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- Opening

De VOORZITTER: Staten van Utrecht, ik open uw 

vergadering. 

Afscheid van mevrouw drs. R.C.M. Stadhouders.

De VOORZITTER: Ik heet u, uw ouders, familie en 

vrienden bijzonder welkom, evenals de bevriende 

bestuurders in de provincie, namelijk de burge-

meesters van Soest en De Bilt. Ook welkom aan de 

overige belangstellenden.

Geachte mevrouw Stadhouders, leden van de 

Staten. 

Ruim vijf jaar geleden bent u, mevrouw 

Stadhouders, als Statenlid voor het CDA in de 

Staten gekomen. Een tijd waarin uw aanwezig-

heid niet onopgemerkt is gebleven, want u hebt 

zich in die vijf jaar geprofileerd als een betrokken 

Statenlid. Die betrokkenheid bestond vooral uit 

een zeer actieve politieke houding en – ik mag het 

zeggen - scherpe bijdragen. Dat deed u niet vanuit 

het niets. U had al een politieke carrière achter de 

rug toen u als Statenlid aantrad; u was namelijk 

negen jaar lang raadslid in de gemeente De Bilt, 

waarvan een aantal jaren zelfs als het jongste lid 

van de raad. Ook daar stond u reeds bekend als een 

vasthoudende, maar ook als een rappe prater. Maar 

daarvan hebben wij er meer in het CDA. En zij 

leren het ook niet af. 

Gedreven in discussies, op volle snelheid en altijd 

recht op uw doel af. Zo mag ik uw politieke bijdra-

gen wel omschrijven. En ook daar al, in de raad: 

met de blik gericht op de hele provincie Utrecht. 

Dat tekent u ook; niet alleen gericht op De Bilt. Dat 

zal wellicht verklaren waarom u in 1999 bij de ver-

kiezingen 300 van de 700 voorkeursstemmen uit de 

eigen gemeente wist op te halen. 

En op de vraag wat u aantrekt in de politiek, ant-

woordde u op het moment dat u zich verkiesbaar 

stelde: “De vertaling van politieke idealen naar de 

dagelijkse praktijk, betrokken zijn bij alles wat er in 

de omgeving gebeurt.” Een burgemeestersdochter 

waardig, zou ik haast zeggen. Het burgemeesters-

vak kun je namelijk niet bedrijven als je niet het 

gevoel hebt dat je overal over gaat. 

Een mooie anekdote in dat opzicht. Degene die mij 

de warmte voor het openbaar bestuur heeft bijge-

bracht, was burgemeester Lammers. Toen hij ooit 

zei dat iets in de openbare orde gedaan moest wor-

den, riep de procureur-generaal vertwijfeld: “Wat is 

dan toch die openbare orde in uw visie?” Waarop 

de burgemeester sprak: “Dat is datgene waar ik mij 

mee wens te vermoeien.” En daarmee had justitie 

het nakijken. Dat geldt voor u ook een beetje. U 

wilt zich overal mee bemoeien. Begrijpelijk en te-

recht als je volksvertegenwoordiger wilt zijn. Dat 

heeft zich bij u ook gekenmerkt als het gaat om 

datgene wat wij het dualisme noemen. Wat het zo 

langzamerhand is, weet ik ook niet meer. Je moet 

ook niet elke week Binnenlands Bestuur lezen om 

bij te blijven op het gebied van dualisme. Ik las 

laatst een interview van de burgemeester van Delft, 

overigens van een mij bekende partij, die zei: “Wij 

kunnen deze raadsperiode beter overslaan.” Of dat 

met de Statenperiode hier ook gebeurt, waag ik te 

betwijfelen. Nietwaar, dames en heren Statenleden?

Maar wat u terecht gezegd heeft rondom dat dua-

lisme, is dat wij meer naar buiten moeten gaan. Er 

moeten meer initiatieven zijn vanuit de Staten. Ik 

ben zeer benieuwd of u die houding zult aantreffen 

in De Bilt en of u als wethouder die ook kunt waar-

maken in dat dualisme. Uw stelling is echter dat 

het moet gaan om een helder politiek profiel. Wat u 

daarbij zei, terecht, is dat als het gaat om de dualis-

tische rol, het ook gaat om de taakverdeling tussen 

Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Uiter-

aard. Echter wel vanuit een duidelijk perspectief en 

vanuit het respect dat je voor elkaar moet hebben. 

In dat opzicht is uw ‘zijn’ hier in de Staten en uw 

politiek gedrag een goede basis om uw werk als 

dagelijks bestuurder in de gemeente De Bilt voort 

te zetten. Natuurlijk in het brede belang van De 

Bilt, maar voor alles wat zich daaromheen beweegt. 

Vanuit die opvatting over het dualisme, zoals ik die 

citeer uit uw mond, kunnen zij er in De Bilt dan 

ook vertrouwen in hebben. 

Ik heb overigens in dat opzicht nog iets recht te 

zetten. Natuurlijk heb ik bij het begin van deze 

Statenperiode nieuwsgierig gekeken naar de kan-

didaatstellingen voor het vice-voorzitterschap. Als 

voorzitter ben je daarin geïnteresseerd en het kost 

je moeite je daarmee niet te bemoeien. Uw kandi-

daatstelling met name heb ik echter iets zichtbaar 

fronsend gadegeslagen toen u beweerde dat u de 

uitgelezen kandidaat was voor het vice-voorzit-
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terschap op basis van uw naam en uw stamboom. 

Stadhouder betekent immers plaatsvervanger. 

Kortom, u zei het ook: de ideale kandidaat. En 

bij gelegenheid van een afscheid mag je dingen 

rechtzetten. Ik houd u namelijk graag voor dat de 

stadhouder ooit plaatsvervanger van een landsheer 

of koning was. Dat is zo en dat ben ik met u eens, 

maar u zult wel moeten beamen dat stadhouders 

uiteindelijk zijn uitgegroeid tot feitelijke staats-

hoofden. Gevreesd werd zelfs dat zij zouden uit-

groeien tot soevereine, zeer machtige individuen. 

In Utrecht in de zeventiende/achttiende eeuw met 

Willem III als stadhouder was dat ook zeker het 

geval. Te denken dat stadhouders dualisme en ver-

tegenwoordiging van het volk een hoge prioriteit 

zouden hebben gegeven, is denk ik, een niet te 

verwachten actie van de kant van een stadhouder. 

Reden dus om meer dan te twijfelen aan de stelling 

dat het vice-voorzitterschap van de hedendaagse 

stadhouder een natuurlijke stap zou zijn geweest. 

En zo worden dingen geregeld in de wereld. Hoe? 

Dat weten wij niet, maar dan duikt er vanzelf een 

wethouderschap op. Dat strookt overigens niet he-

lemaal met de politieke ambitie van de gemiddelde 

stadhouder, want weinig stadhouders zouden van 

de provincie de overstap naar de gemeente hebben 

gemaakt. 

Dus nogmaals, de geschiedenis loopt, carrières 

lopen zoals ze lopen en voor u dook het wethou-

derschap in De Bilt op. U schrijft in uw ontslagbrief 

aan mij dat u binnen de gemeente De Bilt onver-

wacht een nieuw perspectief is geboden. Ik zal niet 

stilstaan bij het woord ‘onverwacht’; de burgemees-

ter zal mij wel toestaan die grap te maken. Een uit-

daging die u niet hebt willen en kunnen weerstaan. 

Ziedaar uw motivatie om voortijdig de Staten te 

verlaten. Dat is namelijk altijd een vraag die men 

terecht stelt: je hebt je verkiesbaar gesteld, kun je 

dan zomaar uitstappen? In uw richting, ten aanzien 

van uw persoon, zeg ik dat ik denk dat dit kan. Als 

voorzitter mag ik daarvan wel getuigen: als er stap-

pen te zetten zijn na vijf jaar inzet en enthousiasme 

van een Statenlid voor deze provincie, als zo’n 

stap bestaat uit een bestuurdersstoel in een van de 

gemeenten, dan is dat een nieuwe uitdaging. Een 

nieuwe uitdaging die zo’n overstap rechtvaardigt en 

een nieuwe uitdaging waarmee ik u van harte suc-

ces toewens. Ook de provincie heeft belang bij goed 

functionerend dagelijks bestuur van gemeenten. 

Tot slot, ik kan het niet nalaten, wil ik nogmaals 

inhaken op het stadhouderlijk verleden. U hebt er 

zo pregnant op gewezen dat ik er niet aan voorbij 

kan gaan. Ik verwijs naar een van de bekendste 

stadhouders uit onze vaderlandse geschiedenis, 

Willem van Oranje, en veel meer nog naar een 

van zijn afstammelingen, onze Koningin. Ik mag u 

namelijk meedelen dat het onze Koningin heeft be-

haagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje 

Nassau voor uw jarenlange verdienste als gemeen-

telijk en provinciaal volksvertegenwoordiger. Ik 

speld u de versierselen graag op. Ik mag u tevens 

uitreiken de provinciale bloemen, wit/rood, en de 

roemer die hoort bij een vertrekkend Statenlid. 

Nogmaals van harte gefeliciteerd en zeer bedankt 

voor uw inzet. (Applaus.)

Mevrouw STADHOUDERS: Voorzitter en Staten-

collega’s, gedeputeerden, familie, vrienden, buren 

en andere aanwezigen. Om te beginnen wil ik u en 

via u Hare Majesteit de Koningin natuurlijk bedan-

ken voor de onderscheiding die u mij zonet hebt 

opgespeld. Het is een mooie onderscheiding, die 

samenhangt met het afscheid hier, en die ik vooral 

ervaar en voel als een stimulans om door te gaan. 

Voor mijn afscheidswoordje van vanmiddag had ik 

al snel een passende titel paraat: “Stadhouder wordt 

schepen.” Schepen, zoals u weet, is de historische 

benaming van de tegenwoordige wethouder. Het is 

een naam die overigens nog steeds bij onze zuider-

buren in gebruik is. Vorig jaar, u memoreerde het 

al uitgebreid, heb ik u allen al eens meegenomen in 

mijn familiegeschiedenis, dus ik kan nu heel kort 

zijn. Die stadhouder in Oosterhout echter, waar het 

ooit allemaal begon in mijn familie, oefende ge-

durende vele jaren ook de functie van schepen uit. 

Toeval? Ik denk van niet. In elk geval ervaar ik zelf 

de overstap van de directe volksvertegenwoordi-

gende politiek naar een politiek-bestuurlijke functie 

niet als toeval. Al kwam het moment wel onver-

wacht als een gevolg van de turbulente politieke 

ontwikkelingen in De Bilt. 

Na negen jaar gemeenteraad en vijf jaar in 

Provinciale Staten kon en wilde ik het verzoek – zo 

heb ik het de voorzitter ook geschreven – om als 

wethouder aan de slag te gaan voor De Bilt en voor 

het CDA niet naast mij neerleggen. Mijn handen 

jeukten, eerlijk gezegd. Sommige mensen hebben 

mij echter de afgelopen tijd, een beetje bezorgd, wel 
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gevraagd: “Waar begin je aan?” Van het rustige, 

soms wat gezapige provinciale klimaat overstappen 

naar de hektiek van een gepolariseerd lokaal be-

stuur, lopende de politieke rit nog wel? Dat, terwijl 

in het hele land wethouders steen en been klagen 

dat zij door het dualisme in de verdrukking komen, 

dat zij bezig zijn met een wethoudersvereniging als 

een nieuwe brancheorganisatie voor de underdog 

in het dualisme en straks misschien ook nog, als 

er een gekozen burgmeester is, alleen nog maar de 

slippen mogen dragen van die gekozen burgemees-

ter in het lokaal bestuur. Al die vragen zijn mij 

begrijpelijkerwijs de afgelopen tijd gesteld. Op al 

die vragen heb ik toch hetzelfde antwoord kunnen 

geven en dat is dit: “In elke politieke rol is het, vind 

ik, belangrijk om vanuit een gemeenschappelijk 

doel en perspectief te binden, te verbinden. Dat 

gemeenschappelijk doel spreekt natuurlijk voor ons 

allemaal vanzelf. Dat zijn de goede resultaten voor 

onze burgers. Dat doel komt dichterbij door die 

verbinding; verbinding op de inhoud en verbinding 

tussen mensen, vanuit respect voor ieders eigen 

positie en verantwoordelijkheid in het landelijk, re-

gionaal, provinciaal en lokaal bestuur. En waar die 

verbinding er niet is of niet meer is, zie ik het als 

een uitdaging en ook een beetje als een opdracht 

om bij te dragen aan het bouwen van zonodig 

nieuwe bruggen. 

Ik ben ondertussen wel blij dat ik de ervaring van 

een jaar provinciaal dualisme heb meegemaakt. Ik 

zie een beetje opgelucht dat onze gedeputeerden er 

nog behoorlijk blakend bij zitten en datzelfde geldt 

volgens mij ook voor een aantal collega-wethouders 

in deze Staten. Geen reden dus om al bij voorbaat 

bij de pakken neer te zitten. Wij komen elkaar vast 

nog tegen bij die nieuwe, landelijke branchever-

eniging in oprichting. Hopelijk niet om te klagen, 

maar om vooruit te denken over wat de nieuwe rol 

en positie zouden kunnen worden.

Niet zomaar een toevallige keuze voor het wethou-

derschap dus. Al laat ik u, als provinciale collega’s, 

en het interessante politieke werk hier niet graag 

achter. Dat ga ik natuurlijk missen. Dat mis ik al, 

zo ik daarvoor de afgelopen tijd de tijd voor zou 

hebben gehad, want hectisch was het wel.

Het verbaast u vast niet dat ik een onderwerp noem 

dat mij bijzonder na aan het hart ligt. Dat is het 

provinciale streekplan. Een thema dat in al zijn 

inhoudelijke en politieke complexiteit bij uitstek 

de belichaming is – dat in elk hoort te zijn – van de 

verbindende rol van de provincie. Verbinding en 

balans tussen al die verschillende belangen die in 

het nieuwe streekplan hun plekje moeten krijgen; 

verbinding in de richting van burgers, maatschap-

pelijke organisaties en groepen en natuurlijk ge-

meenten. Ook hier geldt: juist die verbinding vormt 

de basis van goede prestaties voor onze burgers. Zo 

zie ik de Presterende Provincie. 

