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2006BEM83 
Verslag van de vergadering van de statencommissie Bestuur en Middelen van  
28 augustus 2006 
 
Aanwezig:
drs. W.J. Bos (PvdA, voorzitter), J.G.P. van Bergen (gedeputeerde), mr. J. Ekkers 
(gedeputeerde), mw. mr. J.G.J. Kamp (gedeputeerde), drs. J.P.J. Lokker (gedeputeerde), drs. 
R.P.F. Bijkerk (GL), mw. ir. S. van Bruggen (PvdA), drs. A.J. Ditewig (VVD), mw. mr. K.J. 
Fokker (PvdA), drs. H.H. Gaaikema (D66), M. van de Groep (ChristenUnie), mw. A. Jonkers-
Cornelisse (SP), M.F. van Leeuwen (SGP), drs. B. Nugteren (GL), dr. B. Levering (PvdA), 
G.M. Putters (VVD), mw. A.H. Raven (CDA), dr. T.G.P.M. Ruijs (CDA), mr. J.J.J. 
Streefland (CU), S.D. Swane (VVD), mw.ir. A.A. Swets (CDA), F.J. Vos (VVD) 
 
Afwezig:
Mr. B. Staal (cvdK), A.J. van Bokkem (PvdA), mw. G.B. van Keulen-Saenger (D66), 
H.R.A.L. Klein Kranenbrug (CDA) 
 
Van ambtelijke zijde aanwezig:
L.C.A.W. Graafhuis (griffier), mw. W. Voorneman-Rikkers (verslag) 

1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Conceptverslagen van 19 juni en 30 juni 2006, geactualiseerde lijst van toezeggingen 
termijnagenda 
De verslagen van 19 juni en 30 juni 2006 worden conform vastgesteld. 
Van de geactualiseerde lijst van toezeggingen is punt 4 afgehandeld.  
 
3. Mededelingen 
- Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Van Keulen en de heren Staal,  

Klein Kranenburg en Van Bokkem.   
- Op voorstel van de voorzitter wordt besloten agendapunt 8 na punt 3 te behandelen.  
- Voorts deelt de voorzitter met betrekking tot de agenda mede dat van de SP tijdig een 

verzoek is ingediend het onderwerp Hydron te agenderen naar aanleiding van de 
beantwoording van de door de SP gestelde vragen door gedeputeerde Van Bergen. 
Gezien het feit dat over Hydron een inspreker aanwezig is, stelt spreker voor dit 
onderwerp heden op de agenda op te voeren na de behandeling van agendapunt 8.  
Spreker informeert of de Commissie de agendering van dit onderwerp steunt.  
De heer Swane merkt op, dat de fusie van de Hydron uitvoerig in de Commissie is 
behandeld inclusief de tarieven. Naar aanleiding van die discussie zijn eenduidige 
conclusies getrokken. De SP heeft zich daarbij nauwelijks in de discussie gemengd. 
De VVD heeft er derhalve moeite mee dat de SP thans achteraf daarover het woord 
wenst te voeren. De VVD is van mening dat geen nieuwe elementen worden 
opgevoerd en dat de SP onjuiste stellingen aanvoert omdat volstrekt helder was dat de 
autonome tariefsverhoging bij een zelfstandig Hydron hoger was dan in het geval van 
de fusie. De tarieven zijn wat de VVD betreft voldoende besproken. De moties die de 
Stad Utrecht wil indienen, neemt de VVD voor kennisgeving aan. Samenvattend merkt 
spreker op dat de VVD agendering van dit onderwerp niet steunt.  
De heer Bijkerk deelt mede dat GL er niet voor voelt de discussie over de fusie als 
zodanig opnieuw te openen. De vragen over de tarieven zijn in de visie van GL ook 
afdoende behandeld. Dat neemt niet weg dat er een aantal kleinere 
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uitvoeringsonderwerpen is (bijv. dividenduitkering) waarvan de GL denkt dat het 
nuttig is die op dit moment aan de orde te laten komen, zodat van hieruit nog een 
signaal kan komen richting aandeelhoudersvergadering. 
De heer V.d. Groep deelt mede, dat de ChristenUnie zich aansluit bij het betoog van 
GL voor wat betreft het heropenen van de discussie over de fusie en de tarieven. Hij is 
van mening dat ook een kleine fractie, die op tijd heeft gevraagd om agendering, de 
ruimte moet krijgen van bespreking.  
Mevrouw Fokker deelt mede dat de PvdA het betoog van de VVD steunt. De PvdA is 
wel gevoelig voor de opmerking van de ChristenUnie, dat ook kleinere fracties de 
gelegenheid moeten krijgen zaken aan de orde te stellen. 
Mevrouw Swets deelt mede dat het CDA zich aansluit bij het betoog van de PvdA.   
De heer Gaaikema deelt mede, dat D66 zich aansluit bij het betoog van de 
ChristenUnie.  
De heer Van Leeuwen deelt mede dat de SGP zich aansluit bij het betoog van de 
ChristenUnie.  
De voorzitter stelt vast dat de VVD, het CDA en de PvdA en daarmee de meerderheid 
van de Commissie geen behoefte hebben aan behandeling, waarmee het onderwerp 
Hydron niet op de agenda zal worden opgevoerd.  
Desgevraagd door mevrouw Jonkers antwoordt spreker dat de desbetreffende 
inspreker hiermee ook niet het woord kan krijgen.  
Mevrouw Jonkers doet een dringend beroep op alle fracties in ieder geval de inspreker 
aan het woord te laten.  
Mevrouw Swets informeert waarom de inspreker niet bij de vorige 
Commissievergadering aanwezig was.  
Mevrouw Jonkers antwoordt, dat dit een goede vraag is. Zij vermoedt dat in de loop 
van de tijd met name door het uitstekende werk van de Utrechtse gemeenteraad een 
aantal nieuwe vragen is gaan leven. Velen zijn van mening dat het verhaal, zoals dat in 
eerste instantie door Hydron naar buiten is gebracht en zoals de Commissie van GS 
heeft ontvangen, bij nader inzien nog vele vragen en twijfels oproept. Zo ook bij deze 
inspreker.  
De voorzitter deelt mede, dat hij gehouden is aan de vastgestelde regels.    
De heer V.d. Groep informeert of de inspreker van tevoren op de hoogte was van die 
regels.De heer Graafhuis deelt mede, dat hij dit expliciet met mevrouw Jonkers heeft 
besproken.  

 
4. Rondvraag 
Geen. 
 
5. Ambitie en reflectie zelfevaluatie 
Op voorstel van de voorzitter wordt besloten dit onderwerp door te schuiven naar de volgende 
vergadering.  
 
TER BESPREKING 
 

Portefeuille drs. J.P.J. Lokker 
 
8. Versterking bestuurskracht van de gemeenten in het Vecht- en Plassengebied 
De voorzitter geeft in eerste instantie het woord aan de insprekers. 
 
De heer Bijl, burgemeester gemeente Wijdemeren, merkt op dat de gemeente zich in eerste 
instantie heeft afgevraagd of Utrecht bevoegd is Wijdemeren onvrijwillig te betrekken bij de 
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Arhi-procedure. Het is duidelijk geworden dat de wet Arhi de provincie Utrecht 
mogelijkheden biedt; de provincie dient wel in eerste instantie te trachten op één lijn te komen 
met de provincie Noord-Holland. 
Wijdemeren bestaat nog maar 4,5 jaar. De bevolking ziet een nieuwe herindeling niet zitten. 
Hetzelfde geldt voor de politieke partijen. Zij hebben dat in hun verkiezingsprogramma 
opgenomen, hetgeen thans ook in het Coalitieakkoord staat. Daarbij speelt een rol dat 
Wijdemeren, volgens de normen die op dit moment in het land worden gehanteerd, voldoende 
groot is met een omvang van bijna 24000 inwoners. 
Toch bestaat er bij het gemeentebestuur (zowel Raad als College) ook een gevoel van 
verantwoordelijkheid voor de omgeving. Dat is de reden waarom vanuit de gemeente richting 
de provincie een handreiking is gedaan ten aanzien van de invulling en de vormgeving van het 
proces. Wijdemeren is bereid met de status van waarnemer deel te nemen aan het proces, 
zodat op een later moment zonder informatieachterstand kan worden deelgenomen aan de 
formele procedure als blijkt dat daarvoor goede argumenten zijn. De juridische argumenten, 
dat een waarnemerschap niet zou kunnen, zijn bekend. Voor Wijdemeren weegt de politieke 
en bestuurlijke werkelijkheid zwaarder. Dat betekent dat, indien de provincie persisteert, 
Wijdemeren vanuit haar perspectief wordt gedwongen nee te zeggen tegen de procedure. 
Wijdemeren heeft te maken met twee Arhi-procedures tegelijkertijd. Eén in de Gooi- en 
Vechtstreek en één in het Vecht- en Plassengebied. Dat is verre van eenvoudig. Getracht 
wordt daarmee constructief om te gaan, omdat ook de verantwoordelijk wordt gevoeld voor 
het gebied in regionaal verband. Wijdemeren hecht aan goede verhoudingen met de provincie 
Noord-Holland en Utrecht. Zij wenst geen speelbal te zijn. De gemeente adviseert de 
provincie derhalve Wijdemeren de ruimte te geven een positie in te nemen die zij kan 
verantwoorden aan de achterban en die het voor de politiek mogelijk maakt datgene te doen. 
Zo niet dan heeft de provincie een onwillige gemeente in de procedure waarmee niemand is 
gebaat. Bovendien is de vrees van de gemeente, dat beide provincies niet op één lijn zitten, 
bewaarheid geworden. Er zijn in ieder geval verschillende percepties over de gang van zaken. 
Wijdemeren zit niet te wachten op dergelijke complicaties.  
In 2001 heeft de Minister van BZK bij de behandeling van het wetsvoorstel, dat leidde tot de 
vorming van de gemeente Wijdemeren, gezegd dat de gemeente wel 25 jaar voort kon. Dat is 
niet tegengesproken in het wetgevingsproces, zodat de gemeente daaraan vasthoudt. 
Tegelijkertijd begrijpt Wijdemeren dat de wereld verder gaat. Na 4,5 jaar is het echter wel erg 
snel om te veranderen. Daarvoor zullen hele goede argumenten moeten zijn. Tegen die 
achtergrond verdient het volgens Wijdemeren aanbeveling een positief meedenkende 
gemeente te betrekken bij de procedure op een wijze die voor de gemeente te verantwoorden 
is naar de achterban en die ook recht doet aan de verhouding die Wijdemeren heeft tegen 
opzichte van beide provincies.  
 
