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2006BEM05 bijlage verslag 16-01-2006

Verslag van de vergadering van de statencommissie Bestuur en Middelen van
16 januari 2006

Aanwezig:
drs. W.J. Bos (PvdA, voorzitter), mr. B. Staal (cvdK), J.G.P. van Bergen (gedeputeerde), drs.
J.P.J. Lokker (gedeputeerde), drs. R.P.F. Bijkerk (GL), mw.ir. S. van Bruggen (PvdA),
mw.mr. F.J. Fokker (PvdA), drs. H.H. Gaaikema (D66), M. van de Groep (CU), M.F. van
Leeuwen (SGP), drs. B. Nugteren (GL), G.M. Putters (VVD), mw. A.H. Raven (CDA), mr.
J.J.J. Streefland (CU), S.D. Swane (VVD), mw.ir. A.A. Swets (CDA), F.J. Vos (VVD)

Afwezig:
A.J. van Bokkem (PvdA), drs. A.J. Ditewig (VVD), mw. A. Jonkers-Cornelisse (SP), mw.
G.B. van Keulen-Saenger (D66), H.R.A.L. Klein Kranenburg (CDA), dr. B. Levering (PvdA),
dr. T.G.P.M. Ruijs (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. Mededelingen
Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Jonkers, mevrouw Van Keulen en de
heren Van Bokkem, Levering, Ditewig, Klein Kranenberg en Ruijs.

3. Conceptverslag van 19 december 2005 & geactualiseerde lijst van toezeggingen en
actiepunten commissie BEM
M.b.t. de tekst
De heer Graafhuis deelt mede ter vergadering enkele wijzigingen te hebben ontvangen, die de
tekst verbeteren maar de inhoud niet aantasten.
Op voorstel van de voorzitter wordt besloten deze wijziging op te nemen in dit verslag.
Met in achtneming van het vorenstaande wordt het verslag vastgesteld.
Geactualiseerde lijst van toezeggingen en actiepunten commissie BEM
8. Informatie over procedure die gevolgd wordt bij een eventuele stroomstoring
De heer Bijkerk memoreert niet alleen te hebben gevraagd naar procedures maar ook naar
feitelijke voorbereidingen en afspraken.
De heer Staal licht toe dat de procedure voor stroomstoringen geen andere is dan de procedure
voor bijvoorbeeld wateroverlast. De provincie heeft rampenbestrijdingsplannen. De wijze
waarop de provincie zich voorbereidt op rampen, wordt besproken in het kader van het
rampenbeheersingsplan voor de totale provincie dat wordt goedgekeurd door GS. De Staten
krijgen dat ongetwijfeld in afschrift. Voor het overige zijn er de lokale
rampenbestrijdingsplannen. Afhankelijk van waar de stroomstoring zich voordoet vindt
opschaling naar provinciaal of hoger niveau plaats. Een ander punt is op welke manier
rekening wordt gehouden met stroomstoringen. Het is één van de rampentypen waarop de
provincie oefent.
Het verheugt de heer Bijkerk, dat stroomuitval deel uitmaakt van alle procedures. Hij
memoreert zijn vraagt te hebben gesteld naar aanleiding van Haaksbergen. Daar bleek dat
niet duidelijk was hoe verantwoordelijkheden lagen en dat de nodige apparatuur niet snel
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genoeg beschikbaar was. Spreker informeert of daaruit lessen zijn te trekken voor de
Utrechtse situatie.
De heer Staal zet uiteen dat rampen met een landelijke uitstraling altijd worden
teruggekoppeld naar andere regio’s. Spreker verwacht derhalve een evaluatierapport van
Haaksbergen. Dat zal leiden tot de vraag hoe een en ander is geregeld in de provincie Utrecht.
Voorzover spreker het kan overzien is een en ander goed opgenomen in scenario’s.
10. Standpunt gedeputeerde Van Bergen over de in de media gedane ambtelijke uitspraken
over het financieel toezicht op gemeenten, in het bijzonder m.b.t. de gemeente IJsselstein
De heer Van Bergen zet uiteen dat de mededelingen, die zijn gedaan via de krant, feitelijk
juist zijn. Dat ze door een ambtenaar zijn gedaan, is omdat deze door de journalist werd
bevraagd. In algemene zin merkt spreker op van mening te zijn, dat de pers niet te woord
moeten worden gestaan door de medewerkers maar door de bestuurders omdat die politiek
verantwoordelijk zijn. Het vorenstaande is intern besproken.
De punten 8, 9 en 10 kunnen worden geschrapt.
Mevrouw Swets memoreert dat op de vorige toezeggingenlijst de financiële positie met de
nieuwe kapitaaldienst stond. Punt 12 op de onderhavige toezeggingenlijst, waarin het alleen
nog maar om het Stimuleringsfonds gaat, is in haar visie een stuk beperkter dan hetgeen in
punt 9 van de vorige toezeggingenlijst stond.
De heer Van Bergen memoreert dat thans twee keer in deze commissie over dit onderwerp is
gesproken. De hoofdlijnen zijn afgekaart. Spreker heeft toegezegd dat de verdere uitwerking
bij de Voorjaarsnota wordt meegenomen. Dat betreft ook de implicaties van de nieuwe
kapitaaldienst. Spreker stelt zich voor de begroting zodanig te vertalen als ware de provincie
al met een kapitaaldienst bezig, zodat de commissie de huidige situatie en de kapitaaldienst
naast elkaar krijgt, het verschil kan zien en dan met elkaar kan beoordelen welke keuze wordt
gemaakt.