De Presterende Provincie: het is op die manier en 

in die rol dat ik u allemaal weer hoop tegen te ko-

men. Dat moet lukken, want in een willekeurige 

volgorde ben ik de afgelopen maanden in mijn 

nieuwe wethoudersportefeuille al heel wat tegen-

gekomen. Ik zag achtereenvolgens langskomen: 

bibliotheekvernieuwing, de toekomst van de recre-

atieschappen, de Stichtse Lustwarande, de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie, Hart van de Heuvelrug, 

Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing, bestem-

mingsplan buitengebied, kleine-kernenbeleid, en 

niet te vergeten de regionale volkshuisvesting, het 

regionaal structuurplan in combinatie met het 

provinciale streekplan. En dat met name bij dat 

laatste nog wel wat te verbinden valt, hoef ik u niet 

te vertellen. Maar ik doe het toch.

Een paar weken geleden zat ik via de stuurgroep 

Regionaal Structuurplan om de tafel met de 

Statencommissie Ruimte en Groen. Voor mijzelf 

nog wat onwennig in mijn nieuwe rol, voelde dat 

zo’n beetje als de bekende ‘proof of the pudding’. 

Heel eerlijk gezegd was het nog niet helemaal 

‘haute cuisine’ wat ik proefde. Het gaat om afstem-

ming tussen een regionaal structuurplan en een 

streekplan en ik ervaar dat toch een beetje alsof de 

spanning er als het ware vanaf spetterde. Dat moet 

beter, dat kan beter en het is zeker nog niet te laat. 

En dat allemaal in het belang van de inwoners van 

onze provincie die gewoon wachten op goede resul-

taten. 

Voorzitter, ik ga bedanken. U voor uw voorzitter-

schap en in het bijzonder voor de manier waarop 

u uw rol in de nieuwe dualistische verhoudingen 

invult. De vice-voorzitter voor zijn kritische en al-

tijd constructieve bijdragen aan de positie van deze 

Staten. De CDA-fractiecollega’s en onze fractieme-

dewerkers voor de fijne en inspirerende samenwer-

king. En Loes, ik wens je in jouw nieuwe positie in 
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de Staten heel veel succes. De Statencollega’s van 

alle andere fracties dank ik voor de heel plezierige 

en vruchtbare contacten. Alle mensen van de amb-

telijke organisatie en de griffie dank ik voor hun 

deskundige en loyale inzet en ondersteuning. 

Tot slot natuurlijk dank aan mijn persoonlijke 

achterban; mijn familie, mijn gezin, mijn vrienden 

en buren voor het ondersteunen en verdragen van 

al mijn politieke wederwaardigheden in de afgelo-

pen periode en, naar ik verwacht, ook nog wel in 

de tijd die komen gaat. Ik wens u en de provincie 

allemaal veel succes bij uw werk. Zoals ik al zei: ik 

ga u vast nog missen, maar wel met de zekerheid 

dat wij nog lang niet van elkaar af zijn. Dank u 

wel. (Applaus.)

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw 

Stadhouders. Het ga u goed. 

Ik schors de vergadering voor een theepauze en 

om afscheid te nemen van mevrouw Stadhouders. 

Schorsing van 14.24 – 14.48 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

Onderzoek geloofsbrieven van de heer 

G.M. Putters, wonende te Soestdijk en mevrouw 

L.C. Dekkers-Raadsen, wonende te Harmelen, 

benoemd tot leden van Provinciale Staten van 

Utrecht in de vacatures ontstaan door het vertrek 

van respectievelijk de heer D.C. van Leeuwen 

Boomkamp en van mevrouw drs. R.C.M. 

Stadhouders. 

De VOORZITTER: Conform de reglementen 

zijn de geloofsbrieven onderzocht door de com-

missie voor de geloofsbrieven, bestaande uit me-

vrouw Raven, mevrouw Van Keulen en de heren 

Levering, Ekkers en Bijkerk. Mevrouw Raven doet 

verslag namens de commissie. 

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

De commissie heeft de geloofsbrieven van me-

vrouw Dekkers-Raadsen en de heer Putters on-

derzocht. De commissie heeft de geloofsbrieven in 

orde bevonden en adviseert de Staten dan ook over 

te gaan tot benoeming. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Wenst iemand 

daarover het woord? Dat is niet het geval. 

Ik verzoek de nestor en de griffier de beide nieuwe 

Statenleden binnen te geleiden.

Beëdiging krachtens artikel 14 van de Grondwet 

van:

1. de heer G.M. Putters als lid van Provinciale 

Staten 

2. mevrouw L.C. Dekkers-Raadsen als lid van 

Provinciale Staten

De VOORZITTER: Ik verzoek u allen te gaan staan.

Mevrouw Dekkers, mijnheer Putters, ik mag u mee-

delen dat de commissie voor de geloofsbrieven uw 

geloofsbrieven in orde heeft bevonden, zodat ik kan 

overgaan tot uw beëdiging als Statenlid. U legt bei-

den de eed af, heb ik begrepen.

“Ik zweer dat ik om tot lid van Provinciale Staten 

benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, 

onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige 

gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te 

laten, rechtstreeks noch middellijk, enig geschenk of 

enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, 

dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plich-

ten als lid van het provinciaal bestuur naar eer en 

geweten zal vervullen.”

Mevrouw DEKKERS: Zo waarlijk helpe mij God 

Almachtig.

De heer PUTTERS: Zo waarlijk helpe mij God 

Almachtig.

De VOORZITTER: Dan mag ik u als eerste felici-

teren met deze benoeming. Ik wens u daarbij veel 

succes. Het is een bevoorrechte positie in onze sa-

menleving, waar het gaat om de vertegenwoordiging 

van de burger, van alle burgers. 

Van harte gefeliciteerd en veel succes. 

Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken.

Schorsing van 14.53 – 14.58 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

Ik meld u dat bericht van verhindering is ontvangen 
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van mevrouw Kallen, mevrouw Van Dongen en 

de heer Killi.

Benoeming lid Gedeputeerde Staten 

De VOORZITTER: Als voorzitter zal ik zelf hier-

over eerst iets zeggen. Vervolgens zal ik het woord 

geven aan de fractievoorzitter van de VVD en zal 

er gelegenheid zijn tot het voeren van het debat. 

Voor alle duidelijkheid benadruk ik dat het gaat 

om een benoeming per 1 mei 2004. Als het dus 

vanmiddag tot een keuze komt en tot een beëdi-

ging, moet u zich realiseren dat de benoeming al 

per 1 mei ingaat. 

Na overleg en in overleg met de fractievoorzit-

ters meld ik u het volgende. In het fractievoor-

zittersoverleg is de vraag aan de orde geweest 

of de relatie van een kandidaat met een andere 

bestuurder in deze provincie – in dit geval de 

persoonlijke relatie van de straks voor te stellen 

kandidaat de heer Ekkers met de burgemeester 

van Vianen – een belemmering kan zijn voor be-

noeming. Vanzelfsprekend ben ik dat nagegaan. 

Ik heb fractievoorzittersoverleg laten weten en laat 

het nu ook u weten, dat er geen wettelijke incom-

patibiliteit is. Die is er voor andere samenhang 

wel als het gaat om familie of om persoonlijke 

relaties. Die is er voor deze combinatie niet: een 

lid van Gedeputeerde Staten en een burgemeester. 

Dat neemt niet weg dat er wel een aantal aspec-

ten een rol kan spelen dat de aandacht verdient. 

Vandaar dat ik voorafgaand aan het fractievoor-

zittersoverleg daartoe een persoonlijk gesprek heb 

gehad met de heer Ekkers. In dat gesprek heb ik 

mij ervan overtuigd dat er een afspraak te maken 

is om een schijn van mogelijk negatieve effecten 

tegen te gaan. Ik heb mij daarvan op twee ma-

nieren vergewist, namelijk: is dat een werkbare 

afspraak en heb ik de overtuiging dat de heer 

Ekkers die opvatting deelt en daaraan meewerkt? 

Beide is mogelijk. 

Op basis daarvan zal ik het college van 

Gedeputeerde Staten voorstellen in de werkaf-

spraken af te spreken dat zaken die de gemeente 

Vianen betreffen, met name binnen de portefeuil-

le voor ruimtelijke ordening van de te benoemen 

gedeputeerde, door de secundus zullen worden 

behartigd. Een tweede afspraak is voorts dat als 

het in het college gaat over zaken die Vianen 

betreffen, de gedeputeerde zich buiten de beraad-

slagingen zal houden door tijdelijke afwezigheid in 

betreffende vergadering. 

Vanzelfsprekend heb ik de vraag nagegaan: hoe 

groot is de kans? Ik ben tot de conclusie gekomen 

- dat is ook de reden dat ik het als voorzitter zal 

voorstellen in het college - dat het voorliggende 

streekplan geen inhoudelijke redenen heeft op 

grond waarvan er problemen te verwachten zijn en 

voorts dat de besluitvorming in deze provincie zo-

danig transparant is dat wij dat kunnen traceren. 

Uiteraard heb ik gekeken naar de bestaande be-

stuurspraktijk. In de bestaande bestuurspraktijk is 

het ontstaan van een dergelijke relatie bij bestuur-

ders nooit een probleem geweest om daarover an-

dere afspraken te maken dan in de lijn zoals ik die 

zal voorstellen aan het college. 

Als het college mijn voorstel volgt, zal uiteraard dat 

besluit aan u kenbaar worden gemaakt en daarmee 

ook aan de openbaarheid worden prijsgegeven. 

Dit wilde ik u in overleg met de fractievoorzitters 

tevoren melden. Dan geef ik eerst het woord aan de 

plaatsvervangend voorzitter van de VVD, de heer 

Swane. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! U 

heeft door uw betoog al een heel stuk van de ver-

rassing weggehaald over wie de fractie van de VVD 

hier kandidaat zou willen stellen. 

De VOORZITTER: Ik wist niet dat ik de enige was 

die het wist.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

dank u overigens voor uw inleiding, omdat die een 

heleboel verduidelijkt. Wij zullen dat straks zien. 

In de vacature die ontstaat door het vertrek van 

de heer Jan Streng, stellen wij de heer Jan Ekkers 

kandidaat. De heer Jan Ekkers is een ervaren be-

stuurder; raadslid, wethouder geweest, burgmeester, 

Statenlid in Zuid-Holland en u kent hem hier als 

fractievoorzitter van de VVD. Een ervaren bestuur-

der met vele bestuurlijke functies, zowel binnen als 

buiten de VVD, en met een grote ervaring op het 

gebied van ruimtelijke ordening. Wij bevelen deze 

kandidaat van harte bij u aan als opvolger van de 

heer Streng, die het naar onze mening uitstekend 

heeft gedaan. 



- 19 april 2004, pag. 18 -

De VOORZITTER: Wie van de Statenleden wenst 

het woord? Mevrouw Raven.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Voordat ik begin, wil ik zeggen dat de geluidsin-

stallatie ontzettend stoort. Ik weet niet of ook an-

dere mensen er last van hebben. 

De VOORZITTER: Er is kennelijk niets aan te 

doen. Ik heb het in de schorsing daarnet al even ge-

vraagd. Er wordt nog gesleuteld aan deze installatie. 

Wij moeten het ermee doen. Vraagt u om herhaling 

als u iets niet verstaat. 

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Hartelijk dank voor uw toelichting. Het CDA is 

ervan overtuigd dat er voldoende waarborgen zijn 

ingebouwd om belangenverstrengeling tegen te 

gaan en wij zullen de kandidatuur van de heer 

Ekkers dan ook graag steunen. 

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om een 

opmerking te maken over de beoogde opvolger van 

de heer Ekkers als fractievoorzitter van de VVD, de 

heer Swane. Dat gaat uiteraard niet over zijn per-

soon, maar over het zogenaamde dubbelmandaat. 

De heer Swane is namelijk ook fractievoorzitter/

raadslid voor de VVD in Maarssen. Bij het CDA is 

dat niet mogelijk, en terecht, vanwege de dubbele 

petten en ook ter bescherming van de personen 

zelf. Mevrouw Stadhouders heeft daarom bewust 

afscheid genomen vanmiddag, omdat zij wethou-

der is geworden in De Bilt. De voorbeelden die zij 

noemde in haar toespraak ondersteunen het belang 

van dit principe. Wij weten ook dat het bij wet niet 

verboden is deze functies te combineren en er zijn 

in de fractie van de VVD meer mensen die een 

dubbelmandaat hebben. Ook bij de fractie van de 

SGP en de ChristenUnie is dat het geval. 

Het gaat hier om een VVD-zaak. Dat beseffen wij 

ten volle. Dat geldt ook voor het vertrek van de 

gedeputeerde; dat is ook een VVD-zaak. Daarom 

wil ik het hierbij laten. 

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Als het om dit soort aangelegenheden 

gaat, waarmee wij bij dit agendapunt te maken heb-

ben, dan kun je daar minstens op drie manieren op 

reageren. Je kunt inderdaad zeggen: het is een zaak 

van de betrokken politieke partij. Daarover hebben 

wij verder geen opvatting. Je zou ook kunnen zeg-

gen: het is een zaak van ons allemaal. Dat zeggen 

wij dan ook tegen de VVD. Je kunt ook zeggen: 

het is een zaak van een politieke partij. Wij hebben 

daarover wel een opvatting en wij hechten eraan die 

opvatting kenbaar te maken, want over een aantal 

zaken denken wij blijkbaar verschillend. Vandaar 

dat ik er toch het een en ander over wil zeggen. 

In de eerste plaats iets over het vertrek van gedepu-

teerde Streng. Ik heb in de pers gezien dat de heer 

Ekkers dit vertrek betreurt. Ik heb zelfs gelezen 

dat de heer Bijkerk spreekt over een blamage. Nu, 

ik zit daar een beetje tussenin en ik zal uitleggen 

waarom. Bij de samenstelling van het college dat 

hier nu zit, is ondanks de kleine aardverschuiving 

na de verkiezingen de RO-portefeuille – de ko-

ningsportefeuille – bij de VVD gebleven. Dat had 

alles te maken met de continuïteit, de persoonlijke 

continuïteit die de heer Streng verzorgt. Daarom 

betreuren wij het natuurlijk dat hij nu na een jaar 

alweer vertrekt. 

Wij rekenen er trouwens ook op, en ik zou dat 

graag horen uit de VVD-kring – dat is namelijk 

voor ons van het allergrootst belang – dat de lijnen 

worden doorgetrokken. Ik heb in de pers gelezen 

dat de heer Streng zegt: “Ach, er is eigenlijk nau-

welijks meer iets te doen; er ligt een ontwerp en 

de Staten zijn straks aan het woord nadat alles uit 

de inspraak terugkomt.” Ik krijg graag nog even 

die bevestiging. Als dat namelijk niet zo is, vind ik 

dat de portefeuilleverdeling maar eens ter discussie 

moet worden gesteld. 

