
 

Vergadering 
Definitieve agenda 

Vergadering van Commissie Bestuur, Europa en Middelen 

Datum: 10-10-2016 19:30-22.30 uur 

 

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

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

 

 1.2 Vaststellen agenda  
 
Behandelend ambtenaar: Marie Louise Engelsman 
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 1.3 Mededelingen  
 
- Stand van zaken IPO (dhr. Krol) 
- Mededelingen mbt Waterliniemuseum (Memo volgt zsm) 

 

 1.4 Verslag Statencommissie BEM van 5 september 2016 (2016BEM83)  
 
Behandelend ambtenaar: Mw. ML. Engelsman tel. 030-2582351 
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 1.5 Rondvraag  
 

 

 1.6 Termijnagenda (2016BEM84)  
Ter kennisname  
 
Behandelend ambtenaar: Mw. ML. Engelsman tel 030-2582351 
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 2 Middelen (tijdsbesteding 20.00-21.00 uur)  
 

 

 2.1 Statenvoorstel Najaarsrapportage 2016 (2016BEM87)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Allen 
Behandelend ambtenaar: Dhr. L. Donker tel. 06-46994683 
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 2.2 Statenvoorstel Programmabegroting 2016 (2016BEM90)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Allen 
Behandelend ambtenaar: Mw. D. Dekker tel. 030-2582286  
link naar de begroting op de website: http://begroting.provincie-utrecht.nl/ 
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 2.3 Statenvoorstel wijziging algemene subsidie verordening (2016BEM89)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Mw. Verbeek-Nijhof 
Behandelend ambtenaar: Mw. B. Dogan tel. 030-2582567 
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 3 Vergunningverlening, Handhaving en Toezicht (tijdsbesteding 21.00-22.00 uur)  
 

 

 3.1 Statenvoorstel Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving 
omgevingsrecht provincie Utrecht 2017 (2016BEM92)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw 
Behandelend ambtenaar: dhr. M. Schouten tel. 030-2583643 
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 3.2 Statenbrief Provinciaal Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 
2016-2019 (2016BEM93)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw 
Behandelend ambtenaar: dhr. M. Schouten tel. 030-2583643  
Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt. 
 
ChristenUnie:  
De ChristenUnie heeft de volgende argumentatie:  
- procedureel:  
1. deze stukken hebben alles met elkaar te maken. Graag zouden we deze 2 
statenbrieven dan ook ter bespreking willen vragen, om deze stukken rondom VTH ook 
in samenhang te bespreken.  
2. Statenvoorstel en Statenbrieven in relatie tot de 3 toezeggingen op de Termijnagenda 
rondom VTH:  
• Jaarplan VTH - toezegging bij Kadernota 2016 – inzage in handhavingstaken en de 
financierbaarheid daarvan, zo ook de activiteiten die worden ontwikkeld – GS zegt toe dit 
middels een notitie te doen  
• Kwaliteitsverordening VTH oktober 2016 aan PS voorgelegd 
• Indicatoren SMART en scherp verwoorden zodat deze beter een inzicht geven in de 
kwaliteit van de uitvoering van de VHT-taken 
Is het juist, dat de toezegging van een notitie (Stroperij, vandalisme, VHT-knelpunten) 
hiermee nog niet is ingelost?  
Lost GS de toezegging van 'Indicatoren SMART en scherp verwoorden' hiermee in?  
Acht GS het toezicht in de natuur- en recreatiegebieden hiermee op orde? 
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 3.3 Statenbrief halfjaarcijfers Jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
2016 (2016BEM94)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw 
Behandelend ambtenaar: dhr. M. Schouten tel. 030-2583643  
Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt. 
 
