
 

Vergadering van Commissie Bestuur, Europa en Middelen 

Datum: 02-07-2018 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- 21.00)  
 
Locatie: Commissiekamer 

Bijlage: 

 1.1 Opening  
 

 

 1.2 Vaststellen agenda  
Vaststellen  
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 1.3 Mededelingen  
 

 

 1.4 Verslag Statencommissie BEM 4 juni 2018 (2018BEM43)  
Vaststellen  
 
Behandelend ambtenaar: Mw. E.M. IJsbrandij tel. 06-21844439 
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 1.5 Rondvraag  
 
ChristenUnie: motie regenboogprovincie 
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 1.6 Termijnagenda BEM (2018BEM44)  
Ter kennisname  
 
Behandelend ambtenaar: Mw. M.L. Engelsman tel. 030-2582351 
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 1.7 SV Kadernota 2019-2022 en Voorjaarsnota 2018 (2018BEM55)  
Ter bespreking  
 
Behandelend ambtenaar: Dhr. A. Vermeeren tel. 030-2583321 of Dhr. A. Van der 
Weij tel. 030-2583992 Uw technische vragen over Kadernota en Voorjaarnota kunt 
u sturen naar statengriffie@provincie-utrecht.nl. Vragen over de onderwerpen die 
vallen onder MME dienen op 18 juni a.s. 9.00 uur binnen te zijn om beantwoording 
voorafgaand aan de commissie te garanderen; voor vragen m.b.t. BEM en RGW 
geldt als deadline vrijdag 22 juni 12.00 uur. 

3 

 2 Handhaving (tijdsbesteding 21.00- 21.20)  
 

 



 2.1 Memo toezeggingen Commissie Bem inzake Boa’s (2018BEM50)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw 
Behandelend ambtenaar: Mw. H. Mertens tel. 030-2582484 opgewaardeerd op 
verzoek van de SGP, PVV en VVD: 
SGP en PVV:Als commissie BEM hebben we de vorige keer uitvoerig 
gediscussieerd over de positie en de bewapening van de BOA. Deze memo biedt 
het één en ander aan inzicht, maar is ook verontrustend als het gaat om het type 
incidenten. Daarnaast constateren wij dat de betreffende organisaties hier 
verschillende conclusies uittrekken, terwijl omgevingsfactoren hetzelfde blijven (dit 
is geen waardeoordeel!). Al met al reden om opnieuw in gesprek te gaan als 
commissie’ 
VVD: zorgen in het verschil van uitrusting van de verschillende boa's 
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 2.2 Memo GS inz. Van de Groep (2018BEM58)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw 
Behandelend ambtenaar: Mw. N. van de Lagemaat tel. 030-2582140 Nazending: 
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 3 Cultuur (tijdsbesteding 21.20- 21.30 uur)  
 

 

 3.1 SV Rapport RR restaurantie van Rijksmonumenten (2018BEM53)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw 
Behandelend ambtenaar: Mw. M.L. Engelsman tel. 030-2582351 
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 4 Bestuur (tijdsbesteding 21.30-22.00)  
 

 

 4.1 SB Interbestuurlijk Programma (IBP) (2018BEM47)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw 
Behandelend ambtenaar: Dhr. A.F. Driessen tel. 030-2582179 Opwaardering 
ChristenUnie: 
Impliciet lijkt via dit stuk het IPO het einde van de knellende kerntaken in te luiden. 
Graag wil de ChristenUnie met andere fracties en GS van gedachten wisselen over 
de consequenties daarvan voor de provincie Utrecht. 
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 4.2 SB Overdracht rechten verplichtingen provincie Z-H i.v.m. provinciegrenswijziging 
Vijfheerenlanden (2018BEM52)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw 
Behandelend ambtenaar: Mw. H. Mertens tel. 030-2582946 Opgewaardeerd 
SGP: 
In het kader van Vijfherenlanden worden nu reeds de procedure voor de OV-
concessie opgestart. Hoe wordt de goede afloop geborgd van dit traject, juist ook 
als het gaat om draagvlak binnen de nieuwe gemeente? Een voorbeeld als in 
Leusden dient naar ons gevoel te allen tijde voorkomen te worden, een slechter 
welkom in onze provincie is niet denkbaar. De SGP fractie vindt het van groot 
belang dat de overgang van het OV in Vijfheerenlanden naar de provincie Utrecht 
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vlekkeloos verloopt. Het OV is een van de weinige dingen in de verandering van 
provincie waar gewone burgers mee worden geconfronteerd. Als we hier een 
situatie krijgen zoals we die in bijvoorbeeld Leusden hebben gezien, is dat funest 
voor het draagvlak van onze provincie binnen de nieuwe gemeente. Wij zijn 
benieuwd hoe een goede afloop van dit traject wordt geborgd.  
Daarom hebben we de volgende vragen: 
- Hoe ziet het proces van de OV-concessieverlening er voor dit gebied uit?  
- Is er sprake van een nieuwe aanbesteding?  
- Op welke manier worden de huidige gemeenten in het proces meegenomen? 
- Wanneer kan PS kennis nemen van het concept-vervoersplan voor dit gebied? 
Welke lessen zijn er getrokken uit de lopende concessie met Syntus en op welke 
manier worden deze betrokken in de procedure voor de nieuwe OV-concessie voor 
Vijfheerenlanden? 