Wij praten vandaag in allerlei verbanden over het 

dualisme. Daarover wil ik graag hier iets zeggen. Je 

zou je kunnen afvragen wat nu eigenlijk de grond-

slag is van de democratie. Is dat een meerderheid 

stemmen? Is dat de bescherming van posities van 

minderheden? Eén kern van democratie is dat wij 

ons zelf niet controleren en dat wij een systeem 

hebben, waarbij wij ons voortdurend door anderen 

laten controleren. Dan heb je iets waarover de VVD 

in bepaalde aanleg anders denkt. Mevrouw Raven 

heeft al het dubbelmandaat van de beoogde nieuwe 

fractievoorzitter van de VVD genoemd. Ik zeg het 

nogmaals: dat is iets waarover wij als PvdA anders 

denken. De VVD heeft blijkbaar een andere opvat-

ting. Dat geldt natuurlijk ook voor de lastige positie 

van de nieuwe gedeputeerde straks. Je kunt dan 

wel zeggen dat je een mooie regeling maakt voor 
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Vianen in dat streekplan en ik geloof daar ook wel 

in. Wat ons betreft kan het dus allemaal wel zijn 

voortgang vinden vandaag. Het is echter toch wat 

ongemakkelijk allemaal. Dat wilde ik even aan de 

orde stellen.

Wij zullen dus instemmen met het besluit, echter 

met deze kanttekening. 

De VOORZITTER: Dan geef ik het woord aan de 

heer Bijkerk. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij praten hier vanmiddag over twee met elkaar 

samenhangende feiten. Het plotselinge vertrek van 

de geachte gedeputeerde Streng. Over zo’n twaalf 

dagen is hij reeds waarnemend burgmeester te 

Abcoude. Wij praten ook over de kandidatuur van 

collega Ekkers; een man die wij zich eigenlijk al een 

beetje zagen warmlopen. In deze volgorde wil ik 

graag beide zaken bespreken. Ik wil vooraf echter 

een ding duidelijk maken. In mijn betoog zullen 

de namen van de heren Streng en Ekkers geregeld 

vallen. Zeker het plotselinge vertrek van de gede-

puteerde roept bij ons onbegrip en afkeuring op. Ik 

wil echter nadrukkelijk hier gesteld hebben dat het 

ons daarbij gaat om de politicus Streng. De persoon 

Jan Streng vinden wij een aardige man. Dat geldt 

mutatis mutandis ook voor die andere Jan, de heer 

Ekkers. Dat neemt niet weg dat wij hier een politiek 

debat te voeren hebben. 

Het min of meer van de ene op de andere dag ver-

trekken van de gedeputeerde Streng heeft ons zeer 

verrast en ook onaangenaam getroffen. Bezien van-

uit het bredere belang van de provinciale politiek 

en vanuit het belang van de provincie vinden wij 

dat geen goede zaak. Ik wil daar een drietal kant-

tekeningen bij plaatsen:

1. Aan de kiezers is het toch niet goed uit te leggen 

dat één jaar na de Statenverkiezingen van 2003 

de lijsttrekker van de VVD alweer iets anders 

gaat doen, tenzij daarvoor heel bijzondere en 

dwingende reden zouden zijn. In beginsel echter 

teken je voor vier jaar. Wij vinden het waarne-

mend burgemeesterschap van Abcoude, met alle 

respect voor de plaats en de functie, niet zo’n 

dwingende reden om na een jaar reeds hier te 

verdwijnen als lijsttrekker. Ik zou mij, ware ik 

VVD-kiezer, bij de neus genomen voelen door 

zo’n lijsttrekker. 

2. Het is niet goed voor het aanzien van de pro-

vinciale politiek. De belangrijkste portefeuille is 

die van ruimtelijke ordening. De heer Levering 

gebruikte terecht al de term ‘koningsportefeuil-

le’. Die belangrijkste portefeuille wordt na een 

jaar gewoon weer doorgegeven aan een ander. Ik 

vind dat geen goede omgang met deze politieke 

taak. Daarbij moet bedacht worden dat de ge-

achte gedeputeerde Streng deze portefeuille pas 

in de vorige Statenperiode, in de tweede helft 

daarvan, de zijne mocht noemen en dus per 

saldo slechts twee en een half jaar gedeputeerde 

zal zijn geweest. 

3. Ik vind het niet goed voor het bestuur. Wij zit-

ten midden in het belangrijkste bestuurlijke 

proces van de provincie: het nieuwe streekplan. 

Natuurlijk wordt er gezegd: “Ja, maar er ligt 

nu een ontwerpstreekplan. Dat ligt nu bij de 

Staten en die kunnen daar zelf wel een punt aan 

draaien.” Dat onderschat echter toch volledig de 

cruciale rol van Gedeputeerde Staten en van een 

gedeputeerde op dit punt. De gedeputeerde voor 

de ruimtelijke ordening zal juist de komende 

maanden – ik wijs slechts op de nota van be-

antwoording die opgesteld moet worden – een 

heel belangrijke rol spelen in dit proces. Sinds 

wanneer vinden wij het in deze zaal normaal 

dat een gedeputeerde half werk levert? Betekent 

het dat de heer Lokker ons zodadelijk na een 

ontwerpherindelingsvoorstel Heuvelrug ook, in 

politieke zin, gaat ontvallen? Zegt hij: “Ach, ik 

heb mijn ontwerp ingediend en, Staten, kom tot 

een besluit.” Ik denk niet dat dit kan. 

Deze drie elementen brengen ons tot de vraag 

waarom de heer Streng weggaat. Er zou bij ons een 

begin van begrip kunnen ontstaan als er een andere 

reden was dan de reden die wij tot nu toe gehoord 

– of beter gezegd: gelezen – hebben in de krant. 

Het zou kunnen zijn dat de gedeputeerde weggaat 

vanwege aanhoudende onenigheid met Provinciale 

Staten. Wij hebben natuurlijk het interpellatiedebat 

gehad in januari over het streekplan. Daar bleef 

het echter bij ‘een gele kaart’ en er is nadrukkelijk 

door de Staten gezegd: geen rode kaart; de zaak is 

wat ons betreft afgedaan. Mochten er wel proble-

men zijn bij de gedeputeerde die hij voorziet met 

de Staten, dan horen wij dat graag. Dan hoort het 

debat hier ook plaats te vinden en hoort er niet via 

de achterdeur te worden vertrokken. 
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Een andere reden die het allemaal begrijpelijk zou 

kunnen maken, zou kunnen zijn dat er geen steun 

meer is vanuit de eigen VVD-fractie. Daarover be-

staat echter geen enkele duidelijkheid. De vertrek-

brief van gedeputeerde Streng geeft geen enkel mo-

tief voor het vertrek, maar memoreert slechts het 

feit van de benoeming. Dan moet ik mij baseren op 

datgene wat ik in de pers heb aangetroffen. Daar 

lees ik dat gedeputeerde Streng zegt dat hij altijd 

al waarnemend burgemeester van Abcoude heeft 

willen worden. Dan zegt fractievoorzitter Ekkers: 

“Ja, ja, het is me wat; zijn opvolger krijgt er nog een 

hele klus aan.” Twee dagen later blijkt de geachte 

heer Ekkers die opvolger te wezen. 

Ik kreeg een beetje het gevoel dat wij te maken 

hebben met authentiek liberaal volkstoneel. Als 

het namelijk zo zou zijn dat de fractie van de VVD 

het zo erg zou vinden dat de heer Streng weggaat, 

waarom heeft dan de ene Jan niet tegen de andere 

Jan gezegd: “Joh, je moet blijven; wij kunnen je niet 

missen; je hebt voor vier jaar getekend.” Maar nee, 

ik heb begrepen dat men meteen de opvolger klaar 

had staan.

Dat roept de kernvraag op. Het is van tweeën één. 

Het is zoals het in de krant stond: de heer Streng, 

die zegt dat hij altijd al waarnemend burgemeester 

van Abcoude had willen worden. Dan vinden wij 

dat lichtvaardig ten opzichte van de zware porte-

feuille en de verantwoordelijkheid die nog maar 

een jaar geleden is opgenomen. Óf er is meer aan 

de hand: de fractie van de VVD heeft formeel of 

informeel, direct of indirect, verbaal of non-ver-

baal, een signaal of een aantal signalen gegeven 

dat de eigen gedeputeerde beter kon omzien naar 

een andere betrekking. Naar mijn idee hebben de 

Staten recht op duidelijkheid aangaande dit punt; 

zowel van de vertrekkende gedeputeerde als van de 

fractie van de VVD. 

Ik wil ook graag weten, in het bijzonder van de 

fractie van het CDA, hoe de coalitiepartners aan-

kijken tegen deze gang van zaken. Het is niet alleen 

een zaak van de VVD, het is een zaak van de coali-

tie, het is een zaak van deze Staten, van de politieke 

cultuur in deze Staten, van de kwaliteit van het 

bestuur van de provincie. Ook van het CDA wil ik 

duidelijkheid hebben hoe men aankijkt tegen deze 

gang van zaken. Vindt men dit fraai, heeft men 

daar kritiek op en hoe wil men daar verder mee 

omgaan? Betekent het dat hier een precedent is? 

Zegt gedeputeerde Van Bergen na voltooiing van 

de voorjaarsnota: “Die begroting doen jullie zelf 

wel.” Zegt gedeputeerde Lokker binnenkort: “Ik 

had altijd al universitair docent geschiedenis willen 

worden.”. Dat zou naar mijn idee ondenkbaar zijn 

en dat is het natuurlijk ook in de beleving van het 

CDA en de PvdA, maar dat zegt dan ook iets over 

hun mening aangaande de handelwijze van de ge-

achte liberalen. 

De kandidatuur van de heer Ekkers. Daarover valt 

ook het een en ander te zeggen. Waarom blijft onze 

geachte collega Ekkers niet gewoon fractievoorzit-

ter? Ook hij zit hier slechts een jaar. Als persoon, 

maar ook op politiekinhoudelijke gronden, kan 

ik zeggen dat wij de heer Ekkers bij alle politieke 

verschillen waarderen en hem een belangrijke rol 

toedenken binnen deze Staten. Die Staten bestaan 

al voor tweederde – na vandaag zelfs meer – uit 

nieuw gekozen leden. Er is juist behoefte aan con-

tinuïteit. Ook in de Staten kan een mooie roeping 

liggen. Zeker bij de VVD is men nog aan het bijko-

men van het langdurig absoluut koningschap van 

de heer Van den Oosten. Het lijkt dan ook goed dat 

men enige continuïteit in de fractieleiding in stand 

houdt. U merkt het: wij denken mee met de VVD.

Waarom draagt de VVD geen externe kandidaat 

voor? Dat past namelijk ook bij het advies van in-

formateur De Vet bij de vorming van deze coalitie. 

Deze coalitie zou toch politieke vernieuwing bren-

gen? De enige die dat tot nu toe gedaan heeft, is de 

PvdA. Waarom gaat de VVD niet op zoek naar een 

liberale mix? Dat lijkt mij een voor de hand lig-

gende vraag. (Hilariteit.)

De VVD, en in het bijzonder de heer Ekkers, heeft 

natuurlijk nog een ander probleem. Dat betreft de 

functie van de levenspartner van de heer Ekkers. Ik 

moet zeggen dat op dat punt door hetgeen u mede 

namens de fractievoorzitters heeft gezegd, die be-

zwaren worden weggenomen, althans: werkbaar ge-

maakt worden. Wij vinden het lastig en wij vinden 

het een ongelukkige combinatie. Wij hadden het 

liever niet, maar op deze manier is het werkbaar. 

Ik sluit mij overigens aan bij de opmerkingen die 

door het CDA zijn gemaakt over het dubbelman-

daat van de heer Swane. Hij is in Maarssen niet zo-

maar een politicus, maar hij heeft daar de bijnaam 
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‘de onderkoning van de gemeenteraad’. Dus een 

reden temeer om zo’n mandaat nog een keer tegen 

het licht te houden. 

Hiermee ben ik aan het eind gekomen van mijn 

betoog. Ik hoop dat de VVD en ook de vertrek-

kende gedeputeerde Streng de vragen willen beant-

woorden. Ik hoop ook dat het CDA mijn vragen 

wil beantwoorden. 

Wat betreft ons stemgedrag: dat zal niet afwijken 

van het stemgedrag dat wij in het voorjaar bij de 

collegevorming hebben laten zien. Wij zullen kie-

zen, ook ten opzichte van de nieuwe gedeputeerde, 

voor een onafhankelijke positie; oppositie waar 

nodig en steun waar mogelijk. 

De VOORZITTER: Dan is het woord aan me-

vrouw Van Keulen. 

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Tot ieders verrassing, maar zeker van 

de heren Streng, Ekkers en Swane – en misschien 

wel van de hele VVD-fractie – is de heer Streng be-

noemd tot burgemeester ad interim van Abcoude. 

Volgens zijn eigen zeggen wilde de heer Streng 

zijn carrière in de omgeving van de Ronde Venen 

afsluiten en zowaar: geregeld. Je kunt je daarbij 

natuurlijk diverse redenen en scenario’s voorstel-

len, maar dat laat ik aan ieders eigen fantasie over. 

De echte waarheid zullen wij waarschijnlijk nooit 

te weten komen. 

Mijn fractie vindt het overigens niet kunnen: eerst 

als lijsttrekker en dan ondanks het verlies van de 

VVD toch in Gedeputeerde Staten en dan na ruim 

een jaar vertrekken. Wij vinden dat een vorm 

van kiezersbedrog. Wij vinden ook dat het op de 

burger kan overkomen als: elkaar de baantjes toe-

spelen. Het feit dat de gedeputeerde Streng – het 

gaat daarbij niet om de mens Streng – vertrekt, 

ziet mijn fractie echter niet als een onoverkomelijk 

bezwaar. Ons werd het steeds duidelijker dat de 

heer Streng net iets minder gemotiveerd was dan 

daarvoor. Hij had al één gele kaart. Je kon een 

beetje wachten op de tweede en een rode kaart is 

helemaal niet prettig. Dan speelde natuurlijk het 

streekplan, waarover al het een en ander gezegd is. 