Mevrouw Jonkers memoreert, dat het juridisch gezien niet mogelijk is als waarnemer aan het 
proces deel te nemen. Spreekster informeert of de gemeente beseft welk risico zij neemt 
wanneer zij deze Arhi-procedure instapt. Zij wijst in deze op uitspraken over de zgn. 
restproblematiek: als bepaalde gemeenten er naar het oordeel van de provincie of het rijk niet 
voldoende zelf uitkomen, kan een gedwongen herindeling eventueel noodzakelijk zijn. Op 
grond van het vorenstaande zou Wijdemeren er toch bij betrokken kunnen worden. Spreekster 
informeert hoe Wijdemeren daar tegenaan kijkt. 
De heer Bijl antwoordt dat hetgeen de SP stelt met name geldt voor gemeenten, die niet de 
omvang hebben om zelfstandig voort te kunnen. Dat geldt derhalve niet voor een gemeente 
met de omvang van Wijdemeren die volgens alle normen, die provinciaal maar ook landelijk 
worden gehanteerd, boven die grens zit. Het geldt ook niet voor een gemeente, die nog maar 
4,5 jaar bestaat. Dan had die argumentatie al voor die tijd moeten zijn gehanteerd en niet op 
dit moment.  
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Mevrouw Jonkers merkt op dat het met name gaat om de zorg over de buurgemeenten. 
Geïnformeerd wordt of Wijdemeren niet bang is dat van hogerhand besloten gaat worden dat 
het voor de buurgemeenten beter is te worden heringedeeld en Wijdemeren daarbij 
gedwongen betrokken gaat worden. Dat is het risico dat Wijdemeren in de visie van de SP 
loopt.  
De heer Bijl antwoordt dat Wijdemeren de ogen niet wil sluiten voor ontwikkelingen. Als 
vanuit de procedure argumenten naar voren komen op basis waarvan blijkt dat het verstandig 
is op een later moment aan de procedure deel te nemen, is Wijdemeren daartoe bereid. 
Wijdemeren voelt zich verantwoordelijk voor het gebied. Dat is ook de reden van de 
handreiking. Wijdemeren heeft een bijzondere positie en zij verzoekt de provincie die positie 
te respecteren waarbij Wijdemeren de bereidheid heeft mee te denken aan oplossingen die het 
hele gebied aangaan.  
 
De heer V.d. Groep merkt op dat de provincie helder moet zijn over de gemeenten die 
betrokken zijn bij het Arhi-proces. Daarbij neemt Wijdemeren een bijzondere positie in 
vanwege het feit dat de gemeente tot de provincie Noord-Holland behoort. De provincie heeft 
echter ook met de bijzondere positie van de Utrechtse gemeenten Maarssen en De Ronde 
Venen te maken. Indien PS een Arhi-procedure starten om te komen tot een oplossing van de 
BAL-gemeenten, is niet uitgesloten dat de provincie daarbij betrokkenheid van de gemeenten 
Wijdemeren, Maarssen en De Ronde Venen nodig heeft. Daarmee is niet gezegd dat sprake 
zal worden van een herindeling, maar om alle mogelijke varianten te kunnen afwegen moet 
Wijdemeren in die procedure mee. Een waarnemerschap is daarbij juridisch niet mogelijk in 
die zin dat, indien uiteindelijk wordt vastgesteld dat de betrokkenheid van Wijdemeren 
gewenst wordt geacht, de hele procedure weer opnieuw zou moeten worden doorlopen. Dat 
betekent een enorm tijdverlies voor de oplossing van de problematiek binnen de BAL-
gemeenten. De ChristenUnie informeert of Wijdemeren, indien haar bijzondere positie wordt 
gemarkeerd, bereid is loyaal mee te doen als deelnemer.  
De heer Bijl antwoordt dat Wijdemeren er niets voor voelt met een dergelijke constructie mee 
te doen. De Wet Arhi verbiedt een waarnemerpositie niet,  maar spreekt daar alleen niet over. 
Wijdemeren is zich ervan bewust dat tijdverlies kan optreden, maar daar stelt zij de bijzondere 
positie met twee provincies tegenover; twee Arhi-procedures die het voor de gemeente zeer 
ingewikkeld maken, plus het feit dat de provincie Noord-Holland niet zit te wachten op die 
stap.  
 
De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de tweede inspreker. 
 
De heer Van Esterik, wethouder gemeente Maarssen, hecht eraan een korte toelichting te 
geven op de brief van de 6 betrokken gemeenten. Op 14 augustus jl. heeft overleg 
plaatsgevonden tussen de Colleges van de 6 gemeenten die beoogd betrokken zijn bij de Arhi-
procedure. Bij de brief is het verslag van dit overleg gevoegd. In het verslag staat een drietal 
wensen. Nadrukkelijk wordt verzocht rekening te houden met de positie die Maarssen, De 
Ronde Venen en Wijdemeren innemen.  
De twee overige wensen hebben te maken met de helderheid van het open overleg dat zal 
worden ingegaan. Alhoewel het in tegenspraak lijkt te zijn met het voeren van open overleg, 
denken de 6 gemeenten dat het de kwaliteit van de besluitvorming ten goede zou komen als 
GS het initiatief nemen een aantal varianten te formuleren waarover vervolgens in gesprek 
kan worden gegaan binnen het open overleg. Voorts hechten de 6 gemeenten eraan bij 
aanvang van het open overleg helderheid te krijgen over wat GS verwachten van het open 
overleg. De procedure is duidelijk, maar niet welke stappen binnen het open overleg 
ondernomen worden. De 6 gemeenten achten het van belang richting gemeenteraad en de 
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inwoners te kunnen communiceren wat wanneer gebeurt en wanneer zij betrokken raken bij 
het proces. 
De wensen geven de 6 gemeenten de Commissie graag mee bij haar beraadslagingen.  
 
De voorzitter memoreert dat de Commissie beschikt over de desbetreffende brief en het 
verslag. Hij stelt vervolgens het onderwerp inhoudelijk aan de orde, waarbij hij erop wijst dat 
het politieke debat op 18 september a.s. in de Staten zal worden gevoerd.   
 
De heer Ruys deelt mede dat het CDA heeft kennisgenomen van het uitgangspunt de politieke 
discussie nadrukkelijk op 18 september a.s. te voeren. Dat weerhoudt het CDA er niet van 
haar visie thans op een aantal punten naar voren te brengen.  
Wat voor het CDA voor de vakantieperiode als uitgangspunt diende was het waarnemerschap 
van Wijdemeren en de inhoud van de onderzoeken die in de visie van het CDA in het kader 
van de Arhi-procedure aan de orde behoren te komen. Het CDA heeft zeer nadrukkelijk 
verwoord dat door GS c.q. de provincie goed moest worden uitgedragen dat herindeling niet 
persé het uitgangspunt van de Arhi-procedure is, maar de varianten aan 
samenwerkingsvormen die voor dat gebied wenselijk kunnen zijn gegeven de beschikbaar 
gekomen analyses. Die lijn werd binnen de Commissie breed gedeeld. Dat betekent dat de 
provincie uit moet stralen niet af te koersen op herindeling maar op organisatorische 
samenwerkingsoplossingen binnen dat gebied. Voor het CDA is dit een heel belangrijk 
uitgangspunt. Het CDA verzoekt GS dat sterker uit te dragen dan tot nog toe te lezen valt.   
Het CDA heeft aangegeven het waarnemerschap een goede suggestie te vinden en het heeft 
het CDA verheugd dat GS dat ook wilde meewegen in de beoordeling van de mogelijkheden.  
Indien dat daadwerkelijk niet mogelijk blijkt, moet duidelijk zijn dat op het moment 
herindeling aan de orde komt Wijdemeren vrijwillig uit het traject kan treden. Het CDA staat 
voorts op het standpunt dat in gevallen van samenwerkingsconstructies provinciegrenzen niet 
dominant moeten zijn. Maarssen heeft een analoge problematiek neergezet. De Ronde Venen 
wordt in de brief van Maarssen ook genoemd onder b. Het CDA sluit zich wat dit betreft aan 
bij het gevraagde onder punt b van de brief van de betrokken gemeenten.  
Ten aanzien van punt c, het stappenplan, wacht het CDA vooralsnog de beantwoording van 
GS in deze af. Vooruitlopende hierop lijkt het het CDA uiterst transparant en hanteerbaar. Een 
ieder die koerst op samenwerking zal een stappenplan moeten gaan maken zodat daarmee een 
goed uitgangspunt wordt bereikt.  
Samenvattend merkt spreker op dat het CDA zich kan vinden in de punten a, b en c van de 
brief van Maarssen namens de betrokken gemeenten. Voorts hecht het CDA aan een reactie 
richting de 6 gemeenten en de buitenwereld via de daarvoor bedoelde communicatiekanalen 
dat een Arhi-procedure niet is gericht op herindeling maar op samenwerkingsvarianten 
waaronder herindeling aan de orde kan zijn. Tot slot hecht het CDA eraan op te merken dat 
het maatschappelijk draagvlak uiteraard een belangrijk punt is.  
 