4. Rondvraag
De heer Van Leeuwen memoreert dat de behandeling van de Kadernota Profiel van de
provincie is uitgemond in een toezegging door GS. Spreker zou graag op korte termijn meer
inzicht krijgen in wat de toezegging inhoudt.
De voorzitter deelt mede dat hierover ook in het Presidium is gesproken op grond waarvan hij
eerst het woord geeft aan de voorzitter van het Presidium.
De heer Bijkerk deelt mede dat voornoemde vraag ook in procedurele zin aan de orde is
geweest in het Presidium mede, omdat de commissie REG in de eerstvolgende vergadering
verder gaat praten over de NV Utrecht, de stedenbouwkundige discussie. In het Presidium is
afgesproken, dat de Statengriffier een overzicht maakt van welke zaken nu spelen die verband
houden met de bestuurlijke organisatie c.q. de strategische positie van de provincie en op
welke manier de door PS gegeven kaderstelling vertaald zou dienen te worden of relevant is
voor het niveau van GS. De bedoeling hiervan is de vragen gestructureerd door te geleiden en
het proces in beeld te brengen.
De heer Lokker merkt op, dat het zich wel op twee niveaus beweegt. Het concrete niveau:
waar zitten we in, wat stoppen we erin en wat halen we eruit. Concrete vragen die beantwoord
zullen worden. Daarnaast het strategische niveau: wat betekent de kaderstelling nu voor de
verdere actie richting bijvoorbeeld NV Utrecht. Aan de beantwoording wordt gewerkt.
De heer Bijkerk pleit ervoor de afstemming goed in de gaten te houden, hetgeen kan via de
afspraak die in het Presidium is gemaakt.
De heer Graafhuis stelt voor dat hij een en ander afstemt met de heer Lokker en vervolgens
volgende week een overzicht verspreidt via de e-mail.
De voorzitter concludeert dat de commissie instemt met de voorgestelde werkwijze.
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De heer Swane informeert of het mogelijk is de commissie de volgende vergadering te
informeren over de stand van zaken vermindering regelgeving.
De heer Lokker licht toe, dat de nulmeting heeft plaatsgevonden. In de volgende vergadering
wordt de commissie hierover geïnformeerd. Hierbij zal tegelijkertijd worden aangegeven wat
dit betekent voor het komende traject.