De heer Streng is volgens de krant van mening dat 

het woord nu aan de Staten is. De heer Ekkers zegt 

dat Strengs opvolger er een hele kluif aan krijgt. 

Dus ja, wie heeft gelijk?

Dan de voordracht van de fractie van de VVD, de 

heer Ekkers. Dat is niet zo’n verrassing. Mijn fractie 

betreurt het echter dat de VVD niet gekozen heeft 

voor iemand van buitenaf, zoals ook de fractie van 

GL zei, en ook niet voor een vrouw. Gezien de sa-

menstelling van het college zou daar best eens een 

vrouwspersoon bij kunnen. De heer Ekkers heeft 

een politieke carrière achter de rug in Zuid-Holland 

en maakt razendsnel carrière in Utrecht. Daarvoor 

hoefde hij niet eens te verhuizen; hij kon gewoon in 

Vianen blijven wonen. Mijn fractie had echter graag 

gezien dat hij fractievoorzitter was gebleven – ook 

om de reden die de fractie van GL al noemde: con-

tinuïteit – en volgens ons doet hij het goed. Was 

hij fractievoorzitter gebleven, dan hadden wij een 

vrouw van buiten kunnen krijgen. 

Ten slotte nog een opmerking over de eventueel 

nieuwe fractievoorzitter van de VVD. Hier doemt 

zoals gezegd de dubbele-pettenproblematiek weer 

op; een gegeven waar de fractie van D66 fel te-

gen gekant is. Bovendien komt de heer Swane uit 

Maarssen en daar kwam al eerder een fractievoor-

zitter van de VVD vandaan. Ik hoop van harte dat 

deze fractievoorzitter geen aanhanger is van het 

regime van de heer Van den Oosten. Ik zal hem 

maar bij name noemen. Mocht dat echter wel zo 

zijn, dan hebben wij nog één echte liberale partij in 

de Staten; een sociaal-liberale, wel te verstaan. 

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Alhoewel de Staten vandaag vergade-

ren en de provinciale vlag uithangt, is er voor ons 

geen reden om die vlag uit te hangen. Dat gedepu-

teerde Jan Streng nu vertrekt, is voor ons namelijk 

bepaald geen feestje. Wellicht is het dat wel voor 

hem persoonlijk. Wij wensen de heer Streng per-

soonlijk dan ook alle goeds toe in zijn komende 

functie in Abcoude. 

Ik zei ‘geen feestje’. Waarom? Voor u ziet u name-

lijk de voorzitter van een verbaasde, een onaange-

naam verraste en teleurgestelde fractie staan. Vorig 

jaar bij de collegevorming hebben wij nadrukkelijk 

gevraagd om vernieuwing van de bestuurscultuur 

en om dat ook in de personen als zodanig in te 

vullen. Wij hadden onze bedenkingen bij de sa-

menstelling van het college, maar de coalitie heeft 

ons vertrouwen gevraagd en wij hebben besloten 

dat vertrouwen aan alle zes gedeputeerde te geven. 

En wat nu? De heer Streng gaat weg en zegt dat hij 
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altijd al burgemeester had willen worden. Op zich 

mag hij dat vinden, maar kon hij zich daarvoor 

nu beschikbaar stellen? Nee, naar ons oordeel. 

Hij heeft zichzelf in 2003 voor vier jaar verhuurd 

aan de kiezers en hij heeft zich daarna voor vier 

jaar verhuurd aan de Staten. Wij hadden het ook 

helemaal niet van de heer Streng verwacht. In een 

van zijn interviews die wij hebben gelezen, blijkt 

dat hij een aanhanger, een bewonderaar, is van 

de schrijver Voskuil, die het befaamde boek “Het 

bureau” heeft geschreven over de wetenschapper 

die 40 jaar op dezelfde plek achter zijn bureau 

bleef zitten en zodanig zitvlees had dat hij nooit 

omkeek naar een andere functie. Als je daar een 

bewonderaar van bent, denk ik niet dat iemand 

die nog maar pas gedeputeerde is – drie jaar – nu 

al denkt: “Ik moet maken dat ik daar wegkom.” 

Een vertrek na een jaar in de nieuwe samenstel-

ling vindt de fractie van de ChristenUnie niet 

netjes van de heer Streng. Wij willen van hemzelf 

graag horen waarom deze gedeputeerde niet is 

gebleven voor zijn kiezers; hij was per slot van 

rekening de VVD-lijsttrekker. Waarom is hij niet 

gebleven voor zijn Staten? Hij had een opdracht 

om het nieuwe streekplan door de Staten heen te 

krijgen en dan gaat hij tussentijds weg. 

Een vraag die ik wil stellen aan de fractie van de 

VVD, met name aan de fractievoorzitter de heer 

Ekkers: “Wat heeft de fractie van de VVD eraan 

gedaan om de heer Streng ervan te overtuigen 

dat hij nu niet weg mócht?” Het antwoord op die 

vraag is van belang om een finaal oordeel over de 

kandidatuur van de heer Ekkers uit te spreken. 

Nog iets over het vertrek van de gedeputeerde. 

Wij vinden dat tussentijds vertrek van college-

leden uitsluitend mag plaatsvinden wanneer het 

ingegeven is door omstandigheden van persoon-

lijke aard die het functioneren onmogelijk ma-

ken, of door omstandigheden van politieke aard. 

Daarover hebben wij helemaal niets gehoord. 

Genoemd is al dat er een gele kaart is gevallen 

in de Staten. Inderdaad is het zo dat sommige 

trainers zeggen: voordat er een tweede gele kaart 

wordt uitgedeeld – die tweede gele kaart is gelijk 

aan een rode kaart – wordt die speler gewisseld. 

Dan stel ik de vraag: “Wie is die trainer die de 

heer Streng gewisseld heeft?”

Graag wil ik weten van de beide coalitiepartijen 

hoe zij hier tegenaan kijken. De coalitie heeft ons, 

zoals de heer Levering al zei, vorig jaar gezegd: 

“Staten, dit is het zestal; zo gaan wij het doen.” 

Wij hebben er ook in geïnvesteerd. Wij zijn be-

dolven onder foto’s van het college in de nieuwe 

samenstelling, waarbij wij wel eens dachten: “Moet 

dat nou?” Maar ja, als het vier jaar meegaat, voor-

uit dan maar. En nu blijkt dat het niet vier jaar 

meegaat. Nu hebben wij daar wel iets op bedacht. 

Je had vroeger van die prikkertjes met zo’n bordje 

dat je eronder kon leggen, en als je dat nu toepast 

dan kun je inderdaad … Wij hebben al even geoe-

fend …. Kijk. (Hilariteit.)

Zo kan het dus ook met de andere gedeputeerden 

gaan in deze periode. Het zou echter diepdroevig 

zijn als wij in deze Statenperiode ook onder de 

gedeputeerden last gaan krijgen van de vertrekcul-

tuur die door de heer Streng in het artikel in de 

Volkskrant al even is gehekeld. Dus wat ons betreft 

ontvangen wij graag duidelijkheid van de fracties 

of wij dit gewoon moeten gaan vinden. Dat is voor 

ons namelijk bepalend als wij als ChristenUnie 

stemmen op een kandidaat-gedeputeerde die aan 

ons wordt voorgesteld.

Vanuit de behoefte aan staatsrechtelijke zuiverheid 

zal u bekend zijn dat er binnen onze partij wat 

minder moeite is met dubbele petten. (Hilariteit.) 

Wij vinden het echter wel van belang, zo is bin-

nen onze eigen gelederen doorgesproken, dat er 

volstrekte helderheid is over de vraag hoe je poli-

tiek voert. Aan die transparantie en die integriteit 

willen wij onszelf onderwerpen en wij willen ook 

graag dat anderen dat doen. In die zin stellen wij 

de duidelijkheid die is gegeven over het functio-

neren van de gedeputeerde Ekkers – als hij wordt 

gekozen – zeer op prijs en wij hopen dat het college 

van Gedeputeerde Staten en dat u, als voorzitter, 

permanent aandacht geeft aan dat vraagstuk. Niet 

alleen in het geval van de heer Ekkers, maar ook 

voor alle anderen die dat aangaat. 

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik wil de heer Van de Groep nog iets 

vragen over die dubbele petten. Ik begrijp dat 

natuurlijk wel en er wordt ook wat lacherig over 

gedaan. Voor ons is dat echter heel essentieel. Ik 

heb het in mijn betoog zo ongeveer naar voren 

gebracht als zijnde de kern van de democratie: dat 
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wij onszelf niet controleren. Ik snap wel wat de heer 

Van de Groep bedoelt, maar ik heb in elk geval niet 

meegelachen. 

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Het staat eenieder vrij om te lachen 

of niet. Ik doe er echter niet badinerend over. Ik 

heb juist de commissaris gevraagd om dat in te 

vullen als het gaat om bijvoorbeeld de heer Ekkers, 

maar ook als het gaat om mij persoonlijk. Ik vind, 

als wij met elkaar politiek bedrijven, dat wij trans-

parant moeten zijn in welke rol en in welke functie 

wij dat doen en ook waar wij ons afzijdig houden 

als het belangenverstrengeling zou kunnen opleve-

ren.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! U heeft het nu toch over hulpconstruc-

ties? Die moeten repareren wat in principe …

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! In Nederland hebben wij wetten, 

waarin incompatibiliteiten zijn vastgelegd, waarin 

volstrekt helder staat wie welke functie niet mag 

combineren en welke combinaties niet zijn toege-

staan. Het staat partijen vrij opvattingen te hebben 

die verder gaan dan de wet, maar dat is geen wet in 

Nederland. 

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Nee, maar wij hadden het nu even over 

verschil in opvatting. 

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Ja, inderdaad, maar dat zal dan nu 

even zo blijven.

De VOORZITTER: Ik was u nog vergeten te mel-

den dat de heer Lokker afwezig is, omdat hij elders 

in de provincie als loco-commissaris optreedt. 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wil eerst even chronologisch opnoemen wat er 

zich ons inziens heeft afgespeeld. 

Anderhalf jaar geleden stond de heer Streng als 

lijsttrekker voor de VVD verkiesbaar voor deze 

Staten. En hij werd gekozen. Driekwart jaar geleden 

werd vervolgens op advies van de informateur een 

college samengesteld dat kon bogen op de steun 

van de VVD, de PvdA en het CDA. De heer Streng 

was kandidaat voor de functie van gedeputeerde en 

hij werd gekozen. De heer Streng vervulde niet zo-

maar een rol binnen het college, maar was beeldbe-

palend met onder andere de portefeuilles KWATTA 

en het streekplan. In het afgelopen halfjaar heeft 

hij zich erg ingezet voor het streekplan. Daarnaast 

hebben wij als Staten een beroep op hem gedaan 

met betrekking tot de zendmasten bij IJsselstein. 

Hij heeft ons inziens goed werk verricht. 

Dit lijkt nu een soort lofzang op Jan Streng, maar 

dat komt omdat wij zijn inzet zeer waarderen, on-

danks het feit dat onze politieke standpunten ver-

schillen. 

Het is niet voor niets dat wij ons nu druk maken 

over zijn vertrek en dat heeft niets te maken met 

het hem al dan niet gunnen van de functie van 

waarnemend burgemeester van Abcoude. Waar het 

wel mee te maken heeft, is de wijze waarop een en 

ander heeft plaatsgevonden. Daarmee kom ik aan 

de kern van mijn betoog. 

Als man met vele petten is onze commissaris ge-

wend om met lastige kwesties om te gaan. Hierbij 

refereer ik aan zijn rol als commissaris, waarbij hij 

de burgmeesters benoemt; zijn rol als voorzitter 

van het college van Gedeputeerde Staten en zijn rol 

als voorzitter van Provinciale Staten en daarmee 

ook onze voorzitter. Met de benoeming van Jan 

Streng als waarnemend burgemeester van Abcoude 

zijn wij van mening dat hij onze Provinciale Staten 

geen dienst bewijst. Midden in de behandeling van 

het streekplan 2005-2015 wordt een van de belang-

rijkste stukken van het schaakbord opgeofferd. Wij 

begrijpen dat niet. Dit niettegenstaande de inzet en 

de kwaliteit van de beoogde opvolger van de heer 

Streng, de heer Ekkers. Ik zou daarom graag van 

de heer Staal uitsluitsel willen krijgen over de wijze 

waarop de heer Streng tot waarnemend burgemees-

ter is gekozen en de motieven hierbij: 

- Was de heer Streng de enige kandidaat of waren 

hier meer gegadigden voor? 

- Vanwaar de, naar mijn idee, overhaaste actie? 

- Was het niet bekend dat de zittende burgemees-

ter van Abcoude gebruik wilde maken van de 

vervroegde uittrederegeling? 

- Heeft bij de commissaris nog meegespeeld 

dat de heer Streng een sleutelrol vervult bij de 

totstandkoming van het nieuwe streekplan? 

- Hoe denkt de commissaris over de motieven 

van de heer Streng inzake het aannemen van 
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zijn benoeming tot waarnemend burgemees-

ter, zijnde dat Abcoude dichterbij huis is dan 

Utrecht en dat je met het ambt van burgemees-

ter dichterbij de bevolking staat?

Wellicht heeft de heer Streng zich niet gerealiseerd 

bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten 

dat dit een periode van vier jaar betreft en dat de 

functie van gedeputeerde een functie is met grote 

verantwoordelijkheden. Is het wellicht zo dat met 

het werken in een duaal stelsel, waarbij met name 

de Staten de kaders stellen, de rol van gedeputeerde 

niet meer zo aantrekkelijk was als het op basis van 

een eerder opgedane ervaring leek? 

Van de heer Streng verwacht ik in dezen ook een 

antwoord op mijn vraag waarom na slechts drie-

kwart jaar de functie van waarnemend burgemees-

ter van Abcoude zoveel meer brengt dan het gede-

puteerde-zijn. Had hij zich dat niet een jaar eerder 

kunnen realiseren?

Ten slotte, ik kan het niet laten, horen wij graag een 

antwoord op onze vraag hoe het zit met de wind-

turbines nabij Baambrugge. Van een huidig college- 

en partijgenoot, de heer Binnekamp – ik neem aan 

dat hij wel blijft – begrijpen wij dat Abcoude nog 

steeds een van de opties is voor het plaatsen van de 

windturbines.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Ook onze fractie is verbaasd over deze 

gang van zaken. Ook wij willen met nadruk stel-

len dat niet de persoon van de heer Streng hier in 

het geding is. Wij hebben waardering voor de wijze 

waarop hij vanuit zijn visie inhoud en gestalte heeft 

gegeven aan zijn portefeuille, hoewel wij het niet 

altijd met hem eens waren. Wij hebben zeker veel 

waardering voor de mens Streng. In dat opzicht is 

dan ook niet het feit gelegen dat wij moeite hebben 

met deze gang van zaken. 