ChristenUnie:  
- procedureel:  
1. deze stukken hebben alles met elkaar te maken. Graag zouden we deze 2 
statenbrieven dan ook ter bespreking willen vragen, om deze stukken rondom VTH ook 
in samenhang te bespreken.  
2. Statenvoorstel en Statenbrieven in relatie tot de 3 toezeggingen op de Termijnagenda 
rondom VTH:  
• Jaarplan VTH - toezegging bij Kadernota 2016 – inzage in handhavingstaken en de 
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financierbaarheid daarvan, zo ook de activiteiten die worden ontwikkeld – GS zegt toe dit 
middels een notitie te doen  
• Kwaliteitsverordening VTH oktober 2016 aan PS voorgelegd 
• Indicatoren SMART en scherp verwoorden zodat deze beter een inzicht geven in de 
kwaliteit van de uitvoering van de VHT-taken 
Is het juist, dat de toezegging van een notitie (Stroperij, vandalisme, VHT-knelpunten) 
hiermee nog niet is ingelost?  
Lost GS de toezegging van 'Indicatoren SMART en scherp verwoorden' hiermee in?  
Citaat: “Provinciale aanwezigheid in het veld is en blijft dringend gewenst”. Maar op dit 
vlak is er wel een achterstand, ‘onderschrijding’. Wat kost het nu om dat te repareren? 

 3.4 Memo's GS - gedeputeerde Pennarts -betreffende Acacialaan Doorn (2016BEM86 en 
2016BEM96)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw 
Behandelend ambtenaar: Mw. H. Mertens tel. 030-2582484  
Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt. 
 
VVD:  
We worden goed geïnformeerd door de gedeputeerde maar we maken ons zorgen dat 
het wel steeds mis blijft gaan daar. Is de aannemer wel goed in staat het werk veilig uit te 
voeren en is de RUD in staat tot toezicht en handhaving nu de beschikbare uren hiervoor 
in het eerste half jaar al zijn overschreden. 
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 4 Organisatie (tijdsbesteding 22.00-22.30 uur)  
 

 

 4.1 Statenvoorstel wijziging Randstedelijke Rekenkamer (2016BEM95)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Dhr. C. De Kruijf (plv voorzitter PS) 
Behandelend ambtenaar: Dhr. R. Poort tel. 030-2582605 
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 4.2 Statenbrief advies over topstructuur en onderzoek Bedrijfsvoering (2016BEM88)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: mw. Verbeek-Nijhof 
Behandelend ambtenaar: dhr. H. Goedhart tel. 030-2582213  
Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt. 
 
SGP:  
Opvallend is dat hier wordt voorgesteld een extra directeur aan te stellen, terwijl juist 
gepleit wordt voor minder druk in de top en meer focus op lagere regionen van de 
organisatie. Daarbij komt dat het stuk geen financiële consequenties kent (zou je wel 
verwachten met een extra directeur). 
Graag ontvangen wij wat meer informatie bij dit agendapunt.  
 
GroenLinks:  
Waarom is er een extra directeur gewenst? De uitleg is de brief is erg summier. Andere 
provincies lijken ook toe te kunnen met 2 directieleden. 
Waar zijn de extra lasten in de begroting te vinden? 
 
SP:  
Toelichting is gewenst omdat enerzijds het ambtenarenapparaat krimpt en er nauwer met 
andere provincies wordt samengewerkt en anderzijds de Utrechtse top met nieuwe 
functies wordt uitgebreid. Ook wil ik de beloningsstructuur aan de orde stellen. 
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 5 Ter informatie  
 

 

 5.1 Statenbrief PS bedrijfsvoering P4 (2016BEM85)  
Ter informatie  
 
Portefeuillehouder: mw. Verbeek-Nijhof 
Behandelend ambtenaar: dhr. A. Dennebos tel. 06-21124670 
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 5.2 Statenbrief Rapportage Agenda Utrecht Verhaalt (2016BEM91)  
Ter informatie  
 
Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw 
Behandelend ambtenaar: Mw. G. Wachter tel. 030-2582739 
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 5.3 Statenbrief Voortzetting herindelingsproces Vijfheerenlanden (2016BEM98)  
Ter informatie  
 
Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw 
Behandelend ambtenaar: Dhr. H. Versteeg tel. 030-2583364 
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 6 Sluiting (22.30 uur)  
 

 

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