TER BESPREKING

Portefeuille J.G.P. van Bergen

5. Presentatie Risicomanagement
Mevrouw Mullie memoreert dat de Staten in oktober het kader voor risicomanagement
hebben behandeld en naar aanleiding daarvan hebben verzocht om een workshop. Op grond
hiervan vindt thans deze presentatie plaats. De hand out van de presentatie is ter vergadering
uitgereikt. Kortheidshalve zij verwezen naar de inhoud.
Desgevraagd antwoordt spreekster dat in de afgelopen jaren in het kader van risico’s geen
beroep is gedaan op de algemene reserve. De zaken die zich hebben voorgedaan, zijn opgelost
binnen de eigen begroting van de desbetreffende dienst.
De heer Swane informeert op grond van het vorenstaande naar het nut van deze rekensessie.
Andere provincie zitten op 10%. Voor de provincie Utrecht wordt voorgesteld tussen de 10 –
15% te gaan zitten, terwijl de provincie de risico’s de afgelopen 10 jaar makkelijk heeft
kunnen oplossen.
Mevrouw Mullie licht toe, dat hierover een discussie zal moeten worden gevoerd. De
provincie Utrecht gaat overigens ook naar 10% op het moment dat de  € 100 miljoen extra
wordt uitgegeven. Het gaat om de verwachting dat de provincie grotere risico’s gaat lopen op
het moment dat steeds meer geld uit het Structuurfonds wordt besteed en dit gebeurt aan
risicovollere projecten zoals bijvoorbeeld grondaankoop, grotere voorfinancieringen. De
vraag is hoeveel de provincie nog wil gaan uitgeven en aan welke projecten om te kunnen
beoordelen welk bedrag moet worden gereserveerd voor de risico’s.
De heer Swane merkt op dat dan heel wezenlijk is wat met de projecten wordt gedaan. Er zal
derhalve eerst moeten worden bepaald welke projecten worden gedaan, alvorens de reserve
kan worden bepaald. Afgezien daarvan is de vraag of niet beter de echte risico’s kunnen
worden ingeschat en de provincie de andere risico’s taakstellend maar beter niet moet lopen.
Spreker kan zich iets voorstellen bij risico’s al gevolg van extern onheil; bij de andere risico’s
is de provincie zelf bij. Indien een commercieel bedrijf door de banken opgelegd zou krijgen
dergelijke eigen vermogens aan te houden, zou half Nederland failliet gaan. Dat lijkt spreker
overdreven. Het is derhalve of jezelf niet hoog inschatten dan wel overdreven.
Mevrouw Mullie bevestigt het vorenstaande. Het staat zeker ter discussie. Vooral de € 10
miljoen. In de afgelopen 10 jaar is twee keer iets gebeurd dat binnen de eigen begroting kon
worden opgelost. Het is wel zo dat de desbetreffende diensten als gevolg daarvan andere
zaken niet konden doen. Afgewogen zou kunnen worden hoe erg het is dat die diensten die
andere zaken niet konden doen.
De heer Nugteren informeert waarop de 7% is gebaseerd.
Mevrouw Mullie antwoordt dat de 7% is teruggeleid van de € 25 miljoen op basis van de