Het is wel wat symbolisch dat er nu ruis in de ge-

luidsinstallatie is; wij zien die ruis op de bestuur-

lijke lijn. Die ruis kun je opvangen door een leuk 

verhaal te houden. Die gave heb ik niet en dus doe 

ik dat niet. Moet ik het hebben over van Jan naar 

Jan of van standvogels naar trekvogels? Over gele 

kaarten wil ik het maar helemaal niet hebben, want 

daarvan ik geen verstand. Toch denk ik dat het 

goed is dat wij elkaar even voorhouden waar het 

nu in feite om gaat. Ik denk dat iedere bestuurder 

een zekere mate van gebondenheid heeft en een 

zekere mate van vrijheid in de keuzes die hij maakt. 

Daarbij is het wel van belang welk gewicht je hecht 

aan de openbaarheid van een functie, waarin je 

benoemd bent als lid van Gedeputeerde Staten. In 

feite is dat een ambt waaraan je met volle overtui-

ging begint en waar zwaarwegende omstandighe-

den aan de orde moeten zijn om op dat punt een 

andere keuze te maken dan je aan het begin van 

een periode van nog geen jaar geleden gemaakt 

hebt. 

Dan kun je natuurlijk de vraag stellen wat nu de 

achterliggende reden is geweest. Ook kun je de 

vraag stellen of wij op dit moment die vraag wel 

mogen stellen. Ik denk dat wij die vraag móeten 

stellen. Als wij hier, als Provinciale Staten en ook 

als Gedeputeerde Staten, transparantie in het be-

stuur als een van de kernbegrippen willen hante-

ren – en die hebben wij ook gehanteerd, juist bij 

de bestuurlijke problematiek die er om ons heen 

zo vaak te zien is –, dan vraagt die transparantie 

naar de motivatie van een keuze die logischerwijze 

niet direct te verklaren valt. Dat Abcoude dicht bij 

Mijdrecht ligt, weten wij. De vraag is echter hoever 

Utrecht van Mijdrecht af ligt om daarin een keuze 

te motiveren. 

Ik denk dat het niet goed is jegens het openbaar be-

stuur en ook jegens de burgers en anderen, op deze 

wijze een zodanige stap te motiveren die je ook aan 

het begin van deze periode had kunnen maken. Dat 

iemand met pensioen gaat of met vervroegd pensi-

oen gaat, dan is dat niet iets wat zomaar in een keer 

uit de lucht komt vallen; ook dat is een proces.

De vraag kan gesteld worden van wie deze zaak 

nu eigenlijk is. Is die van de VVD? Uiteraard. Ook 

daarin hebben wij geen echte helderheid gekregen. 

Is het een zaak van GS of van PS? Een ding staat 

vast: Provinciale Staten hebben op dit punt geen 

actie ondernomen en hebben daartoe ook geen 

aanleiding gezien, behalve het trekken van een 

bepaalde streep in een interpellatiedebat. Iedereen 

heeft daarvan gezegd dat dit geen signaal kan zijn 

om een andere keuze te maken. De fractie van de 

SGP hecht er dan ook sterk aan dat er een moti-

vatie wordt gegeven, die misschien op bepaalde 

punten niet even makkelijk zal zijn, maar die in 

elk geval heel helder is en die een positie laat zien, 

die geheel anders is dan van iedereen verwacht 
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mag worden die zich beschikbaar stelt als openbaar 

bestuurder in een dagelijkse functie, een fulltime 

functie, in het belang van onze provincie. Daarover 

zijn destijds heel heldere uitspraken gedaan. Het 

gaat ons niet om de persoon, wel om het imago van 

het openbaar bestuur. Als wij spreken over vernieu-

wing, transparantie, duurzaamheid, integraliteit 

en over het integer-zijn als bestuurder moet er een 

heldere afweging gemaakt worden als het gaat om 

deze stap. Die vraag stellen wij dan ook aan de heer 

Streng. Ook vragen wij de VVD hoe deze partij 

daar zelf naar gekeken heeft. Overigens gunnen 

wij van harte de heer Streng als persoon een goede 

carrièreafronding in Abcoude. Laat ook dat helder 

zijn. 

Ten aanzien van de heer Ekkers hebben wij een 

heldere verklaring gekregen. Ik denk dat het goed 

is dat hier vast te stellen. Natuurlijk is er een hulp-

structuur. Het zou niet van flexibiliteit getuigen als 

wij in het openbaar bestuur op geen enkele wijze 

een structuur zouden kunnen bedenken om een 

situatie die zich op enig terrein in het openbaar be-

stuur voordoet van een goede reparatie te voorzien. 

Als zodanig kunnen wij daarmee leven.

Ik denk dat het dan niet van belang is om je af te 

vragen welke ervaring iemand meebrengt. Wij zijn 

ervan overtuigd dat de heer Ekkers als bestuurder 

pur sang en als ervaringsdeskundige de ervaring 

meebrengt die van belang is op een heel cruciale 

portefeuille. Dan komt de tweede vraag: “Moet je 

nu zeggen dat wij in het streekplanproces zover 

zijn dat de koek gebakken is, dat de resultaten al 

op tafel liggen en dat je dan die stap kunt maken?” 

Terecht heeft de heer Ekkers elders gezegd dat de 

nieuwe gedeputeerde zijn mouwen moet opstropen. 

Dat zijn wij niet van hem gewend, althans, als heer 

in het verkeer. Wij zijn echter benieuwd hoe hij 

dat straks gaat doen aan de GS-tafel. Wij wensen 

hem, als hij gekozen wordt, daarbij veel sterkte. Wij 

vinden het echter wel van belang met welke grond-

houding de heer Ekkers de procedureafspraken 

aanvaardt, die ook vanmiddag in dit midden zijn 

neergelegd. Hij moet ook aangeven op welke wijze 

hij zelf ziet hoe wij op dit moment in de streekplan-

procedure staan. Is dat een gelopen race? Is dat een 

race, gelet op 6000 bezwaarschriften en een proble-

matiek rondom windmolens, die meer is dan een 

gelopen race en die van een bestuurder inderdaad 

vraagt de handen uit de mouwen te steken? 

Gelet op de constructie die ons is voorgehouden, 

zullen wij de kandidatuur van de heer Ekkers steu-

nen en zien wij waar een grenscorrectie al niet toe 

kan leiden.

De VOORZITTER: Ik stel voor de vergadering even 

kort te schorsen. Ik wil even overleg hebben met de 

fractievoorzitters. 

Schorsing van 15.43 – 15.53 uur. 

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

De schorsing had tot doel even goed af te spreken 

wie zal antwoorden en in welke volgorde. Ook aan 

mij zijn vragen gesteld en daarop zal ik reageren. 

Vervolgens zullen de heer Streng en de fractie-

voorzitter van de VVD reageren. Ook aan de heer 

Ekkers is een vraag gesteld en die zal hij beant-

woorden. Daarna is er gelegenheid tot debat. 

Ik zal eerst zelf het woord voeren. De voorzitters-

hamer draag ik daartoe over aan de vice-voorzitter. 

Als er vragen zijn, wil ik die graag in een keer af-

handelen, zodat ik daarna het voorzitterschap weer 

kan overnemen en de heer Bijkerk kan deelnemen 

aan het debat. 

De heer BIJKERK (GL): Dank u wel. Mijn rol is 

hier slechts die van een technisch hulpstuk. Deze 

constructie maakt het voor de commissaris mo-

gelijk om gewoon met de Staten te debatteren, 

met name betreffende de vragen die door de heer 

Witteman zijn gesteld. Ik geef het woord aan de 

commissaris.

De VOORZITTER: Ik kan mij er vanaf maken door 

te zeggen: “Als u hebt willen markeren dat ik een 

interessante functie heb, dan bent u daar met het 

stellen van de vragen in geslaagd.” Ik zal er echter 

iets meer over zeggen. Niet dan nadat ik gezegd 

heb dat een aantal dingen die ik zeg voor u infor-

matief is en dat ik slechts over een aantal dingen 

verantwoording kan afleggen. De vragen die de 

heer Witteman mij heeft gesteld, hebben betrek-

king op mijn positie als rijksorgaan; daarover kan 

en mag ik u geen verantwoording afleggen, maar ik 

ben met alle plezier bereid u daarover informatie 

te verstrekken. Over zaken zoals de integriteits-

problematiek en een onderdeel van de vraag van 

de heer Witteman over de positie van het college 
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mag terecht mijn verantwoording worden gevraagd. 

Misschien is het wel goed dat de vragen zijn gesteld, 

want dat schept helderheid voordat dingen in de 

wandelgangen een verkeerde rol gaan spelen.

Vooraf wil ik zeggen, dat het mijn persoonlijke 

opvatting is dat ons democratisch systeem een 

systeem is van mensen die komen en gaan. Daar 

treed ik niet in. Dat betekent ook, als het gaat om 

keuzes van gedeputeerden om iets anders te gaan 

doen, dat dat mijn zaak niet is. Dat kan mijn zaak 

ook niet zijn, want daarmee zou ik in een heel 

andere rol terechtkomen, die ik niet zou willen. 

Immers, als het gaat om de afweging of een col-

legelid voortijdig vertrekt of niet, dan is dat iets 

van de partijen. Ik kan daar in een voorkomend 

geval wel naar vragen; een collegelid dat zich bij 

mij meldt voor een functie, kan ik wel vragen naar 

die afweging. Het is echter niet mijn verantwoor-

delijkheid en die wil ik ook niet, want dan krijg 

ik een verkeerde pet op. De pet die ik op heb, is 

dat ik moet nagaan of ik een geschikte kandidaat 

kan vinden voor een burgemeestersvacature. Dat 

ik daarnaast ook nog naar het college kijk, dat zal 

zo zijn, maar ik zal de eerste zijn om te beweren 

dat wij een college hebben met collegiaal bestuur. 

Vanzelfsprekend vraag ik mij voortdurend af of de 

continuïteit van dat bestuur is gewaarborgd. Nu, 

ik heb geen enkele reden gehad in deze situatie te 

denken dat de continuïteit van dat bestuur niet 

gewaarborgd is. Ik kijk daarbij niet specifiek naar 

de portefeuille. Ik kijk daarbij naar het college als 

college. Nogmaals: ik kan in die andere vraag niet 

treden, want dan ga ik zitten op de stoel van de 

politieke partijen.

Gevraagd is of ik niet overhaast te werk ben gegaan. 

Dan bevind ik mij nu met name op dat onderdeel 

waarover ik de Staten best wil informeren, maar 

waarover ik geen verantwoording kan afleggen. 

Er melden zich bij mij regelmatig mensen die zich 

geroepen voelen om waarnemend burgemeester te 

worden. De benoeming van een waarnemend bur-

gemeester is aan de commissaris van de Koningin 

en hij moet daartoe de raad horen. 

Overhaast ben ik niet te werk gegaan. Ik heb in ja-

nuari de raad van Abcoude gesproken. Met name in 

het perspectief van onzekerheid over de bestuurlijke 

toekomst van Abcoude – daarbij geen enkel voor-

schot nemend op welk dossier dan ook – schrijft 

mijn ambtsinstructie voor dat, als gemeenten in 

dispuut zijn over hun bestuurlijke toekomst en er 

te verwachten is dat daarover bestuurlijk overleg 

plaatsvindt, er een waarnemer moet worden be-

noemd en dat niet de procedure moet worden ge-

start voor een definitieve burgemeester. Dus ik heb 

vanuit dat perspectief gezocht naar een waarnemer 

voor Abcoude. Ik wil daarover niet veel zeggen, 

maar men kan zich voorstellen dat bekendheid 

met Abcoude, bekendheid met de bestuurlijke po-

sitie van Abcoude met een bepaalde onzekerheid 

daarin, bekendheid met de positie van Abcoude in 

het Groene Hart, bekendheid met de positie van 

Abcoude tegen het Amsterdamse aan, vragen om 

een ‘zware’ kandidaat. Daar heb ik naar gezocht in 

het bestand dat zich bij mij meldt. Ik heb mij een 

oordeel gevormd over de kandidaat die zich bij mij 

gemeld heeft, dat oordeel heb ik besproken met de 

raad en daarvoor heb ik een ruim en goed draag-

vlak aangetroffen bij de raad en ben vervolgens tot 

benoeming overgegaan. Dat is een procedure die 

zich tussen januari en heden heeft afgespeeld. Dat 

wat betreft mijn positie als rijksorgaan. 

Het andere punt waarover mij vragen zijn gesteld, 

gaat over de integriteit. Er zijn talloze connecties 

denkbaar die het politiek openbaar bestuur negatief 

kunnen beïnvloeden. Of het nu de buurman is die 

je kent, een vriend die je kent, een relatie die je hebt 

of je familie: allerlei dingen zijn denkbaar. De wet 

heeft voorzien in een paar blokkades. De situatie 

waarvan nu sprake is, is geen wettelijke incompa-

tibiliteit. Dus ik heb gekeken naar de wet en naar 

de vraag wat je daaraan kunt doen? Ik heb de over-

tuiging dat het transparant genoeg is, dat de stand 

van zaken in de streekplandiscussie geen onoverko-

melijke problemen voorziet en ik heb mij overtuigd 

van de inzet van betrokkenen op dat onderwerp én 

ik reken het ook tot mijn eerste verantwoordelijk-

heid om naar dit onderwerp te kijken. Dat is dan 

ook de reden waarom ik een voorstel heb geformu-

leerd. 

De heer BIJKERK (GL): Wellicht is het handig dit 

onderwerp in tweede termijn af te ronden. Ik zie 

de heer Witteman en mevrouw Van Keulen die het 

woord willen voeren.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wil niet zeggen dat de heer Staal zich er gemak-
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kelijk vanaf maakt. Hij beroept zich inderdaad op 

zijn status als openbaar lichaam. Toch wil ik hem 

aanspreken op zijn functie van voorzitter van de 

Staten. Het vertrek van de heer Streng is een be-

hoorlijke aderlating in onze ogen. Is dat niet een 

argument geweest voor de heer Staal om op een ge-

geven moment toch te gaan zoeken naar een andere 

kandidaat voor de functie van waarnemend burg-

meester? Ik weet dat hij daarover niet naar buiten 

kan treden, maar ik kan mij zo voorstellen dat er 

meerdere kandidaten zouden kunnen zijn. 