Mevrouw Van Bruggen deelt mede dat de PvdA vindt dat in het voorstel goed staat verwoord 
dat Abcoude, Loenen en Breukelen behoefte hebben aan versterking van bestuurskracht en dat 
de gemeenten Maarssen, De Ronde Venen en Wijdemeren wellicht een rol kunnen spelen in 
het kader van de regionale context. De PvdA kan zich dan ook in grote lijnen vinden in het 
voorstel.  
Ten aanzien van Wijdemeren ziet de PvdA echter nog wel een aantal problemen. Zij vraagt 
zich af of het voorstel ten aanzien van Wijdemeren niet nog wat aanvulling behoeft.  
De PvdA vindt het belangrijk dat Wijdemeren in ieder geval in het begin bij het proces 
betrokken is. De PvdA heeft echter ook begrip voor het feit dat ze niet in een door hen niet 
gewenste herindeling betrokken willen worden.  
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Een rol als waarnemer zoals ze zelf voorstellen lijkt de PvdA echter niet wenselijk en naar de 
PvdA heeft begrepen is dat ook niet mogelijk. Dus ofwel Wijdemeren doe wel mee ofwel niet, 
maar dan doet die gemeente ook helemaal niet mee en dat lijkt de PvdA niet in het belang van 
het gehele gebied. 
De PvdA is van mening dat Wijdemeren in ieder geval de eerste zes maanden in de 
oriënterende fase van het open overleg betrokken zou moeten zijn. De Arhi voorziet na die 
zes maanden in een heroriënteringmoment. Wellicht dat in een of andere vorm in het voorstel 
zou kunnen worden opgenomen dat Wijdemeren dit heroriënteringmoment kan/mag 
gebruiken om uit de procedure te treden. Dit betekent dan ook dat er geen tijd verloren gaat.  
Het is echter een omdraaiing van hetgeen Wijdemeren zelf voorstelt. Wijdemeren zegt geef de 
gemeente eerste de waarnemingsrol en laat de gemeente later aansluiten als zij wel wil. Dat 
betekent dat de procedure weer van voren af aan moet worden gestart, waarmee wellicht zes 
maanden wordt verloren.  
Inmiddels is er op initiatief van Maarssen een overleg geweest tussen de zes betrokken 
gemeenten. Iedere gemeente was daar aanwezig en er is een aantal vragen en suggesties 
gekomen. De PvdA ondersteunt deze suggesties van harte.  
De suggestie om direct bij de start van de procedure te komen met een brede variantenstudie 
lijkt de PvdA een goede optie: breed in de zin van wie met wie, maar ook wat (herindeling, 
diverse vormen van samenwerking of wellicht een combinatie). 
Vorige keer heeft de PvdA al gevraagd om een nadere uitwerking van alle fasen en 
mogelijkheden van de Arhi. In het stuk staat nu wel een uitwerking van de Arhi met een 
tijdpad, maar het lijkt de PvdA zinvol dat dit nog wat uitgebreid wordt met wat er in de 
verschillende fasen aan de orde moet/kan komen, mede gebaseerd op voorgaande Arhi-
procedures. Dit kan mede nuttig zijn voor de variantenstudie.  
Uit het gebied is tevens een verzoek gekomen te bezien of er mogelijkheden zijn voor externe 
onafhankelijke ondersteuning. Dit lijkt de PvdA een optie die wellicht te overwegen is. 
Provincie zou in deze faciliterend kunnen zijn (financieel en materieel) waarbij ook aan de 
betrokken gemeenten een bijdrage (financieel en materieel) naar rato kan worden gevraagd. 
Het in het besluit genoemde bedrag van € 20.000 is dan wellicht wat aan de lage kant.  
Tot slot heeft de PvdA nog een aantal vragen aan GS: 

- Geïnformeerd wordt of inmiddels het standpunt van GS Noord-Holland bekend is. Het 
lijkt de PvdA van belang dat bij de besluitvorming te betrekken. De PvdA wenst ook 
te benadrukken dat zij hecht aan een goed en constructief overleg met Noord-Holland 
in deze. Het is h.i. noodzakelijk dat in ieder geval ruim voor de behandeling in de PS-
vergadering wordt beschikt over het formele standpunt van Noord-Holland.  

- Geïnformeerd wordt of GS nogmaals bereid is op zeer korte termijn (voor de 
Statenvergadering) overleg te voeren met Wijdemeren met het doel het draagvlak voor 
de procedure te vergroten. De PvdA heeft de indruk uit het verslag van het gesprek en 
de brief van Wijdemeren dat er wellicht nog een misverstand is over de Arhi en de 
waarnemerpositie.  

 
De heer Ditewig zet uiteen dat de versterking van de bestuurskracht van de gemeenten in het 
Vecht- en Plassengebied nu na meer dan tien jaar onderwerp van discussie te zijn in deze fase 
op de agenda van de Commissie is gekomen. Terecht constateren GS dat het versterken van 
de bestuurskracht van Breukelen, Abcoude en Loenen centraal staat in hun regionale context 
en samenwerkingsrelaties en dat het daarom wenselijk is de aangrenzende gemeenten 
Maarssen, De Ronde Venen en Wijdemeren in de Arhi-procedure te betrekken zoals 
geconcludeerd kan worden uit uitspraken, bestuurlijke overleggen en raadsbesluiten. 
De VVD benadrukt nogmaals wat zij in de Commissie BEM-vergadering van 30 juni jl. heeft 
aangegeven, dat de Arhi-proceudre een open karakter dient te hebben. Juist in de fase van het 
open overleg dienen de mogelijke varianten voor de versterking van de bestuurskracht helder 
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in beeld te worden gebracht en mag geen enkele mogelijke oplossingsrichting worden 
uitgesloten. 
De VVD vindt het daarom zinvol dat Maarssen, De Ronde Venen en Wijdemeren in de Arhi-
procedure worden betrokken en dat in het besluit staat onder welke condities zij worden 
betrokken. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat genoemde gemeenten, die goed zelfstandig 
functioneren, tot hun verrassing zouden moeten constateren dat zij heringedeeld zouden 
worden. Vandaar dat de VVD die condities van elementair belang vindt. 
De VVD deelt de conclusie van GS dat gelet op de uitkomst van eerdere onderzoeken naar de 
bestuurskracht van Loenen en vanuit de regionale context en het regionale perspectief Loenen 
deel moet nemen aan de Arhi-procedure.  
De VVD gaat alleen akkoord met het door GS gevraagde besluit wanneer de reeds genoemde 
condities in het onder punt 1 genoemde worden benoemd.  
Tot slot deelt spreker mede, dat de VVD de drie genoemde wensen van de zes gemeenten 
volledig ondersteunt.  
 
De heer Bijkerk deelt mede dat GL graag een bijdrage wil leveren aan het oplossen van de 
bestuurlijke problematiek in het Vecht- en Plassengebied. Daarbij kiest GL, met GS, voor een 
open benadering dat wil zeggen dat alle varianten van herindeling tot vormen van 
gemeentelijke samenwerking in beeld worden gebracht en dat niet op voorhand wordt 
gekoerst naar één bepaalde variant. Ook geografisch kunnen nog bepaalde varianten in beeld 
worden gebracht. Een open benadering maar uiteindelijk ook een daadkrachtige benadering 
die gaat leiden tot resultaten omdat er al heel lang wordt gepraat over dit gebied en over de 
bestuurlijke problemen die er in dit gebied zijn.  
GL maakt nadrukkelijk een onderscheid tussen Breukelen, Abcoude, Loenen enerzijds en 
Maarssen, De Ronde Venen en Wijdemeren anderzijds. Laatstgenoemde gemeenten hebben 
niet het probleem die Breukelen, Abcoude en Loenen wel hebben. Maarssen, De Ronde 
Venen en Wijdemeren kunnen echter wel een rol spelen bij het oplossen van die problemen. 
Het mag echter nooit zo zijn dat een gezonde gemeente als het ware ‘geslachtofferd’ wordt 
door de problematiek van een gemeente die niet functioneert. GL zal dat ook nauwgezet in de 
gaten houden. Een heel bijzondere positie heeft Wijdemeren. Om formele redenen vindt GL 
het noodzakelijk dat Wijdemeren wordt betrokken bij de Arhi-procedure. GL kan zich 
voorstellen dat er een moment van heroriëntatie komt gaande de Arhi-procedure. GL heeft 
begrip voor de reactie van Wijdemeren, maar is van mening dat de problematiek vanuit 
regionaal perspectief moet worden benaderd.  
GL kan zich vinden in de drie verzoeken die de zes gemeenten hebben ingediend. Een aantal 
zaken heeft GL 30 juni jl. reeds naar voren gebracht en zal GL in de Statenvergadering met 
redenen omkleedt naar voren brengen met als kern dat de uiteindelijke uitkomst aantoonbaar 
voordeel moet opleveren voor de burger. 
 
De heer Gaaikema deelt mede dat D66 van mening is dat de problematiek goed is verwoord in 
het voorstel. De problematiek concentreert zich rondom de BAL-gemeenten en de 
buurgemeenten moeten in de visie van D66 betrokken worden bij het oplossen van de 
problematiek. D66 maakt zich zorgen om het feit dat het gevoel leeft dat de Arhi-procedure 
altijd leidt tot een herindeling. Op basis van ervaringen in Gelderland is bekend, dat het niet 
noodzakelijkerwijs zo hoeft te zijn.  
D66 staat op het standpunt dat het proces en het tijdschema helder moeten zijn en meer 
concreet uitgewerkt moeten worden dan nu het geval is. De verwachtingen over en weer 
tussen gemeenten en provincie moeten helder naar elkaar worden uitgesproken en zo nodig op 
schrift worden gesteld. 
Met betrekking tot de betrokkenheid van de gemeenteraden merkt spreker op dat D66 zich op 
dit moment niet aan de indruk kan onttrekken dat alle gesprekken tussen GS en de Colleges 
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van B&W van de betrokken gemeenten plaatsvinden. D66 staat op het standpunt dat de 
gemeenteraden nadrukkelijk betrokken moeten worden op het moment concreet over de 
varianten wordt gesproken. D66 ziet in deze een belangrijk rol tussen de gemeenteraden en de 
Staten dat die daar op een gegeven moment in goed overleg met elkaar moeten treden. 
Daarvoor moet tijd worden ingeruimd.  
In reactie op de insprekers deelt spreker mede, dat hun punten helder zijn. Uiteraard zal 
rekening worden gehouden met de andere positie van Maarssen, De Ronde Venen en 
Wijdemeren in dit proces. Daarnaast heeft de Wijdemeren een extra bijzondere positie 
enerzijds omdat ze deel uitmaakt van een andere provincie maar het argument dat 
Wijdemeren ca. 4, 5 jaar geleden reeds heringedeeld is vindt D66 nog van zwaarder belang. 
Met de rol van waarnemer heeft D66 moeite. Dat is niet de rol die Wijdemeren in de visie van 
D66 zou moeten beogen. De gemeente doet mee of niet.   
D66 is in principe voorstander van het verzoek van de zes gemeenten de varianten zo spoedig 
mogelijk en waar mogelijk bij de start van de Arhi-procedure op tafel te hebben.  
 
De heer V.d. Groep deelt mede dat de ChristenUnie zich in grote lijnen aansluit bij 
voorgaande sprekers. Met betrekking tot de vraag over de communicatie wacht spreker het 
antwoord van de gedeputeerde af mede in relatie tot de punten b en c van de brief van de 
betrokken gemeenten. De ChristenUnie acht het van belang dat, indien gesteld wordt dat een 
open procedure wordt gevolgd, volstrekt helder is voor alle deelnemers hoe open de 
procedure is. Voor het overige komt de ChristenUnie nader op dit onderwerp terug in de 
statenvergadering.  
 
