
Vergadering van Commissie Bestuur, Europa en Middelen

Datum: 16-04-2018 19:30 uur

Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. ir. H. IJssennagger
Griffier: Mw. M.L. Engelsman

1 Opening en algemeen (tijdsbesteding 19.30 - 20.00 uur) 

Locatie: Commissiekamer

Bijlage
:

1.
1

Opening 

1.
2

Vaststellen agenda 
Vaststellen 

1

1.
3

Mededelingen 

1.
4

Verslag Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen 22 januari 2018 
(2018BEM17) 
Vaststellen 

Behandelend ambtenaar: Mw. E.M. IJsbrandij tel. 06-21844439

2

1.
5

Rondvraag 
Ter bespreking 

Rondvraag 1 inz. Mariniers Doorn ingediend door de PVV

1

1.
6

Termijnagenda (2018BEM18) 
Ter kennisname 

Behandelend ambtenaar: Mw. M.L. Engelsman tel. 030-2582351

1

2 Bestuur en Europa (tijdsbesteding 20.00 - 21.15 uur) 

2.
1

SV gevolgen invoering WNRA voor de werkgeversrol van Provinciale Staten 
(2018BEM26) 
Ter bespreking 

3

2.
2

SB Risico’s Paushuize (2018BEM30) 
Ter bespreking 

3



Portefeuillehouder: Dhr. Van Beek
Behandelend ambtenaar: Dhr. R. ter Heijne tel. 030-2583730

2.
3

SB Uitstel aanlevering verantwoordingsinformatie 2017 (2018BEM29) 
Ter bespreking 

Portefeuillehouder: Dhr. Straat
Behandelend ambtenaar: Dhr. H. Heijnemans tel. 030-2583672

2

2.
4

SB Voortgang Europastrategie Utrecht en randstad 2017 (2018BEM21) 
Ter bespreking 

Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw
Behandelend ambtenaar: Dhr. T.E. Jaroszek tel. 030-2582842 Hieronder de 
motivering voor de opwaardering van dit agendapunt. 

PvdA: 
De PvdA wil opwaardering voor de BEM-vergadering van 16 april van het 
onderwerp Voortgang Europastrategie Utrecht. Motivatie en bespreekpunten:
1. De bijgevoegde stukken over de Europastrategie geven een goed beeld welke 
acties er allemaal lopen, welke bijeenkomsten er zijn geweest en welke 
gesprekken gevoerd.
2. Wat ontbreekt zijn de punten waar PS aandacht aan zou kunnen / moeten 
geven. De volgende punten stelt de PvdA aan de orde:
a. Wat zijn bijzondere / belangrijke ontwikkelingen waar we nog onvoldoende 
rekening mee hebben gehouden?
b. Welke knelpunten voor de provincie Utrecht zijn te benoemen of kunnen 
ontstaan?
c. Welke uitdagingen zijn er voor 2018 ev en wilt u een recatie van PS op horen?
d. Gezien deze rapportage en de ervaringen wil GS de inzet van menskracht en 
middelen extensiveren of intensiveren en zo ja waarom?
e. Zijn er nog extra acties nodig om optimaal gebruik te maken van de EU-
fondsen?

3

2.
5

SV Begroting RR (2018BEM34) 
Ter bespreking 

3

3 Handhaving (tijdsbesteding 21.15 - 21.30 uur) 

3.
1

SB vaststelling jaarprogramma VTH (2018BEM27) 
Ter bespreking 

Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw
Behandelend ambtenaar: Dhr. M.J.C. Schouten tel. 030-2583643 Hieronder de 
motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt. 

PvdD: 
In het Uitvoeringsprogramma VTH 2018 staat over spontaan naleefgedrag en 
toezichtseffect: “Indien een streefnorm niet blijkt te worden bereikt, dan wordt 
onderzocht op welke wijze de streefnorm wél bereikt kan worden.” De Partij voor 
de Dieren vraagt zich af of ook eerst wordt uitgezocht waarom bepaalde 
streefnormen niet worden bereikt. Krijgen PS daar ook terugkoppeling over?
Wat betreft het PAS is de Partij voor de Dieren benieuwd of de uitspraak van de 
Raad van State van 9 maart van invloed is op vergunningverlening en/of 

4



handhaving in onze provincie.
Wat betreft het nieuw op te stellen faunabeheerplan: wat is de planning en 
procedure voor het opstellen van het nieuwe FBP en hoe worden PS hierin 
betrokken?
Op blz. 18 en 20 staat: “In de loop van het jaar wordt met de RUD Utrecht 
beoordeeld hoe er wordt omgegaan met controles van de luchtwassers bij 
veehouderijen. Voor deze taak is daarom een PM-post opgenomen.” Krijgen PS 
hier t.z.t. terugkoppeling over?

VVD: 
Volgende week staat bij de commissie BEM onder agendapunt 3.6 de 
Statenbrief vaststelling jaarprogramma VTH op de agenda. Hierbij zitten 
verschillende bijlagen waaruit wij een tweetal onderwerpen ter bespreking willen 
opvoeren.
Er is diverse malen door de VVD aangedrongen op een vergaande en intensieve 
samenwerking en zelfs fusie van de RUD en de ODRU. Ook andere partijen 
hebben daar in verschillende bijdragen op aangedrongen. De gedeputeerde 
heeft terecht opgemerkt dat dit ook haar wens is maar dat het een traag proces 
zal zijn. In het uitvoeringsprogramma VTH 2018 worden er in hoofdstuk 3 
“Ontwikkelingen RUD Utrecht” op pagina 6 onder e slechts twee zinnen aan dit 
onderwerp gewijd. Het draait daarbij vooral om kennisuitwisseling en 
samenwerking op onderdelen. Wij vinden dat onvoldoende toelichting op het 
door de Staten gewenst proces.
In de rapportage VTH staat op pagina 11 een hoofdstuk over BOA’s landelijk 
gebied. Uit de analyse blijkt dat er tot op heden geen dreigende situaties zijn 
geweest waarbij de eigen veiligheid van BOA’s in het geding was. Dat is zoals 
het hoort maar uit het vervolg van de analyse blijkt dat het in de toekomst kan 
gaan knellen.

4 Ter informatie 

4.
1

Memo GS inz. Gedeeltelijke terugbetaling lening kasteel Amerongen 
(2018BEM22) 
Ter informatie 

Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw
Behandelend ambtenaar: Mw. H. Mertens tel. 030-2582484

1

4.
2

Regionaal Maatschappelijke agenda Regio AV (2018BEM24) 
Ter informatie 

2

4.
3

SB (2018BEM33) en Memo inz. Provinciehuis (2018BEM25) 
Ter informatie 

Portefeuillehouder: Dhr. Van Beek
Behandelend ambtenaar: Dhr. A.Heusschen tel. 030-2582085 
Memo CvdK inz. vervolg stand van zaken Statenzaal en 
Statenbrief aanpassingen begane grond Huis voor de provincie

2

4.
4

Openbaar verslag IPO (2018BEM28) 
Ter informatie 

Portefeuillehouder: Mw. Maasdam- Hoevers
Behandelend ambtenaar: Mw. B. Ferwerda tel. 030-2583853

1



4.
5

Jaarstukken 2017 en Rapport RR (2018BEM31) 
Ter informatie 

5

4.
6

Memo en bijlagen Waterlinie Museum (2018BEM32) 
Ter informatie 

Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw
Behandelend ambtenaar: Mw. H. Mertens tel. 030-2582484 Per abuis zijn wij 
vergeten deze te koppelen voor BEM 5 maart jl.

4

5 Sluiting (21.30 uur) 