 5 Organisatie (tijdsbesteding 22.00-22.40)  
 

 

 5.1 SV Nota kapitaalgoederen bedrijfsvoering (2018BEM54)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Dhr. Straat 
Behandelend ambtenaar: Dhr. R.E. Samuels tel. 06-28445422 
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 5.2 SB assessment informatieveiligheid 2017 en rapportage opzet en uitvoering 
programma informatieveiligheid en privacy (2018BEM56)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Dhr. Straat 
Behandelend ambtenaar: Dhr. V. Roos tel. 030-2583761 Opgewaardeerd door 
de SGP en de ChristenUnie: 
SGP: In het verleden zijn er diverse onrustwekkende signalen geweest rondom de 
kennis en vaardigheid van het personeel rond ICT-veiligheid. Juist in het kader van 
de AVG is ook persoonlijke bekwaamheid van de medewerkers zeer belangrijk: 
zonder dat werken alle bestuurlijke maatregelen niet. Hoe wordt dit meegenomen 
in de verdere implementatie van deze wet- en regelgeving? 
ChirstenUnie: de ChristenUnie heeft n.a.v. de presentatie Informatieveiligheid en 
AVG behoefte aan nadere bespreking van de Statenbrief met de overige fracties. 
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 5.3 SB Jaarverslag provinciearchivaris 2017 (2018BEM49)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw 
Behandelend ambtenaar: Dhr. V.J. Van Koutrik tel. 030-2866647 (HUA) 
Opgewaardeerd SGP: 
In de rapportage worden toch wel verontrustende conclusies genoemd. Niet alleen 
is het archiefbeheer als zodanig niet op orde, duidelijk wordt dat ook de dagelijkse 
werkzaamheden van medewerkers en bestuurders hierdoor bemoeilijkt worden. 
Hoe groot is de impact op de dagelijkse werkzaamheden? Kan het bijvoorbeeld dat 
bij grote projecten inzicht in het verleden moeilijker is en dat dat toch problemen 
leidt/leidde? Was dit bijvoorbeeld zichtbaar in het traject rondom de Uithoflijn? 
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 6 Uit commissie MME SB doorontwikkeling economische ecosysteem regio Utrecht 
(tijdsbesteding 22.40-23.00), 2018BEM57  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Dhr. Straat/van den Berg 
Behandelend ambtenaar: Dhr. M. Linskens 06-21124704 afkomstig uit de 
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commissie MME van 25 juni 2018 
Opgewaardeerd door PvdD, GroenLinks, SP en ChristenUnie. 
PvdD: 
De Partij voor de Dieren wil graag weten wat de ambities zijn voor de regionale 
maak- en herstel economie. Krijgen bedrijven met duurzame producten voorrang 
bij een nieuw economisch ecosysteem? Wat is het eerstvolgende moment waarop 
de Staten of de commissie worden betrokken? 
 
GroenLinks: 
We ontvangen graag het genoemde PWC rapport (dat ontbreekt nog bij de 
stukken). We vinden het besluit om samen met partners een ROM op te gaan 
zetten iets dat zich eerder leent voor een Statenvoorstel dan een Statenbrief. De 
onderbouwing over nut en noodzaak van een ROM en afweging tegen andere 
opties zouden we graag nader verduidelijkt/uitgewerkt zien. 
SP: 
Waar moet het MKB naar toe groeien? In het stuk: versterken ecosysteem, 
sterkten –zwakten van de provincie staat bij sterkten: veel hoogopgeleiden. Kunt u 
dit veranderen in veel theoretisch opgeleiden? En bij zwakten zou moeten staan: 
Gebrek aan praktisch opgeleiden in de bouw, de zorg, het onderwijs, openbaar 
vervoer, veiligheid en horeca. Deze mensen komen we namelijk te kort in de 
provincie, de vraag is dan ook wat u er aan gaat doen. 
 
ChristenUnie: 
• De provincie stapt als aandeelhouder in een Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij (een privaatrechtelijke organisatie), met risicokapitaal 
als handelsmerk. Is er in deze fase al meer te zeggen over de specifieke 
governance en expertise die dit van de provincie vereist, mede naar aanleiding van 
het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer).  
• De gemeente Hilversum is nadrukkelijk in beeld waar het gaat om de oprichting 
van een regionale ontwikkelingsmaatschappij. In hoeverre kan strategische 
economische samenwerking een risico vormen vanuit het oogpunt van bestuurlijke 
verhoudingen met de provincie Noord-Holland?  
• Wb de financiën: wat is op dit moment het budget van de provincie voor de OMU, 
en de bestedingen c.q. het beschikbare kapitaal hiervan in 2018? 

 7 Ter informatie  
 

 

 7.1 SB Onderzoek financiële situatie partnerinstellingen (2018BEM45)  
Ter informatie  
 
Portefeuillehouder: Dhr. Straat 
Behandelend ambtenaar: Dhr. E.P. van Wijk tel. 030-2582488 
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 7.2 SB Verkenning ambtelijke samenwerking Baarn-Eemnes (2018BEM46)  
Ter informatie  
 
Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw 
Behandelend ambtenaar: Dhr. H. Versteeg tel. 030-2583364 
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 8 Sluiting (23.00 uur)  
 

 

 