Mevrouw Jonkers memoreert dat al een paar keer eerder over dit onderwerp is gesproken. 
Voor het laatst op 30 juni jl. Alle fracties, behalve de SP, gaven aan in te stemmen met het 
opstarten van een Arhi-procedure. De SP was en is nog altijd van mening dat een 
gemeentelijke herindeling alleen een succes kan worden wanneer draagvlak aanwezig is onder 
de bevolking. Van dat draagvlak is tot op heden nog niks gebleken. Referenda of op zijn 
minst representatieve opiniepeilingen hebben tot op heden niet plaatsgevonden. Bij de 
herindeling op de Heuvelrug waren de statenfracties nog van mening dat er 
informatieavonden voor de burgers moesten worden gehouden. Destijds is de Commissie op 
werkbezoek geweest. Er is uitgebreid gediscussieerd over de uitslag van diverse 
opiniepeilingen. En nu, bij een herindeling in een andere deel van de provincie, wordt zomaar 
akkoord gegaan. 
De heer Ditewig hecht eraan op te merken dat deze discussie al vanaf begin jaren negentig in 
de betreffende gemeenten wordt gevoerd.   
De heer Ruys voegt hieraan toe dat door de SP wordt gesproken over herindeling. 
Uitdrukkelijk is gesteld dat herindeling niet het uitgangspunt is. Aan de orde is de vormen van 
samenwerking.  
De heer V.d. Groep is van mening dat de SP ten onrechte een vergelijking maakt tussen deze 
procedure en de acties die door de fracties zijn ondernomen in het kader van de procedure die 
op de Heuvelrug heeft gespeeld. Dat is in deze fase nog helemaal niet aan de orde.  
Mevrouw Jonkers merkt naar aanleiding van de opmerking van de VVD op dat zij nog 
nergens heeft gezien dat de inwoners van de betrokken gemeenten hun mening hierover 
hebben kunnen geven. Wellicht gaat dat nog komen, maar dan is sprake van een ‘trein die al 
rijdt’.  
In reactie op de opmerkingen van het CDA en de ChristenUnie deelt spreekster mede, dat een 
Arhi-procedure een open procedure is, die – volgens zeggen – niet noodzakelijk tot een 
herindeling hoeft te leiden. Maar ondertussen geven het CDA en D66 aan, dat gemeenten en 
hun inwoners, de indruk hebben dat bij het toepassen van een Arhi-proedure wordt 
afgestevend op een herindeling. Als dat niet het geval zou zijn, vraagt de SP zich af waarom 
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dan niet zonder dit mes op de keel met de betrokken gemeenten wordt bekeken hoe de 
bestuurskracht van Abcoude en Breukelen kan worden verbeterd. 
Abcoude wil perse een herindeling. De vraag is hoe eerlijk men dan is wanneer tegen de 
andere gemeenten wordt gesteld dat een herindeling niet perse de uitkomst hoef te zijn. 
Spreekster heeft nergens gelezen of gehoord dat GS Abcoude mededelen dat de Arhi-
procedure ook tot andere oplossingen kan leiden.  
De VVD heeft in juni geopperd dat gemeenten die vrijwillig dit proces ingaan, moeten weten 
dat zij niet gedwongen zullen worden om uiteindelijk deel te nemen aan zaken die zij niet 
wensen. Maar een ieder weet wat het standpunt van het, nog net zittende, Kabinet is ten 
aanzien van de zogenaamde restproblematiek. Oftewel in gewoon Nederlands: het is jammer 
als bijvoorbeeld Maarssen of Wijdemeren niet wensen te worden heringedeeld, maar als de 
provincie en uiteindelijk het Rijk van oordeel zijn dat dit beter is voor het gehele gebied, dan 
is Maarssen gewoon de klos. 
De heer Swane memoreert dat de VVD de vorige keer inderdaad heeft voorgesteld om in het 
besluit heel helder aan te geven welke status Maarssen, De Ronde Venen en Wijdemeren 
hebben. Er is een verschil tussen bestuurlijk kijken tegen dergelijke zaken en politiek 
bedrijven. Spreker constateert dat de SP het laatste doet. Het is volstrekt duidelijk wat hier aan 
de orde is: Wijdemeren heeft net een heel herindelingproces doorlopen, één van de 
onderdelen van een herindelingproces is duurzaamheid en dat het is derhalve ondenkbaar dat  
Wijdemeren bij het proces wordt betrokken opdat straks een hele grote Vechtgemeente kan 
ontstaan inclusief Wijdemeren. Spreker verzoekt de SP zich op de feiten te baseren en niet te 
‘fantaseren’ over wat de VVD bedoelt met haar heldere uitspraken.  
Mevrouw Jonkers merkt in reactie op de VVD op dat het niet anders is dan wanneer een 
gemeente nu meedoet aan de Arhi-procedure zij het risico loopt te worden heringedeeld. 
Indien dit niet het geval is, hoort spreekster dit graag van de gedeputeerde.  
Mevrouw Van Bruggen deelt mede dat de PvdA als voorwaarde wil stellen dat een gemeente 
niet gedwongen wordt heringedeeld. Er is een heroriëntatiemoment in de Arhi-procedure. De 
SP gaat daar volkomen aan voorbij. Spreekster sluit zich aan bij de woorden van de VVD dat 
de SP thans onrecht doet aan de woorden van andere fracties die trachten hun mening 
zorgvuldig te verwoorden en recht te doen aan alle gemeenten. Indien een open overleg met 
alle varianten wordt voorgelegd, wordt dat ook bedoeld. De SP wekt de indruk dat andere 
fracties een verborgen agenda hebben. De PvdA heeft daar grote moeite mee en merkt op dat 
fracties niet gewend zijn zo met elkaar om te gaan.  
De heer Ruys memoreert het verzoek van het CDA aan GS een duidelijke brief te sturen naar 
de betrokken zes gemeenten met de aandachtspunten die spreker eerder in deze vergadering 
naar voren heeft gebracht en zoals hij inmiddels heeft gehoord ook door andere fracties 
worden gesteund. Indien de SP suggesties wil meegeven voor die brief, om de duidelijkheid 
die de SP van belang voor die gemeenten en hun bevolking te bevorderen, kan zij dit in deze 
eerste termijn aangeven.  
Mevrouw Jonkers deelt tot slot mede, dat de SP in juni voor een helpende hand was naar 
Abcoude en Breukelen. Dat is de SP nog steeds. Maar dan zonder het mes van de Arhi-
procedure op tafel.  
Desgevraagd door de heer Swane antwoordt spreekster dat voorzover bekend men nog steeds 
in afwachting is van het eigen onderzoek van Loenen. Als daaruit blijkt dat de bestuurskracht 
van Loenen te wensen overlaat, dient Loenen daar wat aan te doen.  
De heer Swane constateert dat de SP hiermee op dit moment tegen het voorstel van GS is 
Loenen te betrekken in de Arhi-procedure. 
Mevrouw Jonkers deelt mede dat de SP op dit moment tegen het starten van de totale Arhi-
procedure is. Dat is niet nieuw. Zij heeft dit standpunt ook reeds op 30 juni jl. verwoord. 
Zeker zolang een gemeente zelf nog niet constateert en instemt met het feit dat haar 
bestuurskracht verbeterd dient te worden, is de SP daar tegen.  
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De heer Van Leeuwen merkt op dat uit de discussie blijkt dat het onderwerp heel gevoelig ligt 
maar ook misverstanden kan oproepen. De SGP hecht er dan ook buitengewoon veel waarde 
aan dat voor het debat in de Staten helder is dat GS tegemoet komen aan de wens van de 
betrokken gemeenten ten aanzien van de variantenstudie voor de start van het open overleg. 
Voor de SGP is dit een randvoorwaarde akkoord te kunnen gaan met het voorstel. 
In de volksmond is een Arhi-procedure het begin van een herindelingprocedure. Het begrip is 
beladen. De SGP sluit zich aan bij de woorden van voorgaande sprekers, dat een en ander 
vanaf het begin helder moet worden gecommuniceerd.  
Er moet helderheid komen over de positie van enerzijds Abcoude, Breukelen en Loenen en 
anderzijds Maarssen, De Ronde Venen en Wijdemeren. GS geven aan dat er een onderscheid 
is, maar er is geen formeel onderscheid. Op dat punt sluit de SGP zich aan bij de suggestie 
van de PvdA dat helder gecommuniceerd wordt dat er na 6 maanden een heroriëntatiemoment 
is en Maarssen, De Ronde Venen en Wijdemeren alsnog kunnen uittreden als er voor hen 
geen sprake is van meerwaarde.  
Tot slot hecht spreker eraan op te merken dat het de SGP gaat om het versterken van de 
bestuurskracht in de regio, het bestuur toch dichtbij de burger te houden en een aantoonbare 
meerwaarde. Voorts moet helder worden gecommuniceerd wanneer de burger wordt 
betrokken in het proces.  
 