De VOORZITTER: Nogmaals: ik wil niet verder 

treden in de vraag: uit welke kandidaten ik wel of 

niet heb kunnen kiezen. De heer Witteman kan 

echter van mij aannemen dat ik met de keuze voor 

de heer Streng ook exact hebt voldaan aan wensen 

die uit de raad van Abcoude naar voren zijn ge-

komen. Ik heb in januari daarover gesproken met 

de raad. Ik heb zo-even al enige punten genoemd: 

bekendheid met de ruimtelijke-ordeningsproble-

matiek, bekendheid met de situatie rondom de be-

stuurlijke toekomst en een zwaargewicht juist met 

het oog daarop. Bekend is dat er in de Vechtstreek 

talloze verschillende opvattingen bestaan over de 

bestuurlijke toekomst. Daar heb ik naar gekeken. 

Als de heer Witteman mij aanspreekt als voorzit-

ter van Provinciale Staten en als voorzitter van 

Gedeputeerde Staten, dan is mijn allereerste rol als 

voorzitter in beide colleges, niet de inhoud van de 

besluitvorming. Ik zeg wel eens dat ik niet ga over 

de vraag, en ik wil daarover ook niet gaan, of er een 

rondweg komt, maar ik wil wel gaan over de vraag 

of er fatsoenlijke besluitvorming heeft plaatsgevon-

den. Daar kijk ik naar. Mijn verantwoordelijkheid 

als voorzitter van beide colleges is de totstand-

koming – vooral als procedure, het democratisch 

gehalte en noemt u maar op – van de inhoud van 

besluiten. Grote uitzonderingen daargelaten, als 

die mijn principes raken, zal ik mij met de inhoud 

bemoeien, maar niet met de politieke inhoud. Een 

tweede aspect waar ik naar kijk, is continuïteit van 

bestuur. Dat laatste is voor mij geen enkele reden 

geweest om af te zien van de voorgenomen benoe-

ming van de heer Streng. 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

De heer Staal zal zich echter wel kunnen voorstellen 

dat wij enigszins verrast zijn door de snelle gang van 

zaken. Dat zijn wij hier niet gewend. (Hilariteit.)

De VOORZITTER: Nu, ik had gehoopt dat u dat 

wel van míj gewend was. 

Als de heer Witteman met zijn vraag doelt op het 

aspect dat ik een interessante functie heb, dan kan 

ik zeggen dat hij daarin helemaal gelijk heeft. Het 

is natuurlijk een aardige positie als je dit soort din-

gen moet besturen. Het kan ook niet anders. Bij 

benoemingen van waarnemers zijn er eigenlijk twee 

soorten. Soms benoem je een waarnemer, omdat 

iemand heel snel weggaat. Dat was in dit geval niet 

zo; mevrouw Van der Most heeft mij in december 

geïnformeerd over haar aanstaande vertrek. Dat 

komt dan ook niet eerder in de openbaarheid dan 

nadat zij dat wil. Dat is ook begrijpelijk. Daarom 

heb ik er eind januari met de raad over gesproken. 

Dan ben je als commissaris van de Koningin ver-

antwoordelijk voor een goede continuïteit van be-

stuur aldaar. Dat was mijn eerste belang: Abcoude 

verdient een goede waarnemer, een waarnemer 

die een aantal jaren mee kan als het moet. Ik weet 

namelijk niet wat er wordt beslist over de bestuur-

lijke toekomst van Abcoude. Daar ga ik ook niet 

over. Dat is wel eens lastig om dat uit elkaar te 

houden. Daar kijk je dan echter naar. Nogmaals: 

ik ben best blij met de vragen, omdat je dan eens 

die duidelijkheid kunt scheppen. Ik kan mij ook 

goed voorstellen dat gevraagd wordt: :Hebt u dan 

ook wel gekeken naar Gedeputeerde Staten?” Ik heb 

daarnaar gekeken, maar dan wel uit een oogpunt 

van continuïteit van bestuur. Met die continuïteit 

is niets aan de hand en ik waak ervoor op de stoel 

van fractievoorzitters te gaan zitten. 

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! De commissaris zei als hij een burg-

meester benoemt, dat hij in zijn bestand gaat kij-

ken, omdat er altijd mensen zijn die zich aanmel-

den voor een dergelijke functie. Daaruit concludeer 

ik dat de heer Streng al in dat bestand aanwezig 

was. Ik weet niet waarom hij zich heeft aange-

meld, maar het kan zijn dat hij gedacht heeft: “Hé, 

Abcoude; nu meld ik mij als een haas aan, want ik 

wil graag burgemeester worden in Abcoude.” Dat 

wordt niet helemaal duidelijk.

Het kan ook zo zijn geweest – ik durf dat bijna 

niet te zeggen – dat de commissaris dacht: “Ik 

zoek een ad interim burgemeester in Abcoude. De 

heer Streng woont daar dichtbij en ach, na één gele 

kaart is het misschien wel handig dat hij burge-

meester wordt.” Nu ga ik misschien wel heel ver 
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en waarschijnlijk kan de commissaris daarop geen 

antwoord geven. Voor mij is dat echter de kwestie. 

Heeft de heer Streng zich al ver voor december 

aangemeld? Dan is het ook ernstig, dan was hij 

namelijk een paar maanden gedeputeerde en heeft 

hij gedacht dat hij toch liever burgemeester wilde 

worden en dus liet hij zich opnemen in dat bestand. 

Echt duidelijker is het er voor mij niet op gewor-

den.

De VOORZITTER: Mevrouw Van Keulen vraagt 

zich af of zij niet heel ver gaat, maar zij gaat ge-

woon te ver. Ik bedoel het niet onaardig, maar ik 

kan daar gewoon niets op zeggen. De heer Streng 

heeft zich bij mij gemeld voor de vacature van 

Abcoude. Het bestaan van de vacature van Abcoude 

is van medio januari. Meer wil ik er niet over zeg-

gen. Een kandidaat die zich bij mij meldt, weeg ik 

af tegenover wat ik denk wie er naar Abcoude toe 

moet. Ik kan u wel melden dat er meer liefhebbers 

zijn voor het waarnemend burgmeesterschap dan 

geschikte kandidaten. 

De heer BIJKERK (GL): Als geen der Statenleden 

nog het woord wil voeren over dit onderdeel, sluit 

ik dit onderdeel af. Ik draag het voorzitterschap 

weer over.

De VOORZITTER: Met dank aan de waarnemend 

voorzitter neem ik graag de taak weer over. Ik geef 

het woord aan de heer Streng. 

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Zoals iedereen zal begrijpen, heb ik met 

grote belangstelling geluisterd naar de verschillende 

bijdragen. Ik begrijp al die bijdragen. Ik heb mis-

schien daarbij wat selectief geluisterd, maar ik heb 

begrepen dat er ook veel waardering van de kant 

van de Staten is geweest voor mij als persoon en 

ook wat betreft mijn functioneren. Ik begrijp heel 

goed dat er vanuit de oppositie nu het geluid naar 

voren komt: “Ja maar, heer Streng, hoe kunt u dat 

nu maken om zo snel al weer te vertrekken na lijst-

trekker te zijn geweest bij de laatste verkiezingen 

voor de VVD?” Ik hoop dat er van de kant van de 

Staten begrip is, nu deze kans zich voordeed voor 

mij om, wat ik een mooie en aantrekkelijke functie 

vind en in de afwegingen die ik persoonlijk heb 

gemaakt, die kans aan te grijpen. En om die reden 

heb ik mij bij de voorzitter voor gemeld. Het is 

dus een persoonlijke afweging geweest. Ik kijk er 

met genoegen en plezier naar uit. Het is inderdaad 

snel  – al per 1 mei aanstaande gaat het in – om 

die nieuwe functie te aanvaarden. Ik vind het een 

leuke uitdaging. Ik vind het ook wel jammer dat ik 

hier nu wegga. Er is natuurlijk veel dynamiek in de 

politiek van de provincie. Dat besef ik terdege. Dat 

zou het ook geweest zijn op elk ander moment dat 

je eventueel weggaat, zelfs al is dat aan het eind van 

een periode. Dat geldt voor iedereen. 

De wereld draait door. De provincie draait door. 

Ik heb ervoor gekozen deze mogelijkheid nu aan te 

grijpen. Ik wens de Staten, zoals ik heb geschreven 

in mijn brief waarin ik de Staten meld per 1 mei 

als gedeputeerde wens te stoppen, het allerbeste 

toe met hun verdere werk, ondermeer voor het 

streekplan. Het dagelijks bestuur heeft daaraan 

volgens mij het leeuwendeel geleverd en de Staten 

zijn daarin nu primair aan zet. Onder meer met de 

vele bedenkingen die binnengekomen zijn – geclus-

terd en gerangschikt op onderwerp zijn die 6500 

reacties overigens te reduceren tot een veel beter 

werkbaar aantal – moeten de Staten ermee aan de 

slag. De Staten moeten in december – daar ga ik 

van uit – daarover een beslissing nemen en dan het 

streekplan vaststellen. 

Ik vond het prettig te horen dat men de portefeuille 

ruimtelijke ordening zo belangrijk vindt. Dat vind 

ik ook . De oppositie vroeg zich een jaar terug bij 

de verkiezingen nog af of de heer Streng van de 

VVD wel verder moest gaan. Het is plezierig dat 

men nu de andere kant van het verhaal laat horen 

en zegt: “Die Streng had eigenlijk niet weg moeten 

gaan.”

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Soms hoor je het Engelse spreekwoord: “Do’nt push 

your luck”. Het is zo dat wij het soms in een aantal 

politieke opzichten niet met de gedeputeerde eens 

zijn geweest. Wij vinden het echter gewoon een 

daad van goed bestuur om voor vier jaar te gaan. 

Wij delen zijn afweging niet. Zoals de gedeputeerde 

het nu zegt, dat het voor hem een puur persoon-

lijke afweging is geweest, vinden wij het een foute 

afweging vanuit het oogpunt van de kiezer, vanuit 

het oogpunt van de provincie en vanuit het oog-

punt van het bestuur. Dat is heel iets anders dan 

het politieke debat dat wij een jaar geleden voerden 
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over de wenselijkheid van deze coalitie of van een 

andere coalitie en over deze gedeputeerde of over 

een andere gedeputeerde. Wij vinden het raar dat 

de gedeputeerde na een jaar weggaat.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Wat de persoonlijke afwegingen van de 

gedeputeerde betreft, leerde ik als kind al: “Je kunt 

wel heel veel willen, maar je krijgt niet alles.” Ik 

vind als men iets voor vier jaar aangaat – waarmee 

wij zeer terughoudend akkoord moesten gaan – en 

men houdt daar nu ineens mee op, dan kan dat 

een persoonlijke afweging zijn. Natuurlijk is het 

een leuk baantje, maar de gedeputeerde zat hier 

voor vier jaar en ik vind dat hij dat gewoon had 

moeten volhouden. De heer Van de Groep zei het 

al: “Er zijn redenen dat je weggaat, omdat je niet 

meer kunt en je gezondheid het helaas niet meer 

toelaat of dat je politiek weggestuurd wordt.” Dat 

vind ik een ander verhaal. Dat de gedeputeerde ons 

veel plezier wenst in de komende periode, is reuze 

aardig. Ik hoop dat wij nog wat Ausdauer krijgen, 

want dat missen wij ook wat u betreft; zo staat het 

in de Volkskrant. Maar goed, de progressieven zul-

len reuze hun best doen in dezen. 

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik neem hier kennis van. Dit is een poli-

tiek debat zoals wij dat een jaar geleden hebben 

gevoerd. Ik constateer dat men nu een wat ander 

geluid laat horen dan het afgelopen jaar. Dit is een 

persoonlijke beslissing geweest. Ik heb het nu en-

kele keren gezegd en ik kan het blijven herhalen. Ik 

heb er weinig aan toe te voegen. 

De VOORZITTER: Dan geef ik het woord aan de 

plaatsvervangend fractievoorzitter van de VVD, de 

heer Swane. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

In feite zijn er drie hoofdelementen aan de orde 

geweest in de betogen: het dubbelmandaat van 

ondergetekende, de positie van de fractie tegenover 

gedeputeerde Streng en de continuïteit van bestuur. 

Dat laatste, zo kan ik mij voorstellen, zal de Ekkers 

zelf willen beantwoorden.

Ik zal eerst iets over mijzelf zeggen. Vele fracties 

hebben het gehad over het dubbelmandaat. Terecht 

hebben zij opgemerkt dat het als vanzelfsprekend 

een zaak van de VVD-fractie is wie zij tot haar 

voorzitter kiest. Ik dank deze woordvoerders dat zij 

dat opmerkten. 

Ik stel wel vast dat je met zoiets zorgvuldig dient 

om te gaan. Ik ga ervan uit dat zulks door de Staten 

belangrijk geacht wordt en zij kunnen erop rekenen 

dat ik er zorgvuldig mee omga. Overigens hebben 

wij allen te maken met integriteitsregels die wij 

onszelf hebben opgelegd, omdat daar het nodige 

staat over gemeenten waaruit je afkomstig bent. 

Men kan er dus van uitgaan dat de grootste zorg-

vuldigheid daarbij wordt betracht. 

Dan kijken wij naar de positie die de fractie ten 

opzichte van de heer Streng heeft ingenomen. Er 

waren suggesties te horen, onder andere van de 

heer Bijkerk, over de heer Streng die geen steun 

zou krijgen vanuit de VVD-fractie. Ik wil klip en 

klaar melden dat wij buitengewoon gelukkig en 

tevreden zijn met de inzet die de heer Streng voor 

ons provinciaal bestuur namens de VVD en als 

gedeputeerde heeft gehad. Hij is vele jaren actief 

geweest als fractievoorzitter en als een uitstekend 

gedeputeerde. Er is dan ook geen sprake van, ik wil 

dat benadrukken, dat er iets tussen de fractie en de 

gedeputeerde aan de hand zou zijn. 

De heer BIJKERK( GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Ter verduidelijking: dat betekent voor de fractie van 

de VVD dat de heer Streng vier jaar had kunnen 

dienen?

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Alles kan.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Was het ook wenselijk?