onderkende 21 risico’s. Zet men dat af tegen de begroting, komt men uit op 7%.
De heer Gaaikema informeert naar de wijze waarop de € 25 miljoen is berekend.
De heer Van Bergen zet uiteen dat de 21 risico’s zijn benoemd. Er ligt een rekenprogramma
aan ten grondslag, waarmee alle sectoren aan de slag zijn gegaan. Een en ander wordt in de
Voorjaarsnota opgenomen. Spreker memoreert de Staten te hebben toegezegd dat hij hetgeen
hij nodig denkt te hebben van de risicobuffer/de weerstandscapaciteit zo goed mogelijk zal
proberen te onderbouwen. Dat gebeurt in het kader van de Voorjaarsnota.
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Desgevraagd door de heer Swane bevestigt spreker dat de Staten op dat moment de lijst van
21 risico’s krijgt plus per risico berekend hoe hoog het is en welke veronderstellingen aan die
inschatting ten grondslag liggen.
De heer Swane merkt op dat de VVD het voor de politieke discussie uitermate relevant vindt
wat de provincie wettelijk verplicht is te hebben en wat absoluut noodzakelijk is.
Mevrouw Swets begrijpt dat het risico een bedrag x kans  is. Het bedrag is goed vast te stellen
maar de kans niet. Dat heeft wel grote invloed. Spreekster vraagt zich af of bij de
Voorjaarsnota een gevoeligheidsanalyse kan worden meegenomen. Voorts is de vraag of de
kans, dat die zich voordoet, intersubjectief bepaald kan worden. In het stuk wordt met
betrekking tot het zekerheidspercentage gesproken over 90%. Blijkbaar is dat met 5%
opgeschroefd. Dit betreft een politieke keuze. Zij verzoekt of ook hierop nog wat explicieter
kan worden ingegaan met een gevoeligheidsanalyse.
Mevrouw Mullie merkt op dat de marges bij een gevoeligheidsanalyse enorm zijn. Het
aanpassen van 95 naar 90% geeft enorme verschillen in bedragen aan. Er is gekeken naar wat
andere provincie hebben ingeschat. Het leek de provincie Utrecht niet verstandig op 5% te
gaan zitten, waar andere grote provincie op 10% van hun jaarlijkse omzet zitten.
De wetgever geeft geen minimum.
De heer Van Leeuwen merkt op dat, indien de provincie een meer ondernemende provincie
wordt, er meer risico’s worden gelopen. De vraag is of de diensten daarop zijn toegesneden.
Hij informeert of in deze gebruik wordt gemaakt van externe deskundigheid om te zien of de
provincie verantwoorde risico’s neemt.
Mevrouw Mullie licht toe dat de provincie steeds meer gaat werken met een
Projectmanagementbureau. Alle grote projecten worden daar ondergebracht. Met de projecten
die daar worden ondergebracht zal een start worden gemaakt met de risicoanalyses. Voor een
aantal projecten wordt al externe deskundigheid ingeschakeld. Diensten beseffen een en ander
derhalve al wel. Bij de Concernstaf is die kennis ook beperkt. De CS zal derhalve ook alert
moeten zijn dat tijdig naar externen wordt gekeken.