De heer Lokker zet uiteen dat het oplossen van de bestuurlijke problematiek het doel van de 
operatie is. De bestuurlijke problematiek moet worden benaderd vanuit de inhoud. De 
zorgvuldigheid van de procedure is van groot belang. Vooral naar buiten toe zal de status van 
het open overleg helder moeten worden gecommuniceerd. Het open overleg kent een eerste 
belangrijke ronde. Een ronde waarin gemeenten die participeren in de Arhi-procedure worden 
geconsulteerd. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met datgene dat de gemeenten zelf 
in hun eigen overleg reeds naar voren hebben gebracht. Condities waaronder zij het open 
overleg willen voeren. Het is van belang het open overleg een kans te geven een open overleg 
te zijn. Spreker stelt zich hierbij voor in de tweede ronde van het open overleg meerdere 
varianten aan PS te presenteren op basis van resultaat van het open overleg en het interne 
onderzoek door de provincie. PS zullen derhalve vanaf het begin bij het proces worden 
betrokken. Spreker zegt toe in het voorstel aan PS en in de besluitpunten helder te zullen 
maken onder welke condities de gemeenten en PS participeren.  
Wat betreft de betrokkenheid van Wijdemeren hebben GS gemeend in ieder geval de 
regionale samenhang het primaat te geven. Als het gaat om de opvatting van Wijdemeren zal 
die in de zin zoals die met elkaar is afgesproken ook een plaats krijgen in het open overleg. 
Inmiddels hebben GS van Noord-Holland aangegeven geen voorstander te zijn van het 
betrekken van Wijdemeren bij een Arhi-procedure. Zij zien derhalve niets in het vormen van 
een interprovinciale commissie. In juridische zin kunnen GS een Arhi-procedure volgen. Dat 
is indertijd ook gebeurd bij Loosdrecht in omgekeerde richting.  
Samenvattend zullen GS een zo helder en transparant mogelijk proces ingaan onder de 
condities zoals verwoord in dit debat. De specifieke wens om dat ook in het besluit tot 
uitdrukking te laten komen lijkt spreker geen probleem. Het starten van een Arhi-procedure 
biedt in de visie van GS in ieder geval de garantie dat er resultaatgericht wordt gewerkt. De 
tijd dat vrijblijvend met elkaar om de tafel wordt gezeten om oplossingen of deeloplossingen 
te verzinnen, waarbij iedereen op elk moment kan afhaken, is voorbij. Het belang van de 
burger is essentieel. Het moet uiteindelijk aantoonbaar voordeel opleveren voor de inwoners 
van het gebied. De gemeenteraden zullen zich ook kunnen legitimeren doordat zij in het 
vervolg proces uiteraard hun eigen bevolking kunnen raadplegen. Uit de evaluatie van het 
Heuvelrugproces is helder geworden dat de gemeenteraden bij het verdere proces na het open 
overleg een betekenisvolle rol gaan spelen. In die fase komt nadrukkelijk naar voren dat 
getracht wordt duidelijk te maken dat het belang van de inwoners van het gebied voorop staat.  
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De heer Ruys informeert of GS tegemoet komen aan de drie wensen van de zes gemeenten. 
Voorts memoreert spreker te hebben verzocht expliciet naar buiten te dragen zowel in de 
beantwoording richting de zes gemeenten als via de pers wat moet worden verstaan onder de 
Arhi-procedure.  
Aan het bovenstaande hecht het CDA zeer. Dat is voor het CDA van belang om in de 
Statenvergadering een positief besluit te kunnen nemen. 
Mevrouw Van Bruggen informeert hoe de verdere procedure met Nood-Holland nu is om te 
komen tot een werkbaar overleg. Voorts memoreert spreekster haar vraag op korte termijn in 
overleg te treden met Wijdemeren.   
De heer Ditewig acht het omwille van de helderheid van het hele proces van belang dat 
primair wordt gesproken over de versterking van de bestuurskracht. De VVD pleit ervoor de 
drie wensen van de zes gemeenten ook in het geheel op te nemen. 
Mevrouw Jonkers informeert wat er gebeurt met een gemeente die niet vrijwillig wil meedoen 
aan een herindeling, indien na afloop van  het open deel van de Arhi-procedure blijkt dat de 
meerderheid van de gemeenten en de provincie van mening zijn dat een herindeling de beste 
oplossing is voor het gebied.  
De heer Van Leeuwen verzoekt in het Statenvoorstel een communicatieparagraaf op te nemen 
waarin helder wordt gemaakt hoe de eerste fase van de Arhi-procedure zal worden 
gecommuniceerd met gemeenten en de bevolking.  
De positie van met name Wijdemeren moet helderder worden gemarkeerd. In het stuk zal 
moeten komen te staan op welke wijze GS die positie binnen formele grenzen neerzet.  
 
De heer Lokker merkt met betrekking tot punt 1 van de wensen van de gemeenten, direct met 
een variantenstudie te komen, op in zijn beantwoording te hebben aangeven dat hij in de 
eerste fase van het open overleg toch eerst de gemeenten wil horen om te bezien welke 
varianten kansrijk zijn in het tweede overleg. Een en ander zal derhalve in de tweede fase van 
het open overleg worden gedaan. Spreker wil wel recht blijven doen aan het open overleg om 
niet bij voorbaat nu vanuit GS met een aantal varianten te komen en andere daarbij uit te 
sluiten. Het komt uiteindelijk in die hele fase aan de orde, maar dan is het in ieder geval 
gestuurd door de gemeenten zelf.  
De heer Ruys gaat er in dat geval vanuit dat alle varianten die worden aangedragen ook zullen 
worden uitgezocht.  
De heer Lokker bevestigt het vorenstaande.  
De heer V.d. Groep heeft het gevoel dat er onduidelijkheid bestaat over wat op welk moment 
komt. In zijn visie moet er een stuk helderheid komen richting de gemeenten. Indien GS 
daarmee niet willen komen, zullen PS dat zelf aan moeten geven. De betrokken gemeenten 
verzoeken GS zelf van begin af aan helder te maken hoe wijd de bandbreedte is. Dat is voor 
de communicatie heel belangrijk om de inwoners te kunnen overtuigen dat het niet alleen over 
herindeling gaat. Als GS met een aantal varianten komen kunnen daaraan door gemeenten 
varianten worden toegevoegd. Met de werkwijze die GS nu voorstaan wordt de achterdocht 
die leeft niet weggenomen.  
 
De heer Lokker merkt op dat een onderscheid dient te worden gemaakt tussen twee zaken. In 
de eerste plaats onderschrijft spreker, hetgeen hij ook heeft toegezegd, dat een zorgvuldige 
communicatie zal plaatsvinden en dat ook aan alle partijen helder zal worden gemaakt welke 
plaats en positie zij in de tijd gezien innemen. In dat kader zullen GS de suggestie van de SGP 
overnemen en een en ander nogmaals duidelijk uitleggen in een afzonderlijke 
communicatieparagraaf.  
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Spreker staat voorts op het standpunt dat aan de fase van het open overleg recht moet worden 
gedaan door niet a priori met een aantal varianten te komen. Spreker wil eerst de kans hebben 
te horen wat gemeenten zelf vinden.  
De heer Gaaikema hecht eraan op te merken dat het verzoek van de gemeenten zelf afkomstig 
is. Natuurlijk kan het aantal varianten worden uitgebreid. Z.i. wordt recht gedaan aan de wens 
van de gemeenten om met dat initiatief te komen.  
De heer Swane voegt hieraan toe dat GS de gemeenten al diverse keren heeft gehoord in de 
afgelopen jaren. Het lijkt spreker redelijk dat de gemeenten stellen dat de provincie de Arhi-
procedure start en zij de provincie vragen aan te geven waaraan binnen welke grenzen wordt 
gedacht.  
De heer Ruys voegt hieraan toe dat de varianten die de provincie aandraagt niet limitatief 
behoeven te zijn.  
 
De heer Lokker deelt mede dat helder is wat de Commissie wil. GS zullen direct bij de 
aanvang van de gesprekken hun kaarten op tafel leggen nadat zij dit met de Commissie 
hebben gecommuniceerd.  
In het kader van het standpunt van GS van de provincie Noord-Holland is het vanzelfsprekend 
dat het overleg met Wijdemeren, evenals met de andere gemeenten, zal plaatsvinden 
gedurende het open overleg. Het is goed te spreken over het versterken van de bestuurskracht. 
Het doel is om een oplossing te vinden voor het gebrek aan bestuurskracht. Daarbij wordt 
gewerkt vanuit de inhoud. Dat is helder. 
Afsluitend deelt spreker mede dat GS zich er zeer van bewust zijn dat de begrippen Arhi en 
herindeling beladen zijn. GS zullen er alles aan doen om dit proces zo zorgvuldig mogelijk te 
laten verlopen.   
Mevrouw Jonkers herhaalt haar vraag wat er gebeurd als de meerderheid van de betrokken 
gemeenten en de provincie na het open deel van de Arhi-procedure tot conclusie komen dat er 
een herindeling moet volgen, en één van die gemeenten dat niet wenst. De heer lokker 
antwoord dat als sprake is van democratische besluitvorming in Nederland geldt dat indien de 
meerderheid in deze een beslissing heeft genomen dat wordt uitgevoerd. Hij merkt tot slot op 
dat de Tweede Kamer en uiteindelijk de Eerste Kamer beslist over het voorstel dat hier met 
elkaar wordt geaccordeerd.  
 

Alle portefeuillehouders 
 
6. Halfjaarrapportage 2006 van de provincie Utrecht 
Mevrouw Jonkers plaatst namens de SP de volgende vragen en opmerkingen. 
Blz. 7, dilemma’s voor control. De eisen en dus de behoefte aan kennis neemt toe, de 
provincie accepteert dat dienstcontrollers binnen de organisatie geheel of gedeeltelijk ander 
werk gaan doen en gaat externen inhuren. De SP vindt dat slecht beleid. Afgezien van de 
reactie van de gedeputeerde is de SP benieuwd hoe de Subcommissie van de Jaarrekening hier 
tegenaan kijkt.   
De heer Gaaikema informeert waarom de SP dit slecht beleid vindt.  
Mevrouw Jonkers licht toe dat aan de ene kant de behoefte aan kennis toeneemt. De inhuur 
van externen kost niet alleen geld maar brengt het risico met zich mee dat de zelfkennis 
wegvloeit uit de organisatie. Dat lijkt de SP geen goede zaak.  
Spreekster vervolgt dat op diverse plekken wordt gesproken over de inhuur van externen. De 
SP heeft de indruk dat de 63 fte, die met Kwatta zijn wegbezuinigd, zo onderhand in een 
veelvoud via inhuur weer worden teruggehaald. Spreekster heeft ambtelijk de vraag gesteld 
hoeveel over de eerste 5 maanden van 2006 aan externe inhuur in het totaal was begroot en 
hoeveel er uitgegeven is. Dat antwoord kon haar niet worden gegeven, zodat zij de vraag 
thans voorlegt aan de gedeputeerde. 
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Tot slot wordt op blz. 39 gesproken over een proef met uitbesteding van de interne 
postbezorging. Dat kost € 80.000 en levert € 10.000 op. De SP stemt niet in met deze 
technische begrotingswijziging.  
De heer Gaaikema hecht er in de eerste plaats aan op te merken dat D66 zich nogal heeft 
gestoord aan het aantal slordigheden, die de Halfjaarrapportage bevat. Naast een aantal 
typefouten zit er ook een optelfout in. Op blz. 9 staat als totaal uitgaven € 78 miljoen terwijl 
het er € 79 zijn.  
OinO (Organisatie in Ontwikkeling) komt als rode draad terug in het stuk. Op blz. 19 is te 
zien dat het verzuim toeneemt, terwijl op blz. 7 in het kader van de dilemma’s voor control 
staat dat veel gebruik wordt gemaakt van externen ter invulling van vacatures. D66 begrijpt 
dat in een periode waarin de organisatie wordt veranderd onrust binnen de organisatie ontstaat 
met het bovenstaande als gevolg. Dat pleit ervoor die periode zo kort mogelijk te houden. 
Tegelijkertijd zal een aantal maatregelen moeten worden genomen om o.a. ziekteverzuim dat 
mogelijk daarmee gepaard zou kunnen gaan terug te dringen. Geïnformeerd wordt hoe met 
OinO wordt omgegaan in relatie tot het draaiende houden van de organisatie.  
De Subcommissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan, waarvan (tot tevredenheid van 
D66) kan worden geconstateerd dat aan één gehoor wordt gegeven nl. het feit dat nu al 
melding wordt gemaakt van een onderschrijding van de Agenda 2010 uitgave. Daarnaast is 
ook het verzoek ingediend om in ieder geval bij de Jaarrekening 2006 het integrale resultaat 
over 2006 te presenteren. Spreker heeft de indruk dat met de opzet van deze 
Halfjaarrapportage niet wordt afgeweken van het huidige stramien. Dat zou betekenen dat de 
integrale resultaten  mogelijk niet in 2007 gepresenteerd worden. Verzocht wordt om een 
reactie. 
 
