488 

 2.3 Statenbrief Privacyreglement CSB Verkeersmanagement (2016BEM76)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Mw. Verbeek-Nijhof 
Behandelend ambtenaar: Dhr. J.J. van Dijke tel. 06-18300629  
 
Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.  
 
PvdD:  
De provincie Utrecht geeft opdracht om naar individuele personen herleidbare bluetooth 
signalen in te winnen, te verwerken en te presenteren tbv het programma Regionaal 
Verkeersmanagement. De PvdD is bezorgd over het verzamelen van deze persoonlijke 
gegevens, zeker nu kennisgeving hiervan aan de gebruikers van de bluetooth apparatuur 
achterwege gelaten wordt. Wij willen hier graag met de gedeputeerde en andere fracties 
over van gedachten wisselen. 
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 3 Bestuur (tijdsbesteding 20.45-21.30 uur)  
 

 

 3.1 Statenbrief Inwonersbetrokkenheid bij de provincie (2016BEM70)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw 
Behandelend ambtenaar: Dhr. E. van Loon tel. 030-2582086  
 
Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.  
 
SGP: Het ervaring opdoen zonder onderliggende koers is onvoldoende. Daarnaast 
passeert GS de oproep in motie 20.  
Feitelijk blijkt uit de notitie dat GS weinig vaart maakt op dit punt; praktijk ervaring gaat 
opdoen en dat is het dan.  
Dat is volstrekt te weinig.  
GroenLinks: 
Wij vinden het onderwerp te belangrijk en te regelmatig onderwerp van gesprek om "ter 
informatie af te handelen". Zie bijvoorbeeld ook onderdeel 3 van de onlangs verstrekte 
presentatie "de sociale staat van Nederland", die Kim Putters bij het IPO gaf. GroenLinks 
is benieuwd naar welk overig instrumentarium (pagina 5 laatste alinea van de notitie 
inwonerbetrokkenheid) dan in ontwikkeling is, en we doen graag enkele suggesties om te 
kijken hoe Utrecht ervoor staat in vergelijking met andere provincies en wat we daarvan 
kunnen leren. Hierover wisselen we graag met GS en andere fracties van gedachten. 
PvdA: 
De PvdA wil de nota bespreken omdat ze geen een goed evaluatie van uitgevoerde 
participatietrajecten mist. Waarom loopt het in het ene geval wel of niet goed, wat vinden 
onze partners ( gemeenten, bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven) 
hoe de provincie de participatie uitvoert. Gaat GS dit nog oppakken en waarom wel /niet? 
D66: 
Omdat inwonersbetrokkenheid een van de pijlers is van deze coalitie en daarmee 
bespreking door de Staten (BEM) gewenst is. 
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 3.2 Memo GS gedeputeerde Pennarts betreffende herindeling Vijfheerenlanden 
(2016BEM74)  
Ter bespreking  
 
Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.  
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PvdA:  
De minister gaat eind augustus berichten of hij de procedure gaat overnemen van de 2 
provincies. De PvdA fractie wil bespreken wat het oordeel van de minister betekent voor 
de opstelling van GS en PS in dezen, Daarnaast wil de PvdA ook bespreken waarom de 
IPC is vastgelopen en welke inhoudelijk en emotionele overwegingen daarbij een rol 
spelen en hoe daar vanuit GS mee is omgegaan. 

 4 Ter informatie  
 

 

 4.1 Statenbrief advies festival (2016BEM71)  
Ter informatie  
 
Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw 
Behandelend ambtenaar: Dhr. B. Bannink tel. 06-21124569 
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 4.2 Statenbrief Meicirculaire provinciefonds 2016 (2016BEM75)  
Ter informatie  
 
Portefeuillehouder: Mw. Verbeek-Nijhof 
Behandelend ambtenaar: Dhr. C.A.B. Kooijman tel. 030-2582453 
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 4.3 Statenbrief Informatieveiligheid (2016BEM80)  
Ter informatie  
 
Portefeuillehouder: Mw. Verbeek-Nijhof 
Behandelend ambtenaar: Dhr. J. Visbeen tel. 030-2582150 
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 4.4 Statenbrief Evaluatie Uitvoeringsagenda Historische Buitenplaatsen 2012-2015 
(2016BEM77)  
Ter informatie  
 
Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw 
Behandelend ambtenaar: Mw. G. Wachter tel. 030-2582739 
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 4.5 Statenbrief uitvoeringsverordening subsidie NHW en SvA (2016BEM78)  
Ter informatie  
 
Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw 
Behandelend ambtenaar: Mw. M. Glorie tel. 030-2583186 
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 4.6 Statenbrief Utrechts programmaplan Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van 
Amsterdam (2016-2019) (2016BEM73)  
Ter informatie  
 
Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw 
Behandelend ambtenaar: Mw. M. Glorie tel. 030-2583186 
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 4.7 Ingekomen brief van RUD betreffende urgente mededeling van het Dagelijks Bestuur 
(2016BEM82)  
Ter informatie  
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 5 Sluiting (21.30 uur)   

 
De stukken liggen ter inzage bij de receptie van de provincie Utrecht  

 