De voorzitter bedankt mevrouw Mullie tot slot voor de heldere presentatie.

Portefeuille drs. J.P.J. Lokker

6. Evaluatie burgerinitiatief Maartensdijk
Mevrouw Raven memoreert dat zij als lid van de commissie van rapporteurs samen met de
heer Graafhuis aanwezig is geweest bij de laatste evaluatie in Maartensdijk. Zoals ook in het
onderhavige stuk staat kan worden geconstateerd, dat het zin heeft gehad dat de Staten het
burgerinitiatief hebben gehonoreerd en dat er daadwerkelijk wat is gebeurd. De verhoudingen
zijn wat verbeterd,  maar er zijn ook daadwerkelijk acties ondernomen richting de burgers.
Een groot aantal klachten is weggenomen.
Het CDA steunt het onderhavige voorstel geld beschikbaar te stellen voor de tussentijdse
tevredenheidmeting, zodat de provincie in deze nog de vinger aan de pol houdt.

De heer Van de Groep deelt mede, dat de CU positief is over de voorliggende evaluatie.Een
jaar geleden is nadrukkelijk het doel aangegeven: een stap zetten richting herstel van
vertrouwen. Vanuit de provinciale rol mag in de visie van de CU met enige tevredenheid
worden vastgesteld, dat het burgerinitiatief tot voornoemde stap heeft geleid. Vanuit die
overweging acht de CU het correct dat de provincie ingaat op de wens vanuit de
begeleidingscommissie iets te doen met een tussentijdse tevredenheidmeting. De CU heeft
begrepen dat de begeleidingscommissie zowel bestaat uit de indieners van het burgerinitiatief
als een vertegenwoordiging van de gemeenteraad. De politiek van De Bilt is daarbij derhalve
zelf betrokken, hetgeen de CU van belang acht. De CU heeft geen moeite met het voorstel ten
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aanzien van een bijdrage van maximaal € 25.000. Wel zij hierbij opgemerkt dat
tevredenheidonderzoeken naar het niveau van de dienstverlening e.d. tegenwoordig onderdeel
uitmaken van de bedrijfsvoering van iedere gemeente. Om precedentwerking te voorkomen
stelt de CU voor De Bilt voor 50% van het bedrag te faciliteren.
Mevrouw Raven hecht eraan op te merken dat het onderhave onderzoek wel wordt gekoppeld
aan het burgerinitiatief. De provincie heeft ook belang bij de uitkomst.
De heer Van de Groep onderschrijft het vorenstaande en merkt op dat de CU op grond
daarvan voorstel 50% van de kosten bij te dragen. Het onderzoek naar aanleiding van het
burgerinitiatief is een zaak, die zowel de huishouding van de provincie als de huishouding van
de gemeente De Bilt aangaat.  Gelet op het feit dat het verzoek uit de begeleidingscommissie
komt, gaat de CU ervan uit dat de gemeenteraad hiervoor ook middelen beschikbaar wil
stellen.

De heer Gaaikema deelt mede, dat D66 tevreden is met het voorstel dat thans voorligt. D66 is
altijd voorstander geweest van het burgerinitiatief. Het instrument burgerinitiatief lijkt zich te
hebben bewezen.
Het concrete voorstel het tevredenheidonderzoek tot een maximum van € 25.000 te faciliteren
steunt D66. Tegenover de suggestie van de CU staat D66 positief, zeker als vanuit De Bilt
zelf de wens naar voren is gekomen deze meting te houden.
Spreker merkt tot slot op dat in het voorliggende voorstel wordt gesproken over een
tussentijdse tevredenheidmeting. In het resumé van de toelichting wordt echter gesproken
over een effectmeting.
De heer Graafhuis licht toe dat tevredenheidonderzoek is bedoeld..
De heer Gaaikema deelt mede dat D66 in dat geval de effectmeting daaraan graag toegevoegd
wil zien conform het resumé.

De heer Bijkerk zet uiteen dat GL in eerste instantie voor de tevredenheidmeting gaat, omdat
het effect in beeld is gebracht middels deze evaluatie en bijvoorbeeld ook de evaluatie die de
heer Munniksma heeft geschreven en die ook volstrekt helder is op de belangrijke onderdelen.
Het onderhavige voorstel is helder. Spreker is onder de indruk van hetgeen tot stand is
gekomen. Er is iets substantieels in beweging gekomen en er is nu sprake van een aanzienlijk
betere situatie dan een jaar geleden. Dat is allereerst een verdienste van de initiatiefnemers en
de lokale politici, bestuurders en ambtenaren die het hebben opgepakt. Het heeft echter ook in
bescheiden,  maar niet onbelangrijke, mate te maken met het burgerinitiatief en de wijze
waarop de provincie daarmee is omgegaan. Soms betreurt spreker dat goed nieuws geen
nieuws is. De bereikte situatie is net zozeer een nieuwsfeit. Aangetoond wordt dat burgers,
indien ze de schouder eronder zetten,  zaken echt kunnen veranderen en in dit geval de
provincie daarbij ook een nuttige rol heeft kunnen spelen. Het instrument burgerinitiatief heeft
gewerkt en de provincie is op een goede manier met dit instrument omgegaan.
GL kan zich in principe vinden in het voorstel van de CU, omdat de provincie altijd op deze
wijze heeft gestaan in het faciliteringsproces. Alvorens definitief met het voorstel van de CU
in te stemmen, wil GL echter eerst inzicht in de praktische consequenties.