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

De heer Streng heeft zo-even uitgelegd dat als er 

een uitgelezen kans als het burgemeesterschap 

voorbij komt en je kunt deze persoon behouden 

voor het openbaar bestuur, dan heeft de fractie van 

de VVD daarvoor begrip. Wij zijn er natuurlijk 

door verrast, maar wij hebben een prima opvolger. 

Wat dat betreft denken wij dat wij in de continuï-

teit kunnen voorzien. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wil helderheid hebben. Dat betekent dus, wat 
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betreft de fractie van de VVD, dat de heer Streng 

– los van zijn persoonlijke afweging – vier jaar gede-

puteerde had kunnen zijn in deze periode en dat 

dat ook de inzet was van de fractie.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Als je een periode begint, is dat altijd de inzet van 

een fractie. Er zijn alleen veranderde omstandighe-

den die de heer Bijkerk kent en die de heer Streng 

uitgebreid heeft toegelicht. Die hebben ertoe geleid 

dat die discontinuïteit er op dit moment in zit. 

Overigens slaat die discontinuïteit uitsluitend op de 

persoon en niet op het beleid. De heer Ekkers zal 

daarop ingaan. 

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Kan de heer Swane iets zeggen over 

het moment waarop de fractie van de VVD en de 

fractievoorzitter zijn geïnformeerd over het vertrek 

van de heer Streng? Mijn vraag is: heeft u de kans 

gehad, en zo ja, hoe is die benut om te voorkomen 

dat de heer Streng zou stoppen?

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

De fractie van de VVD is door de heer Streng ge-

informeerd. Ikzelf ben door de heer Streng geïn-

formeerd, omdat de heer Ekkers afwezig was op de 

avond dat het ook bekend zou worden in de raad 

van Abcoude. Dat was dus ongeveer op het zelfde 

moment waarop het in de openbaarheid kwam. Op 

dat moment had het geen enkel nut meer om over 

de zaak op zich te spreken. Namens onze fractie 

tekenen ik erbij aan dat wij het besluit van de heer 

Streng respecteren. 

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Een besluit kun en moet je inderdaad 

respecten. Toch kun je daar vragen bij stellen. De 

discussie verloopt op enig moment in de zin van 

coalitie – oppositie. Zo is ook de toonzetting een 

beetje geweest van de heer Streng en daardoor werd 

de reactie enigszins bepaald. Die toonzetting was 

met name ingegeven door de waardering voor de 

kwaliteit van het openbaar bestuur en de continu-

iteit. Dan kan die continuïteit in kennis aanwezig 

zijn, maar het gaat ook om de beeldvorming van 

de persoon in die continuïteit. Onze vraag aan de 

fractie van de VVD is dan ook: “Hoe waardeert zij 

als fractie dit element?” Voor ons is van belang om 

vast te stellen of dit een gedragsregel is die wij als 

een gewone en als een zeer acceptabele gedragsre-

gel voor iedereen zien. Dat betekent dat inderdaad 

nogal wat bestuurlijke drukte kan ontstaan in de 

zin van het wegvliegen en invliegen in het college 

van Gedeputeerde Staten. Dat vind ik een houding, 

waarvan wij hier moeten vaststellen of dat een 

gewenste houding is. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Het zal vanzelfsprekend duidelijk zijn dat ook 

de fractie van de VVD hecht aan een zo groot 

mogelijke continuïteit binnen het college van 

Gedeputeerde Staten en de individuele leden. 

Alleen kan niet worden voorzien wat die individu-

ele leden zouden kunnen gaan doen. Omdat er nu 

een gedeputeerde waarnemend burgemeester wordt, 

kunnen wij niet spreken over een college dat een 

soort duiventil dreigt te worden. Daarvan is geen 

sprake. Wij denken dat je inderdaad zo mogelijk 

moet streven naar continuïteit, maar er kunnen 

gevallen zijn waarvoor je begrip kunt opbrengen. 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wil man en paard noemen. Was op een gegeven 

van invloed dat de Staten de heer Streng een gele 

kaart hebben voorgehouden bij de beslissing van de 

VVD om de heer Streng te laten gaan? 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik ben blij dat de heer Witteman dat vraagt, omdat 

het goed is daarin volstrekte helderheid te schep-

pen. Het heeft niet de minste invloed gehad. Het 

ging wat ons betreft niet om de heer Streng. Het 

ging om het college van Gedeputeerde Staten dat 

besluiten had genomen in het kader van het streek-

plan. Daarin werd afgeweken van de lijnen die door 

de Staten waren uitgezet. Het ging dus over dua-

lisme. Dat had de heer Streng kunnen overkomen, 

maar het had ook een aantal andere collegeleden 

kunnen overkomen. De directe aanleiding zat ech-

ter op dat moment bij gedeputeerde Streng. Laat er 

geen misverstand over bestaan: dat heeft absoluut 

niet meegepeeld. Wij zijn en blijven van mening 

dat de heer Streng een uitstekend gedeputeerde 

is. Straks kunnen wij zeggen: hij is een uitstekend 

gedeputeerde geweest. Hij is echter nu nog volledig 

gedeputeerde.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! De heer Swane zegt dat de heer 
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Streng een uitstekend gedeputeerde is. Vorig jaar 

is uitdrukkelijk binnen de coalitie gesproken over 

manier waarop het college samengesteld zou wor-

den “Werk in uitvoering”, staat erbij. Toen werd 

de betreffende personen gevraagd: “Ga je ervoor 

voor vier jaar?” Nu wordt gezegd dat men zich 

een uitzonderlijke situatie kan indenken, waarbij 

iemand zegt: “Sorry, nu even niet.” Ik wil de heer 

Swane een vraag stellen. Is het nu echt zo dat de 

fractie van de VVD zegt: “Nu komt het waarne-

mend burgemeesterschap van Abcoude voorbij, 

dus … ?” Hier moet echter het streekplanproces 

nog helemaal worden afgerond en ondanks de 

woorden die de heer Streng daarover heeft ge-

sproken, is het nog een heel zware klus. Toen de 

fractie van de VVD het bericht hoorde dat de heer 

Streng wegging, kwam toen meteen het woord 

respect naar boven? Ik kan accepteren dat de heer 

Streng vertrekt, maar om het te respecten vind 

ik een beetje ver gaan. Wordt dat gewoon in het 

openbaar bestuur in Nederland? Graag hoor ik 

hierop de visie van de VVD. Als de VVD zegt alle 

begrip te hebben, dan kan ik mij dat nauwelijks 

voorstellen.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Nee, ik denk niet dat ik heb gezegd dat het een 

gewoonte moet worden in het openbaar bestuur 

van Nederland. Ik denk ook niet dat daarvan 

sprake is. Ik heb er zo-even al iets over gezegd. Er 

is geen enkele reden om aan te nemen dat het col-

lege van Gedeputeerde Staten in Utrecht een soort 

duiventil wordt. De fractie van de VVD is hier-

mee echter geconfronteerd. Als andere partijen 

een zodanig goede gedeputeerde zouden hebben, 

zouden zij ook gemengde gevoelens hebben. Nu 

het eenmaal zo is, respecteren wij zijn besluit. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik heb het gevoel dat de heer Swane om de kern 

van de zaak heen gaat. Een lijsttrekker van de 

VVD, een van de belangrijkste partijen, verdwijnt 

binnen een jaar, halverwege het belangrijkste 

beleidsproces van de provincie. Wij kunnen ein-

deloos accepteren en respecteren, maar de heer 

Swane zou hier eigenlijk met een heel ongemakke-

lijk gevoel moeten staan. Stel dat GL in het college 

was gekomen en ik had als fractievoorzitter bin-

nen een jaar moeten zeggen dat onze eerste man 

of vrouw weer verdwijnt, omdat deze persoon 

ergens waarnemend burgmeester wordt, dan zou 

ik daar met lichtelijk schaamrood staan.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Zo zie je maar weer dat fracties verschillend zijn. 

Wij zijn er trots op …

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

U bent de schaamte voorbij, begrijp ik. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij zin er trots op dat wij zo’n uitstekende gede-

puteerde in het college hebben gehad. Hij heeft 

het uitstekend gedaan. Wij zien bij het aandrin-

gen op de continuïteit dat ook de andere fracties 

daarover tevreden waren. Bovendien, zeg ik tegen 

de heer Bijkerk, ben ik blij dat hij geconstateerd 

heeft dat beide Jannen buitengewoon aardig zijn. 

Dat vinden wij ook, dus ook op dat gebied zullen 

wij Jan Streng missen. Aan de andere kant blijf ik 

erbij dat wij zijn besluit respecteren. 

De heer EKKERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Er is aan mij als kandidaat een tweetal vragen ge-

steld. De eerste vraag gaat over de continuïteit van 

het bestuur. Heel het college van Gedeputeerde 

Staten is daarvoor natuurlijk verantwoordelijk 

en niet alleen één kandidaat-gedeputeerde. Bij 

het streekplan is het zo dat het streekplan, zoals 

het er nu voorstaat, is vastgesteld op grond van 

heel lang onderzoek; het is een heel lang proces 

geweest. Dat heeft uitgemond in de stukken die 

een tijd geleden de inspraak zijn ingegaan. Wij 

moeten ook vaststellen dat daartegen zo’n 6000 

bedenkingen zijn ingediend. De mensen die deze 

bedenkingen indienen, verdienen het dat aan hun 

bedenkingen de nodige zorg wordt besteed. Dat 

zullen wij heel serieus moeten nemen. 

Het tweede punt, ik wil en kan dat niet ontken-

nen, is dat mijn partner burgemeester van de 

gemeente Vianen is. Dat zal zij hopelijk nog 

heel lang blijven. Dat moet je met de nodige 

zorgvuldigheid omgeven. Er is geen belangen-

verstrengeling, maar je moet zelfs de schijn 

daarvan tegengaan. Dus toen de voorzitter van 

de Staten suggereerde dat hij als voorzitter van 

Gedeputeerde Staten een voorstel zou inbrengen 

in Gedeputeerde Staten, heb ik dat van harte om-

armd. Ik wil daarmee volstrekt open en transpa-

rant omgaan. 
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De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Op dit punt heb ik geen nadere vragen. Ik ben 

blij met de toezegging van de heer Ekkers. Het 

voorgaande punt vind ik wel interessant, ook naar 

aanleiding van datgene wat de heer Levering naar 

voren heeft gebracht. Het is overigens wel interes-

sant dat de ene coalitiepartner de andere bevraagt 

in het debat. 

Als wij het politiek benaderen, dan hebben wij nu 

een coalitie van drie partijen op basis van een pro-

gramma dat door het CDA is geschreven, waar de 

PvdA een belangrijk aantal punten heeft ingebracht 

en waaronder de VVD haar handtekening heeft 

gezet. Dat was de gang van zaken. De inzet van de 

VVD was ook: “Wij zeggen overal ja tegen, want 

anders vallen wij buiten de boot.” Betekent dit dus 

dat de heer Ekkers dat hele programma volledig 

voor zijn rekening neemt en op de wijze zoals het is 

bedoeld gaat uitvoeren? Of begint hier het gemorrel 

vanuit de VVD, zoals een aantal fracties vorig heeft 

voorspeld, dat in de loop van de Statenperiode 

natuurlijk toch ook die fractie haar eigen inbreng 

zal willen krijgen? Misschien kan de heer Ekkers 

op dat punt wat reflectie geven?

De heer EKKERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Men mag van mij verwachten dat ik het program-

ma dat wij vorig jaar als coalitiepartijen hebben 

opgesteld, ten volle uitvoer, evenals het uitwer-

kingsprogramma. 

De VOORZITTER: Verlangt een van de Statenleden 

nog het woord over dit onderwerp? Dat is niet het 

geval. Dan sluit ik de beraadslagingen. 

Ik stel aan de orde de stemming inzake de benoe-

ming van de heer Ekkers tot lid van Gedeputeerde 

Staten. Ik benoem in de commissie voor de stem-

opneming mevrouw Raven, de heer Levering, de 

heer Ditewig en de heer Van de Groep.

Ik verzoek de boden de stembriefjes rond te bren-

gen. 

Ik wijs u op een punt uit het Reglement van Orde: 

gedurende de stemming dient u op uw plaatsen te 

blijven zitten. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Opdat wij niet straks allemaal ongeldige stem-

briefjes inleveren, wil ik graag weten wat er van 

ons wordt verwacht. Meestal staan er namen op de 

briefjes, maar hier …

De VOORZITTER: Van u wordt verwacht het brief-

je of blanco in te leveren of met de pen de naam 

van de kandidaat in te vullen. Alles wat u daarbui-

ten doet met het briefje, maakt het ongeldig.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Het is toch toegestaan om elke naam 

in te vullen die je wilt? Het is toch een vrije stem-

ming?

De VOORZITTER: Jazeker, het is een vrije stem-

ming. De VVD stelt de heer Ekkers voor als kan-

didaat. Het staat de Staten echter vrij een andere 

naam op het briefje te zetten. 

Voor de goede orde: de politieke uitleg van een 

blanco stem is dat je niet zozeer tegen de persoon 

stemt maar meer tegen de achtergrond van hem of 

haar, zoals de heer Bijkerk het heeft verwoord wat 

betreft zijn fractie.

(Invullen, inleveren en tellen van de stembriefjes.)

De VOORZITTER: Ik geef het woord aan de voor-

zitter van de commissie voor de stemopneming, 

mevrouw Raven.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Er zijn 59 geldige stemmen uitgebracht. Daarvan 

zijn 14 stemmen blanco en 45 stemmen voor de 

heer Ekkers. 

De VOORZITTER: Dan concludeer ik dat de heer 

Ekkers is benoemd tot lid van Gedeputeerde Staten 

met ingang van 1 mei 2004. Ik verzoek hem naar 

voren te treden, zodat ik hem kan beëdigen.

Beëdiging lid Gedeputeerde Staten

De VOORZITTER: Ik verzoek u allen te gaan 

staan.

“Ik zweer dat ik om tot gedeputeerde benoemd te 

worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke 

naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst 

heb gegeven of beloofd.

Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te 

laten, rechtstreeks noch middellijk, enig geschenk 

of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, 

dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plich-
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ten als gedeputeerde naar eer en geweten zal ver-

vullen.”

De heer EKKERS: Zo waarlijk helpe mij God 

Almachtig.

De VOORZITTER: Zeer bedankt. Dan mag ik u 

als eerste feliciteren. Ik wens u veel succes in het 

college. Goed letten op de Staten: het dualisme. Ik 

overhandig u een boeket bloemen

In de pauze is er gelegenheid de heer Ekkers te 

feliciteren. Na de pauze zal de heer Lokker afwezig 

zijn, omdat hij naar de raad van Breukelen moet.