De heer Van Leeuwen merkt dat uit blz. 5 blijkt dat een inhaalslag is gemaakt bij de 
terugvordering van voorgefinancierde Monumentenrestauraties. Wellicht biedt dit ruimte voor 
monumenten die op dit moment in een penibele staat verkeren te helpen in de vorm van 
voorfinanciering (bijv. de Kerk Wilnis). Geïnformeerd wordt of die ruimte hiervoor inderdaad 
zal worden aangewend.  
Met betrekking tot blz. 5,  Algemeen Bestuur verbaast het de SGP dat er nog geen 
gemeenschappelijke beleidsagenda’s zijn voor bij de gebiedscoördinatie en dat de provincie 
pas in 2007 een actieve rol gaat spelen terwijl dit thema al jarenlang op de agenda staat. 
Verzocht wordt om een nadere toelichting.  
In aanvulling op het betoog van voorgaande sprekers ter zake merkt spreker op dat in de 
omslag van de organisatie juist de planning en controlfunctie buitengewoon belangrijk is. De 
SGP maakt zich zorgen over de waakhondfunctie van dit dienstonderdeel.  
 
De heer Streefland plaatst namens de ChristenUnie de volgende vragen en opmerkingen. 
Blz. 7, dilemma’s voor control. De ChristenUnie krijgt de indruk dat daar de noodklok wordt 
geluid. Het klinkt zorgelijk.   
Met betrekking tot de middelen informeert spreker of de meeropbrengst van de 
Motorrijtuigenbelasting inmiddels bekend is.  
In tegenstelling tot hetgeen op blz. 6  ter zake de website staat, dat ondanks het feit dat de 
provincie Utrecht 12e staat toch positief over Utrecht wordt gesproken in het rapport van 
adviesoverheid.nl.,  is de ChristenUnie dit niet tegengekomen in voornoemd rapport. Het 
verheugt hem dat aan de verbetering van de website wordt gewerkt. Hij heeft de indruk, dat 
dit hard nodig is.  
 
De heer Nugteren deelt mede dat GL zich aansluit bij de opmerking van D66 over de 
onderschrijding van de Agenda 2010. Voorts heeft GL een aantal punten dat zij koppelt aan 
de Organisatie in Ontwikkeling en waarover zij zorg wil uitspreken en nader wil worden 
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geïnformeerd. Hierbij wijst spreker op de extra kosten die worden gemaakt voor Personele 
aangelegenheden. Op blz. 6 staat waarom er nog een flink bedrag bij moet komen voor de 
kwaliteitsverbetering van de organisatie in ontwikkeling. In de bijlage staat dat het totaal 
bedrag voor inhuur van externen ruim € 3 miljoen bedraagt. Dat is aanzienlijk meer dan vorig 
jaar. GL is niet principieel tegen inhuur van buiten, maar dit toch vrij hoog percentage vraagt 
om een nadere toelichting. 
 
De heer Vos deelt mede dat de VVD zich aansluit bij de vraag van GL over de externe inhuur. 
Voorts sluit spreker zich aan bij vragen en opmerkingen over de Organisatie in Ontwikkeling, 
de dilemma’s control en het ziekteverzuim.    
 
Mevrouw Swets plaatst namens het CDA de volgende vragen en opmerkingen. 
Blz. 4. Het verheugt het CDA dat de Halfjaarrapportage nu al eerder voorligt dan voorgaande 
jaren. Geïnformeerd wordt of het mogelijk is de Halfjaarrapportage al voor de zomervakantie 
te ontvangen.  
Blz. 4, laatste aandachtstreepje. Het CDA kan zich op zich in de inhoud van dit punt vinden. 
Zij vraagt hoe hiermee wordt omgegaan indien een aanbesteding te ruim blijkt te zijn geweest 
en geld overblijft.   
Soms worden in de Halfjaarrapportage nadere voorstellen aangekondigd. Bijvoorbeeld op de 
blz. 9 en 10 ter zake Hart van de Heuvelrug i.c. de cultuurhuizen in de provincie Utrecht. Het 
CDA spreekt zich daarover nu niet uit. De voorstellen ter zake worden vooralsnog afgewacht.  
Het CDA sluit zich aan bij de opmerkingen over de onderschrijding Agenda 2010, de 
dilemma’s voor control, de vele externen en het ziekteverzuim.  
Op blz. 20 wordt de Rapportage audit subsidieproces vrij kort beschreven. Het CDA vraagt 
zich af of het zinvol is dit in het proces van de deregulering te betrekken.   
 
De heer Levering deelt mede, dat de PvdA de zorgen over de omvang van externe inhuur 
deelt. Voorgesteld wordt dit onderwerp een keer afzonderlijk te bespreken.   
De PvdA informeert ter zake de dilemma’s voor control waar dit in de toekomst naartoe gaat. 
Spreker kwam een mogelijk verband tegen tussen de toename van het ziekteverzuim en de 
toename van de tevredenheid. Als de mensen die ziek zijn niet kunnen meedoen aan de 
enquête over de tevredenheid begrijpt spreker het beeld. Verzocht wordt om een nadere 
toelichting.  
 
De heer Van Bergen licht met betrekking tot de dienstcontrollers toe dat sprake is van een 
reorganisatietraject. De brede wens, ook in de Staten, is uitgesproken de controlfunctie 
centraal in de organisatie te verankeren. Tijdens dat traject worden vacatures die ontstaan bij 
diensten niet meer vervuld; daarvoor worden tijdelijk externen ingehuurd. Dit beleid is 
geformuleerd in het reorganisatievoorstel dat eerder door de algemeen directeur op 
hoofdlijnen is toegelicht en waarover nog uitvoerig nader met de Staten zal worden 
gesproken.  
Spreker biedt zijn excuses aan voor eventuele typefouten. Indien optelfouten zijn gemaakt, zal 
dat uiteraard worden gecorrigeerd. 
De Monumentenzorg in Nederland kent een probleem met name waar het gaat om de 
Rijksmonumenten waarvan de Kerk in Wilnis er één is. Het Rijk heeft het beleid gewijzigd. 
Het Rijk is niet meer voornemens de voorfinanciering, die deze provincie als één van de 
weinige jarenlang heeft gedaan, voor dit doel terug te betalen. Dan houdt het wat de provincie 
betreft op. Spreker voert in middels overleg met de burgemeester van De Ronde Venen, de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg en het Kerbestuur van Wilnis wat door de provincie 
kan worden gedaan om het Rijk haar verantwoordelijkheid te laten nemen. Dit geldt ook voor 
een aantal andere Rijksmonumenten.   
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De laatste cijfers van de opbrengst van de Motorrijtuigenbelasting zullen worden 
meegenomen in de Begroting 2007.  
Met betrekking tot de onderschrijding Agenda 2010 licht spreker toe dat sprake is van een 
totaalsom (€ 72 miljoen) voor de 10 projecten. Bij de start is daar een kasritme naast gelegd. 
Wat thans zichtbaar is, is dat de werkelijke uitgave van een aantal projecten niet parallel loopt 
met het toen aangenomen kasritme. Dat betekent niet dat het geld daarmee vrijvalt, maar dat 
bij een paar projecten de uitgave in latere jaren komt. Bij een paar projecten is sprake van een 
nadrukkelijk onderbouwde wens voor meer middelen om de doelstellingen te kunnen 
realiseren. GS hebben de ambtelijke organisatie opgedragen precies te inventariseren hoe de 
stand van elk project is ook in financiële zin naar de eindsituatie toe, vervolgens te bekijken of 
bij bepaalde projecten ruimte is in financiële zin en op basis daarvan zullen GS de Staten een 
voorstel doen ter zake die projecten, waarvoor beargumenteerd een aanvullend bedrag wordt 
gevraagd. Spreker kan op dit moment niet aangeven wanneer dat voorstel tegemoet kan 
worden gezien. Dat zal in de loop van dit jaar zijn.  
De Halfjaarrapportage loopt tot 30 juni en kan derhalve niet voor de zomervakantie worden 
verstrekt. Spreker zou de Commissie ook niet adviseren de Halfjaarrapportage terug te 
brengen naar een kwartaalrapportage, omdat dat niks zegt.   
Het resultaat van de audit Stroomlijning subsidieproces is in de Halfrapportage kort 
samengevat. Het rapport ligt ter inzage. Uit het resultaat is behoorlijke lering getrokken. Een 
en ander is direct toegepast in de organisatie. Daar waar het voor deregulering in brede zin 
effecten heeft, zal dat in dat traject worden meegenomen.  
De heer Ekkers merkt op dat het cijfer ziekteverzuim soms wordt beïnvloed door langdurig 
zieken. Soms zegt het ziekteverzuim echter ook iets over de cultuur in de organisatie. Het 
ziekteverzuim binnen de provincie is niet heel hoog, maar wel te hoog. Het ziekteverzuim 
heeft op dit moment nog niet te maken met OiO. Spreker hoopt dat het 
ziekteverzuimpercentage zal afnemen op het moment dat in het kader van OiO iets wordt 
gedaan aan werkplekken en het lager in de organisatie leggen van de verantwoordelijkheid. 
In het kader van het medewerkers tevredenheidonderzoek valt op, dat men wel tevreden is 
over de eigen primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, maar vaak niet over een ander m.n. 
het kunnen aanspreken van collegae. In dat opzicht is in de visie van spreker nog een hele slag 
te maken.   
Externen moeten niet worden ingehuurd als structureel mensen nodig zijn. Inhuur van 
externen moet alleen gebeuren als het gaat om specifieke deskundigheid die gedurende een 
korte periode nodig is. Spreker steunt het voorstel van de PvdA hierover een keer afzonderlijk 
van gedachten te wisselen. Hij zal de algemeen directeur vragen een overzicht te verstrekken 
van alle externen en waar ze zitten, zodat dit voor een volgende vergadering van de 
Commissie BEM kan worden geagendeerd.   
De heer Lokker bevestigt dat het complete overzicht met betrekking tot Agenda 2010 voor het 
eind van dit jaar beschikbaar komt. Desgevraagd door de heer Gaaikema bevestigt spreker dat 
het vorenstaande als een resultaatverplichting mag worden aangemerkt.   
Dat de provincie in 2007 een actieve rol zal spelen in de tot stand koming van het RUP heeft 
specifiek betrekking op het RUP. Voor het overige is de provincie hard bezig met 
gemeentelijke partijen tot een gemeenschappelijke beleidsagenda te komen. Deze dienen 
echter wel democratisch gelegitimeerd te zijn. Dat betekent dat het proces van afstemming in 
de afzonderlijke gemeenten met hun gemeenteraad moet kunnen plaatsvinden.  
 
