
 

Vergadering 
Definitieve agenda 

 
Vergadering van Commissie Bestuur, Europa en Middelen 

Datum: 11-04-2016 19:30 uur 

 

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

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

 

 1.1 Opening  
 

 

 1.2 Vaststellen agenda  
Vaststellen  
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 1.3 Mededelingen  
 

 

 1.4 Verslag Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 7 maart 2016 (2016BEM32)  
Vaststellen  
 
Behandelend ambtenaar: Mw. E. IJsbrandij tel. 06-21844439 
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 1.5 Rondvraag  
 
Bijlage 1: Rondvraag 1 van VVD betreffende Bodemsanering Acacialaan 
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 1.6 Termijnagenda (2016BEM33)  
Ter kennisname  
 
Behandelend ambtenaar: Mw. M.L. Engelsman tel. 06-54354107 
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 2 Bestuur (tijdsbesteding 20.00-21.00)  
 

 

 2.1 PCL Advies Vluchtelingenvraagstuk aan PS (2016BEM41)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Dhr. van den Berg  
 
Hieronder de motivaties voor de opwaardering van dit agendapunt.  
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GroenLinks en ChristenUnie:  
De PCL heeft zich goed verdiept in het onderwerp en komt met een scala aan adviezen 
en bruikbare suggesties, waarvan GroenLinks en ChristenUnie vinden dat we daar ons 
"voordeel" mee kunnen doen. Daar is reden genoeg reden voor. Het advies is aan GS en 
PS en wij willen weten of en hoe we met collega-fracties en GS de gesignaleerde kansen 
kunnen gaan uitwerken. 
 
SGP:  
PCL-advies vluchtelingen. Reden agendering: op welke wijze past dit PCL-advies binnen 
de doel- en taakstelling van de PCL? In hoeverre heeft de PCL met dit advies politiek 
standpunten ingenomen, met name gelet op de adviezen 1, 4 en 7? Wat is de 
inhoudelijke reactie van het College op dit advies? 

 2.2 Statenbrief Aanschaf Dienstauto's (2016BEM40)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Mw. Verbeek-Nijhof 
Behandelend ambtenaar: Mw. S. Rolsma tel. 06-21124624  
Hieronder de motivatie voor de opwaardering van dit agendapunt.  
 
SP:  
welke alternatieven zijn er beschikbaar en in welke mate kunnen die alsnog worden 
meegenomen. 
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 2.3 Adviesrapport Perikles Adviesgroep (2016BEM42)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw  
Hieronder de motivatie voor de opwaardering van dit agendapunt.  
 
D66:  
Op 21 maart hebben wij van de Perikles Adviesgroep van de studie Bestuur & 
Organisatie het rapport gekregen waarin zij hebben getracht te onderzoeken hoe wij als 
provincie jongeren tussen de 18 en 26 jaar beter kunnen betrekken bij de besluitvorming. 
Het rapport geeft zeer concrete suggesties die wij als D66 graag zouden bespreken met 
de andere fracties. Het lijkt ons logisch dat dit bij BEM op te agenda komt vanwege de 
meeste inhoudelijke overeenkomsten met de portefeuille Bestuur. 
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 3 Cultuur (tijdsbesteding 21.00-22.00)  
 

 

 3.1 Statenvoorstel Cultuurnota Provinciale Staten (2016BEM39)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw 
Behandelend ambtenaar: Dhr. J. Prins/Mw. C. van Doorn tel. 030-2582804/2196 
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 3.2 Memo GS gedeputeerde Pennarts betreffende informatie lekkage Waterliniemuseum 
(2016BEM27)  
Ter bespreking  
 
De agendering en bespreking van de lekkage bij het Waterliniemuseum wordt ook 
ondersteund door de SP (zie BEM verslag 7 maart 2016). 
 
Hieronder de motivatie voor de opwaardering van dit agendapunt:  
 
VVD:  
Graag wil de fractie van de VVD de lekkage van het Waterliniemuseum bespreken. De 
reden hiervoor is dat dan de resultaten van het onderzoek waar GS opdracht voor heeft 
gegeven bekend zijn (zoals door de Gedeputeerde tijdens afgelopen BEM ook is 
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bevestigd). Ook heeft de VVD vragen over het proces en de gevolgen voor toekomst 
n.a.v. het rapport. 

 4 Handhaving (tijdsbesteding 22.00-22.30)  
 

 

 4.1 Memo GS gedeputeerde Pennarts betreffende svz fa. Van de Groep en Zn. BV in 
Bunschoten (2016BEM31)  
Ter bespreking  
 
Hieronder de motivatie voor de opwaardering van dit agendapunt.  
 
CDA:  
De reden voor bespreking betreft de methodologie waarop de conclusies worden 
gebaseerd:  
1. Bij een afnemend aantal meldingen moet de afname van meld bereidheid worden 
verdisconteerd. Hoe wordt dit in het onderhavige geval meegenomen? 
2. Zou niet een regelmatige enquête in retrospectief onderdeel van de 
voortgangsbewaking moeten zijn; dat wil zeggen dat niet alleen gevraagd moet worden 
naar ervaren overlast maar ook hoe die zich verhoudt ten opzichte van het verleden. 
Omdat het hier de methodologie betreft die ook relevantie kan hebben voor andere 
gevallen graag bespreking 
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 5 Ter informatie  
 

 

 5.1 Statenbrief Normenkader rechtmatigheid 2015 (2016BEM34)  
Ter informatie  
 
Behandelend ambtenaar: Dhr. W. Kooiman tel. 030-2582963 
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 5.2 Memo GS gedeputeerde Pennarts en van den Berg betreffende Energiebesparing 
bedrijven (2016BEM35)  
Ter informatie  
 
Behandelend ambtenaar: Mw. N. van de Lagemaat tel. 06-22912673/ Dhr. H. Kraaij tel. 
06-21124595 
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 5.3 Memo GS gedeputeerde Pennarts betreffende svz NHW- UNESCO (2016BEM36)  
Ter informatie  
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 5.4 Statenbrief Dienstverleningsovereenkomst RUD Utrecht 2016 (2016BEM37)  
Ter informatie  
 
Behandelend ambtenaar: Dhr. M. Schouten tel. 030-2583643 
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 5.5 Statenbrief instellingsbesluit van de adviescommissie festivals i.h.k.v. Cultuurnota 2016-
2019 (2016BEM38)  
Ter informatie  
 
Behandelend ambtenaar: Dhr. B. Bannink tel. 06-21124569 
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 6 Sluiting (22.30)  
 

 

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