De heer Van Leeuwen sluit zich aan bij de positieve woorden van voorgaande sprekers. Het
feit dat het thans geen item meer is, geeft aan met welk succes dit ter hand is genomen. Het is
een samenspel geweest van provincie en gemeente, maar ook van een begeleidingscommissie
die de moed heeft gehad de voorkeur van de initiatiefnemers te honoreren. Spreker zou het
betreuren indien aan het eind van het traject als een kruidenier wordt gesproken over geld. De
SGP stelt voor vast te stellen dat het onderzoek van belang is ter afronding van het bestuurlijk
traject.
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Mevrouw Van Bruggen deelt de mening, dat sprake is van een goede evaluatie. De PvdA sluit
zich aan bij het betoog van het CDA dat geld beschikbaar moet worden gesteld voor de
tevredenheidmeting om een vinger aan de pols te houden. De PvdA staat op zich ook
sympathiek tegenover het voorstel van de CU om te kijken wat De Bilt daarmee doet. De
PvdA mist in het voorstel de nadere uitwerking van wat precies wordt gedaan met de € 25.000
en wat de inzet vanuit De Bilt is. Tot slot deelt spreekster mede, dat de PvdA graag
geïnformeerd blijft over de verdere ontwikkelingen, zoals het resultaat van de
tevredenheidmeting.

De heer Graafhuis licht ter verduidelijking toe, dat hij de € 25.000 heeft gebaseerd op hetgeen
vergelijkbare onderzoeken gemiddeld hebben gekost.
De heer Van de Groep informeert of hierbij alleen is uitgegaan van het inwonertal van
Maartensdijk of van de hele gemeente De Bilt. Dat maakt nogal wat uit. Indien het de totale
gemeente De Bilt betreft moet er zeker vanuit worden gegaan dat het bedrag voor een
dergelijk onderzoek eerder in de buurt van € 50.000 zal liggen. Er is een vraag gekomen
vanuit De Bilt om het onderzoek te faciliteren. Het antwoord van de CU is positief. Het is
echter aan De Bilt vast te stellen hoe de meting eruit ziet. In dat kader acht de CU het redelijk
dat de provincie daaraan substantieel bijdraagt.

De heer Vos deelt mede dat de VVD de conclusie, dat het zin heeft gehad, deelt. Uit de
contacten, die de VVD in de Bilt heeft, blijkt de rol van de provincie positief te zijn ervaren.
Het belangrijkste is echter, dat een en ander is opgepakt door De Bilt. De VVD sluit zich aan
bij het betoog van GL in reactie op de vraag of zowel een tevredenheidonderzoek als
effectmeting zou moeten plaatsvinden. Op de vraag of mogelijk sprake is van
precedentwerking sluit de VVD zich aan bij het standpunt van het CDA. Een en ander is
begrensd door de start, te weten het burgerinitiatief. Dat onderscheidt De Bilt van andere
initiatieven. Onder verwijzing naar het besprokene in de Staten ter zake stemt de VVD in met
het onderhavige voorstel. De VVD stemt in met het voorgestelde maximum van € 25.000.
Over het voorstel van de CU zal de VVD zich nog buigen. Hierop zal in de Statenvergadering
nader worden teruggekomen.

Naar aanleiding van de discussie concludeert de voorzitter dat de commissie instemt met de
volgende formulering van het onderhavige voorstel: de provincie is bereid mee te betalen aan
de tussentijdse tevredenheidmeting onder de bevolking van de gemeente tot een maximum
van € 25.000.
Overeengekomen wordt, dat het vorenstaande door de voorzitter van de commissie van
rapporteurs zal worden verwoord in de Statenvergadering en op basis daarvan door de afd.
Communicatie een ‘goed nieuws bericht’ zal worden opgesteld.

TER KENNISNEMING

7. Onderzoeksplan 2006 van GS ingevolge artikel 4:16 Verordening interne zaken

8. Brief BZK inzak e de programmabegroting 2006

9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor
ieders komst en inbreng.