Mevrouw Swets merkt op dat haar vraag over de technische begrotingswijziging binnen 
programma’s als het gaat om te ruime aanbestedingen niet is beantwoord.  
De heer Van Bergen antwoordt dat begrotingsramingen niet te ruim behoren te zijn.  
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Mevrouw Swets licht toe dat de Subcommissie heeft geconstateerd dat dit wel eens gebeurd. 
Ter illustratie wijst zij op het uitbesteden van de aanleg van een weg ad € 10 miljoen; het 
blijkt € 8 miljoen te kosten. De vraag is wat dan met de resterende € 2 miljoen gebeurt. 
De heer Van Bergen antwoordt dat afwijkingen op het SMPU, waarin niet is voorzien maar 
waarvoor wel de middelen vrijkomen omdat andere projecten meevallen in de aanbesteding, 
altijd in de desbetreffende Commissie en in de Staten terugkomen.  
 
De voorzitter rond hiermee de discussie over de Halfjaarrapportage af.  
 

Portefeuillehouder drs. J.P.J. Lokker 
 
7. Middenbestuur 
 
De heer Swane deelt mee dat de VVD een vraag heeft, die vooraf gaat aan de behandeling van 
dit stuk, namelijk: wat is er nu veranderd sinds de laatste keren dat de PS en GS hun 
meningen hebben afgestemd. Spreker memoreert bij de behandeling van de Voorjaarsnota 
expliciet te hebben gevraagd wat GS bedoelden met de opmerking dat vooralsnog aan het 
standpunt van PS werd vastgehouden. In de beantwoording door de gedeputeerde is benadrukt 
dat er geen sprake van was dat GS van dat standpunt zouden afwijken hetgeen in een later 
stadium, vlak voor het zomerreces, nogmaals is bevestigd. GS stellen thans letterlijk dat er 
zaken in een stroomversnelling zijn geraakt. De VVD verzoekt de gedeputeerde aan te geven 
om welke zaken het gaat en over welke tijdperiode. Het gaat daarbij specifiek om de periode 
in relatie tot de momenten dat PS en GS met elkaar over dit onderwerp hebben gesproken en 
de gedeputeerde uitdrukkelijk heeft verzekerd dat GS het standpunt van de Staten zouden 
volgen.  
Spreker memoreert dat de VVD heeft aangegeven van mening te zijn dat GS het recht hebben 
een eigen standpunt in te nemen. Dit zou echter, alvorens het naar buiten te brengen, eerst aan 
de Staten moeten worden voorgelegd. Met het onderhavige stuk hebben GS zich wat dat 
betreft gehouden aan de afgesproken procedure.  
GS geven aan dat het doel van hun standpuntbepaling is de discussie met de Staten te 
bevorderen. Voor de VVD geldt echter, dat de discussie al is gevoerd. De vraag is derhalve 
wat GS willen bevorderen en welke argumenten daarvoor worden aangereikt. 
De VVD ziet geen enkel nieuw argument.  
GS komen uit op een soort WGR+ van de provincie in de vorm van een Randstadautoriteit. 
Indien GS met dit standpunt in de Staten terugkomen, hetgeen de VVD niet hoopt, wordt 
verzocht exact aan te geven wat onder een Randstadautoriteit wordt verstaan. Spreker hecht 
eraan te memoreren dat de Staten duidelijk hebben aangegeven geen structuurdiscussie te 
willen voeren.  
Samenvattend merkt spreker op, dat de VVD niets voelt voor het voorstel van GS. Het doet 
geen recht aan de uitspraken, die de portefeuillehouder tot eind juni heeft gedaan. De 
portefeuillehouder heeft zich steeds bij het standpunt van de Staten aangesloten en 
aangegeven, dat hij dit inhoudelijk ook wenste uit te dragen. De VVD acht het onbegrijpelijk, 
dat de gedeputeerde geen enkel signaal heeft afgegeven over de mogelijke koerswijziging van 
GS. In bestuurlijk opzicht heeft de VVD grote moeite met deze gang van zaken. De vraag is 
derhalve wat er is gebeurd tussen eind juni en vandaag.   
 
De heer Levering acht het van essentieel belang voor de discussie dat eerst een antwoord 
wordt gegeven op de vraag van de VVD.  
De voorzitter stelt vast dat de commissie de mening van de PvdA deelt.  
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De heer Lokker antwoordt dat GS hebben gemeend tot heroverweging te moeten komen op 
grond van het rapport van de Commissie Bovens, waarin de positie van de provincie ter 
discussie wordt gesteld, en de standpuntbepaling van de provincies Noord- en Zuid-Holland. 
GS hebben nog geen besluit genomen. GS leggen aan de Staten voor om uitgaande van het 
onderhavige standpunt van GS een open discussie te voeren. Indien de Staten daar geen 
behoefte aan hebben, gelet op de standpuntbepaling op 9 januari en 15 mei 2006, dan is dat 
een gegeven en zullen GS zich nader over een en ander beraden.   
 
De heer Swane merkt op dat dit geen antwoord is op zijn vraag. De vraag is op grond van 
welke argumenten GS tot een ander standpunt zijn gekomen en binnen welke tijdspanne zich 
dit heeft afgespeeld.   
 
De heer Lokker zet uiteen dat GS hebben gemeend tot een heroverweging te moeten komen 
op grond van het rapport van Bovens, het besluit van Noord- en Zuid-Holland en het verzoek 
van de Minister, naar aanleiding van de val van het Kabinet eind juni, op korte termijn met 
een antwoord te komen zodat hij in staat is zijn adviserende functie voor november af te 
ronden.   
 
De heer Swane begrijpt dat, indien het Kabinet niet was gevallen, GS het standpunt van de 
Staten nog steeds zouden hebben gevolgd. 
De heer Lokker antwoordt dat de urgentie om nu de discussie met de Staten te voeren minder 
groot geweest zou zijn.  
De heer Swane kan zich niet voorstellen, dat de urgentie plotseling tot een andere mening 
leidt van GS.   
De heer Lokker merkt op dat de urgentie één deel van het verhaal is. Het andere deel is dat de 
commissie Bovens, de adviserende commissie richting de VNG, zich nadrukkelijk heeft 
uitgesproken over de positie van de provincies. GS hadden ervoor kunnen kiezen af te 
wachten tot anderen zich daarover een oordeel hadden gevormd. Zij hebben er echter voor 
gekozen het initiatief te nemen zelf een uitspraak te doen over de positie van het 
middenbestuur in relatie tot de Randstad. De diverse argumenten opnieuw afgewogen 
hebbende, heeft dit geleid tot het standpunt dat thans aan de Staten wordt voorgelegd. Er is 
geen sprake van dat GS de Staten niet zouden volgen. GS willen hun standpunt in alle 
openheid met de Staten bespreken. Indien de Staten geen behoefte hebben aan een verdere 
discussie, dan zij dit zo.   
 
De voorzitter beschouwt het ‘ordedebat’ hiermee als beëindigd. De fracties kunnen hun eigen 
conclusies trekken op weg naar behandeling in de Staten op 18 september a.s. 
Spreker acht het voorts van belang het onderwerp, voorzover dit wordt gewenst, inhoudelijk 
te behandelen.  
 
De heer Bijkerk deelt mede dat GL zich hierbij enigszins ongemakkelijk voelt, omdat feitelijk 
twee discussies door elkaar lopen: de politieke discussie en de inhoudelijke discussie. In de 
visie van GL kan de inhoudelijke discussie pas worden gevoerd op het moment dat de 
politieke discussie is afgerond.   
 
De heer Van Leeuwen deelt mede, dat de SGP zich aansluit bij het betoog van de VVD en 
GL.  
 
De heer Ruys citeert een aantal koppen uit de knipselkrant terzake de standpuntbepaling van 
GS over de positie van het middenbestuur. In het kader van de aanstelling van het nieuwe 
Kabinet in november wordt gesproken over het programma. De beeldvorming daarnaar toe is 
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geen genuanceerde beeldvorming. Met dergelijke beelden, zoals verwoord in de pers, worden 
de mensen die straks het programma samenstellen beïnvloed. Dat vindt het CDA een slechte 
zaak. Nuances, geformuleerd in het beleid van de  provincie, worden als zodanig niet in een 
dergelijk programma gehonoreerd.  
Spreker hecht eraan op te merken gewend te zijn te spreken binnen de verantwoordelijkheden, 
zoals die er liggen. Thans ligt een stuk voor van GS. Het betreft een collegiaal bestuur, 
waarbinnen de gedeputeerden in zijn visie in staat zijn hun verantwoordelijkheid te dragen en 
ook minderheidsstandpunten worden ingenomen.   
Spreker memoreert meermalen naar voren te hebben gebracht dat de Staten zijn gekozen om 
hun verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van zaken die de samenleving van de 
provincie Utrecht aangaan. Zo mist spreker in het onderhavige geval een analyse van de 
consequenties van een Randstadprovincie voor de bevolking van de provincie Utrecht.   
Het zal duidelijk zijn dat het CDA een uitspraak over een Randstadprovincie op dit moment 
niet aan de orde acht. Daarvoor ontbreekt een stuk overweging. Dit betekent echter niet dat 
het CDA geen mening heeft; daarop zal nader worden teruggekomen op 18 september a.s. Tot 
slot merkt spreker op dat het CDA wel op het standpunt staat, dat de publicaties in de pers 
over de besluitvorming binnen GS moeten worden teruggedraaid. Het mag niet zo zijn dat in 
Den Haag de indruk bestaat dat, hetgeen is gepubliceerd, de lijn is van de provincie Utrecht.  
 
De heer Levering deelt mede dat de PvdA zich zal houden aan het door de voorzitter 
schriftelijk aan de commissie toegezonden voorstel de discussie thans te beperken tot de 
technische discussie en van de inhoud af te blijven.  
Spreker merkt op dat al vaak is gesproken over publicaties in de pers. Zodra GS iets hebben 
besloten, staan de kranten daar bol van. Er is echter wellicht een aantal onderwerpen waarop 
dit niet op deze manier kan worden gedaan, zeker als het gaat om een heel inhoudelijk 
standpunt dat tot nu toe met alle zorgvuldigheid is geformuleerd en waarin GS en PS elkaar 
ook hadden gevonden. De PvdA sluit zich wat dat betreft aan bij het betoog van het CDA.  
Het heeft spreker overigens bijzonder geërgerd, dat het ontwerp-besluit door de griffier van de 
staten is opgesteld terwijl GS een standpunt innemen waarover ze met de Staten willen 
spreken. Als er argumenten zijn op grond waarvan de Staten ineens van standpunt zouden 
moeten veranderen, zullen GS moeten komen met een stuk waarover de Staten kunnen 
discussiëren. De wijze waarop dit onderwerp is geagendeerd verdient wat de PvdA betreft 
geen schoonheidsprijs. Spreker is van mening dat getracht moet worden de zaken op dit 
niveau te herstellen. De discussie moet op een goede manier kunnen worden gevoerd. GS 
moeten daarvoor de verantwoordelijkheid nemen en het voortouw nemen te komen met een 
stuk voorzien van argumenten.  
 
De heer V.d. Groep deelt mede dat de ChristenUnie niet blij is met het voorliggende voorstel, 
zowel om procedurele als inhoudelijke redenen. GS hebben recht op een eigen standpunt, 
maar gelet op het standpunt dat de Staten hebben ingenomen in deze lag een hele andere 
procedure in de lijn der verwachting. Daarbij zou de noodzaak van de gewijzigde opstelling 
van GS met elkaar besproken dienen te worden.  
Het verbaast de ChristenUnie dat de ene dag in de pers staat dat GS voorstellen voor één 
Randstadautoriteit te gaan en de provincie Utrecht verdwijnt, terwijl in de volgende dag in de 
krant staat dat de gedeputeerde namens GS zegt dat de provincies helemaal niet verdwijnen.  
Met betrekking tot 18 september a.s. merkt spreker op dat er een ontwerp-besluit ligt dat kan 
worden geamendeerd. Indien men een besluit wil amenderen, moet het wel een toelaatbaar 
amendement zijn. De ChristenUnie ziet geen mogelijkheden een toelaatbaar amendement te 
schrijven en wil de discussie zo niet voeren. 
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De heer Gaaikema deelt mede dat D66 het standpunt deelt dat eerst de politieke discussie 
afgerond dient te worden, alvorens over de inhoud kan worden gesproken. Om op 18 
september a.s. over de inhoud te kunnen praten is een mogelijkheid tussentijds via een 
ingelaste BEM-vergadering het politiek, procedurele, deel af te ronden. Dat heeft de voorkeur 
van D66.  
Mevrouw Jonkers deelt mede dat de SP zich aansluit bij de opvatting, dat eerst de politieke 
discussie over de procedure moet zijn afgerond alvorens over de inhoud kan worden 
gesproken.  
 
Er ontstaat vervolgens een uitvoerige discussie over de wijze waarop in procedurele zin met 
de verdere behandeling van dit onderwerp zou moeten worden omgegaan. Een aantal 
mogelijkheden passeert de revue.  
Naar aanleiding van deze discussie geeft de heer Lokker desgevraagd aan dat GS geen 
behoefte hebben te komen met een aanvullende notitie. In dit stadium hebben GS hun 
opvatting gegeven. Aan PS is gevraagd de discussie met elkaar te voeren over dit standpunt. 
Als de uitkomst van die discussie is, dat daaruit een ander standpunt voortkomt, is helder dat 
dat het standpunt zal zijn van GS. Dit betekent niet dat GS hun standpunt op 18 september a.s. 
niet zullen verdedigen. Duidelijk zij echter opgemerkt, dat het primaat van de besluitvorming 
bij de Staten ligt.   
 
De voorzitter schorst vervolgens de vergadering voor een kort intern beraad van de 
commissie.   
 

SCHORSING 
 
De voorzitter heropent de vergadering en deelt mede dat uit het schorsingsberaad de volgende 
conclusie kan worden getrokken: 

- het standpunt van GS, opgenomen in de discussienota, wordt niet gedeeld;  
- er wordt geen aanvullende notitie meer van GS verwacht; 
- de notitie van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het 

Middenbestuur wordt afgewacht; 
- over die notitie zal het debat worden gevoerd in de commissie resp. de Staten. Daarbij 

dienen alle overige standpunten, met name het vertrekpunt van de Staten neergelegd in 
de notitie op 9 januari jl., als leidraad. Voorts worden daarbij de veranderingen 
betrokken die zich sindsdien binnen, maar ook buiten de provincie hebben voorgedaan 
in relatie tot allerlei ingenomen standpunten; 

- dit betekent dat op 18 september a.s. in de Staten geen debat wordt gevoerd over de 
onderhavige discussienotitie van GS; 

- er zal gecommuniceerd worden vanuit de Staten dat zij nog steeds vasthouden aan het 
standpunt dat zij op 9 januari jl. hebben ingenomen.  

 
De voorzitter stelt vast dat de commissie instemt met vorenstaande conclusie.  
 

Portefeuillehouder mr. J.G.J. Kamp 
 
9. Voortgang Publiekscampagne (voor wat betreft verkiezingsactiviteiten). 
Mevrouw Jonkers deelt mede dat de SP zich kan vinden in het voorstel met betrekking tot de 
verkiezingen. Het valt de SP wel op dat er wat hogere bedragen worden genoemd dan de 
vorige keer; de SP acht de ca. 15% verhoging nogal fors. Wellicht kan daarop een nadere 
toelichting worden verstrekt. 



20

Ondanks het feit dat de algemene publiekscampagne is geëvalueerd en een en ander er wel 
goed uit lijkt te zien, staat de SP hier minder positief tegenover. De SP is benieuwd naar de 
mening van de andere fracties.   
De heer V.d. Groep deelt mede dat de ChristenUnie zich kan vinden in het onderhavige 
voorstel.  
De heer Nugteren deelt mede dat GL instemt met het onderhavige voorstel. Spreker hecht 
eraan op te merken dat het duidelijk moge zijn dat uiterste zorgvuldigheid moet worden 
betracht bij het produceren van de stemwijzer. 
De heer Gaaikema deelt mede, dat D66 instemt met het onderhavige voorstel. 
De heer Swane deelt mede, dat de VVD zich niet kan vinden in het onderhavige voorstel. Hij 
memoreert dat de VVD verschillende keren inhoudelijk meerdere punten naar voren heeft 
gebracht. Ondanks het feit dat de suggesties van de VVD niet zijn weersproken, zijn ze niet 
opgenomen in de voorstellen.      
Mevrouw Van Bruggen deelt mede, dat de PvdA instemt met het onderhavige voorstel.  
Mevrouw Raven deelt mede, dat het CDA instemt met het onderhavige voorstel. Het CDA 
acht het een goede zaak dat in de voorstellen een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen 
reclame maken en inhoud.  
 
Mevrouw Kamp licht toe, dat naar de verhoging van de kosten met 15% is gekeken. Dit heeft 
te maken met prijsstijgingen. 
 
De voorzitter concludeert dat de Commissie, met uitzondering van de VVD, instemt met het 
onderhavige voorstel.  
 
10. Evaluatie ‘Dag van de Provincie’ 
De voorzitter stelt voor dit onderwerp door te schuiven naar de volgende vergadering. 
De heer V.d. Groep steunt dit voorstel, omdat er vanuit de werkgroep uit de Staten een advies 
ligt en een aanvullend advies van de griffier. Wellicht kunnen beide evaluaties op elkaar 
worden afgestemd, zodat aan de Commissie een eenduidig advies kan worden voorgelegd.    
De heer Graafhuis zegt hiertoe het initiatief te zullen nemen richting werkgroep.  
De voorzitter concludeert dat de Commissie, met in achtneming van het vorenstaande, instemt 
met zijn voorstel.    
 

Portefeuillehouder mr. J.H. Ekkers 
 
11. Bestedingsvoorstel dienstreserve PSD 
Mevrouw Swets deelt mede dat het CDA met het besluit onder punt 1 kan instemmen. Met 
betrekking tot punt 2 van het besluit informeert het CDA waarom dit wordt verzocht. Het 
geen thans in het stuk staat, is voor het CDA nog niet geheel overtuigend.  
De heer Vos deelt mede in aansluiting op de opmerking van het CDA mede, dat in de 
Subcommissie is afgesproken dat over de spelregels nog een keer zal worden gesproken. De 
VVD acht het een juiste volgorde pas daarna over de mandatering te spreken.   
De heer Nugteren deelt mede, dat GL zich aansluit bij voorgaande sprekers. 
De voorzitter merkt op dat de Subcommissie dan met een advies naar de Commissie zal 
komen.  
De heer Ekkers merkt op dat nu toch nog een discussie plaatsvindt in de Subcommissie punt 2 
van het besluit zal worden geschrapt in afwachting van het nadere overleg.  
De voorzitter constateert dat de Commissie zich, met in achtneming van het vorenstaande, kan 
vinden in het voorstel onder punt 1 en ermee instemt dat dit als sterstuk in de Staten wordt 
behandeld.  
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12. 2e Wijziging Programmabegroting 2006 
De voorzitter concludeert, dat de Commissie zich kan vinden in het onderhavige voorstel. 
 
13. 3e Wijziging Programmabegroting 2006 
De voorzitter concludeert, dat de Commissie zich kan vinden in het onderhavige voorstel. 
 
14. 5e Wijziging Programmabegroting 2006 
De voorzitter concludeert, dat de Commissie zich kan vinden in het onderhavige voorste.  
 
TER KENNISNEMING 
 
15. Regionale Historische Centra 
De heer Ruys deelt mede, dat het CDA schriftelijke vragen zal stellen en op basis van de 
beantwoording eventueel zal verzoeken om agendering.   
 
16. Tsunami-hulp 
 
17. Begroting en jaarstukken als kaderstellend en controlerend instrument van 
Provinciale Staten 
 
18. Begrotingswijzigingen 
 
19. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor 
ieders komst en inbreng.  
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