Ingekomen stukken

1. Brief van Werkgroep Milieubeheer Rhenen 

d.d. 11 januari 2004 betr. bezwaren t.a.v. de 

voorgenomen uitbreiding camping De Thymse 

Berg in de gemeente Rhenen.

2. Brief van Fryske Plattelands Alliantie d.d. fe-

bruari 2004 betr. het sportvissen door jongeren 

beneden de 15 jaar. 

3. Brief van Vereniging van Weidevogelbeheerders 

d.d. 5 februari 2004 betr. weidevogelproblema-

tiek in de polder Mijnden in Nieuwersluis.

4. Brief van ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties d.d. 16 februari 2004 

betr. toezichtbrief.

5. Brief van provincie Noord-Holland d.d. 10 fe-

bruari 2004 betr. Rekenkamer.

6. Brief van Raad voor Dieraangelegenheden d.d. 

6 februari 2004 betr. advies “Dierziektebeleid 

met draagvlak”.

7. Brief van Raad Landelijk Gebied d.d. 28 ja-

nuari 2004 betr. advies “Ontspannen in het 

groen”.

8. Brief van Regio Randstad d.d. 5 februari 2004 

betr. Jaarplan 2004 Regio Randstad en bureau-

brochure.

9. Brief Werkgroep P60, Belangenvereniging 

Bunnik Buiten d.d. 14 maart 2004 betr. pre-

sentatie en uitnodiging.

10. Brief van Milieudefensie d.d. 19 maart 2004 

betr. gentechnologievrije provincie.

De VOORZITTER: Conform een voorstel van het 

fractievoorzittersoverleg worden de ingekomen 

stukken 1, 3 en 10 geleid langs de betreffende 

functionele commissies.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 

de voorgestelde wijzen van afhandeling, met in-

achtneming van de toezegging bij de stukken 1, 3 

en 10.

Vaststellen van de notulen van 19 januari 2004.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten de notulen van 

de vergadering van 19 januari 2004 vast te tellen 

met inachtneming van het voorgestelde erratum. 

PS2004BEM08

Benoeming van de heer J. Konijnenbelt als 

voorzitter van de Statencommissie WEM, ont-

staan door het vertrek van mevr. drs. R.C.M. 

Stadhouders.

Zonder beraadslaging benoemen Provinciale Staten 

de heer J. Konijnenbelt bij acclamatie tot voorzitter 

van de Statencommissie WEM. 

PS2004BEM09

Voorstel van de werkgroep Dualisme tot vaststel-

ling van het voorstel “Evaluatie 1 jaar dualisme”.

De VOORZITTER: De behandelingsprocedure is 

als volgt: de heer Bijkerk zal het woord voeren na-

mens de commissie en zal er een eerste termijn zijn 

namens de fracties en vervolgens zal de heer Lokker 

namens het college reageren. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Allen hebben de evaluatie van 1 jaar dualisme op 

tafel liggen en hebben dat kunnen bestuderen. De 

werkgroep Dualisme nodigt de fracties van harte 

uit daaraan hun bespiegelingen te wijden, met 

name waar het aanbevelingen en concrete voorstel-

len betreft. Mochten er naar aanleiding van dit stuk 

nog concrete vragen zijn, dan zal ik die namens de 

werkgroep Dualisme beantwoorden. Het woord is 

nu aan de Staten. Wel is het zo dat dit het eindpro-

duct is van de werkgroep Dualisme. Wij zijn begon-

nen met 30 wijzigingsvoorstellen; die zijn allemaal 

geïmplementeerd. Wat dat betreft is er dus in één 

jaar tijd heel veel werk, in stilte en soms met enig 

rumoer, verzet. 

De heer KONIJNENBELT (CDA): Mijnheer de 
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Voorzitter! Om te beginnen is het misschien goed 

om mijn rol hier duidelijk te bepalen, zeker na de 

discussies van vanmiddag. Ik was en ben nog lid 

van de werkgroep Dualisme. Ik spreek hier niet 

namens die werkgroep, want dat doet de voorzit-

ter van de werkgroep, maar ik spreek hier namens 

de fractie van het CDA. Deze kleine spagaat moet 

volgens mij overkoombaar zijn. 

Een jaar duaal in Provinciale Staten. De werkgroep 

maakt in zijn rapport gewag van een zoekproces en 

het meer kleur krijgen van de Staten. Het inmiddels 

al meer dan 150 jaar betreden pad van het monis-

me werd al zo bekend beschouwd, dat het spreek-

woordelijke blinde paard er zijn weg kan vinden. 

In deze tijd van behoefte aan steeds weer nieuwe 

uitdagingen, inzichten en uitzichten, is in de lokale 

en regionale politiek de duale invalshoek tot norm 

verheven. In veel discussies lijkt het erop alsof het 

dualisme het tegenovergestelde is van het monisme 

als de meest uiteenliggende kleuren in het spec-

trum. De fractie van het CDA ervaart het dualisme 

echter eerder als een nabijgelegen kleur dan als een 

veraf liggende kleur. 

Voor het bedrijven van politiek is het kiezen van 

een heldere methodiek voor het democratisch be-

sturen essentieel. Richtlijnen en spelregels moeten 

daarop worden aangepast, maar met het badwater 

moet het kind niet worden weggegooid. Wij zijn 

er daarom voorstander van om de nieuwe mores 

invulling te geven met een gezonde dosis pragma-

tisme. Dualisme is voor ons geen principiële zaak, 

maar het is vooral een inhaken op de tijdsgeest. 

Om nog een ander beeld op te roepen, zou je kun-

nen zeggen dat de oude vertrouwde Weense wals, 

staand voor het monisme, is ingeruild voor de 

tango, in dit beeld: het dualisme. Daarnaast reflec-

teert het meer de huidige pluriforme samenstelling 

van de bevolking en is het wellicht boeiender voor 

het publiek, onze kiezers. Hoe dat bewaarheid zal 

worden, moet in de komende jaren nog blijken. De 

tango is namelijk niet zo gemakkelijk en vergt van 

de deelnemers inspanning, kennis en kunde om 

een goede performance neer te zetten. 

De werkgroep Dualisme heeft dat begrepen, zoals 

de voorliggende rapportage weergeeft, maar ‘it 

needs two to tango’. Provinciale Staten geven met 

deze evaluatie hun opvattingen weer, maar waar is 

die van de gewilde partner? Heeft het college van 

Gedeputeerde Staten zich ook bezonnen op zijn 

positie en rol als partner in de tango? Wij nodigen 

het college uit in dezen ook kleur te bekennen. Het 

blosje van Provinciale Staten is nu duidelijk zicht-

baar, dus wat let u?

Ik wil een enkele inhoudelijke opmerking plaatsen 

bij het voorliggende stuk. 

Conclusie 8 gaat over het extra tijdsbeslag van 

Statenleden. Die conclusie is voor ons een consta-

tering. Wij willen daaraan niet verbinden dat er 

verschil gaat ontstaan in Statenleden, bijvoorbeeld 

door een extra vergoeding voor commissievoorzit-

ters of de vice-voorzitter van de Staten. Er moeten 

maar andere oplossingen worden gezocht en gevon-

den om de last te dragen. 

Aanbeveling 15: het onderscheid tussen het frac-

tievoorzittersconvent en het presidium. Wij on-

derschrijven deze conclusie voor dit moment en in 

deze fase. Het onderscheid tussen de politieke rol 

en de procesrol lijkt een zinvolle. De samenstelling, 

met name van het presidium, zou op termijn wel-

licht beperkt kunnen worden tot de voorzitter en de 

vice-voorzitter van Provinciale Staten en de voor-

zitters van de vaste Statencommissies. 

Aanbeveling 21 gaat over de training voor com-

missievoorzitters. Hiertegen hebben wij geen be-

zwaar. Deelname moet wel vrijwillig zijn en ook 

openstaan voor de vice-voorzitters. Overigens blijft 

hier de vraag hangen wat te doen om de andere 

Statenleden, voorzover nodig, bij te spijkeren op 

duale vaardigheden? Wellicht is dit een vraag voor 

het fractievoorzittersconvent. 

Aanbeveling 16: de spagaat. Louter duaal gerede-

neerd zou de commissaris meer thuis horen bij 

Provinciale Staten dan bij Gedeputeerde Staten. 

De wet zegt echter anders en de bestaande situatie 

heeft ook wel zijn voordelen. Met de werkgroep 

constateren dat wij dat onze huidige voorzitter 

voldoende lenigheid en kunde ten toon spreidt, om 

voor dit moment een alleszins acceptabele spagaat 

op de planken te brengen. Of dat op termijn houd-

baar is, zal de praktijk ons leren. 

De fractie van het CDA kan zich met inachtneming 

van deze kanttekeningen vinden in de conclusies en 

aanbevelingen van de notitie. 

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! U heeft het er zelf al over gehad: als je 
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de kranten mag geloven, gaat het heel slecht met 

het dualisme in dit land. Het kost erg veel moeite 

om negatieve berichten daarover te vermijden. In 

deze Staten gaat het naar ons idee goed met het du-

alisme en dat wil ik in mijn betoog benadrukken. 

Toch enige punten. De heer Tjeenk Willink, vice-

voorzitter van de Raad van State, heeft het over 

de Tweede Kamer die van hype naar hype rent. 

Dat straalt toch een beetje af op Provinciale Staten 

en wat men van ons verwacht. Maurice de Hond 

doet onderzoek en het blijkt dat 55% van de 

Nederlanders Nederland geen democratie vindt. 

Onze vriend Elzinga laat zowel in Binnenlands 

Bestuur als in de Volkskrant weten wat hij vindt 

van hoe ‘zijn’ wet is ingevoerd, en daar lusten ei-

genlijk de honden geen brood van. Hij zegt dat hij 

Statenprogramma’s of raadsprogramma helemaal 

niet heeft bedoeld. Dat hebben wij hier dus goed 

gedaan in de Staten; wij werken namelijk met een 

collegeprogramma en het Statenprogramma is een 

procedurele aangelegenheid. De samenstelling blijkt 

ook helemaal niet door die commissie te zijn be-

dacht - ik kom daar bij de duale begroting nog wel 

even op terug – en kan bij de afval verwerking, al-

dus Elzinga in zijn column in Binnenlands Bestuur. 

Een rare aangelegenheid dus, maar laat al die ver-

halen maar zitten. In deze Staten gaat het namelijk 

goed met de dualisering en dat heeft naar mijn 

idee voornamelijk ook iets te maken met de goede 

verhoudingen. Dat is grappig, want dualisering 

betekent in principe dat wij op allerlei manier wat 

forser tegenover elkaar moeten staan en je kunt 

dat eigenlijk alleen maar doen als de verhoudingen 

goed zijn. 

Nu is er in het algemeen niet alleen maar iets ge-

zegd over de interne verhoudingen – Gedeputeerde 

Staten worden tegenover Provinciale Staten gezet, 

bijvoorbeeld –, maar er is ook heel veel gezegd over 

de externe rol van het Statenlid. Dat doet het eva-

luatieverslag van de werkgroep Dualisme ook. Er 

wordt gesproken over de werkbezoeken; het optre-

den van Provinciale Staten bij de overstroming in 

Wilnis. Ik wil hier erop wijzen dat in die rol naar 

buiten het toch vooral de politieke partijen zijn die 

daaraan vorm moeten geven met Statenleden als 

leden van politieke partijen.

Er is natuurlijk één ding geweldig mis gegaan bij 

de invoering van het dualisme. Er is wel meer mis 

gegaan, maar daarmee hebben wij als Utrechtse 

Staten weinig te maken. Waar wij wel mee te 

maken hebben, is dat wel het dualisme werd in-

gevoerd, maar niet de bijbehorende reductie van 

het aantal Statenleden. Dat heeft betekend dat wij 

ruimer in ons jasje zijn komen te zitten. Dat is na-

tuurlijk een heel rare aangelegenheid. De bedoeling 

was dat wij tot 45 zetels gereduceerd zouden wor-

den in deze Staten, maar wij zitten hier nu met 63 

Statenleden plus zes gedeputeerden. 

Wij zijn niet de enige geweest die ook, als het gaat 

om datgene wat er nu concreet aan voorstellen ligt, 

het wat zuiniger aan hadden willen doen met de 

omvang van mini-gremia. Kijk bijvoorbeeld naar 

de verhouding tussen het fractievoorzittersconvent 

aan de ene kant en het presidium aan de andere 

kant. Ook de heer Konijnenberg sprak er over. Het 

is voor de hand liggend dat je de omvang van dat 

presidium beperkt. Het is niet zo vreemd dat je de 

omvang breed houdt in de allereerste periode, het 

eerste jaar. In het fractievoorzittersconvent heb 

ik er even over gesproken om dat voorstel hier te 

doen. De geesten waren echter blijkbaar nog niet 

rijp. Ik kondig u aan dat ik die discussie graag wil 

openen. Waar komt het op neer? Dat staat heel 

duidelijk in de evaluatie en in de aanbevelingen. Er 

moet een heldere scheiding komen tussen de proce-

durele rol van het presidium aan de ene kant en het 

fractievoorzittersconvent met de politieke rol aan 

de andere kant. Dat houdt in, zoals ook op andere 

niveaus in dit land, dat het presidium niet de om-

vang hoeft te hebben die het nu heeft. Wij komen 

nog een keer met dit voorstel terug, om het presi-

dium te beperken tot de voorzitter van de Staten, 

vice-voorzitter van de Staten en de technisch voor-

zitter. Maar daarover later. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

In de kern is dualisme ook het scherp invullen van 

de eigen rol, waarover allerlei theorieën zijn, maar 

ik denk dat dit in de praktijk ook hier het geval is. 

Dat brengt een tweetal zaken met zich mee. Het 

eerste is de verlevendiging van het debat. Ik moet 

zeggen dat ik het idee heb, als relatief buitenstaan-

der, dat er veel meer gedebatteerd wordt dan ik ooit 

had verwacht. Een positief signaal. Het betekent 

ook dat je je moet afvragen hoe om te gaan met 

de eigen rol. In die laatste vraag, in tegenstelling 

tot datgene wat de fractie van het CDA heeft op-

gemerkt, zit een wat meer principieel punt. Er is 
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veel verschil met het monisme. Het omgaan met de 

eigen rol betekent voor Provinciale Staten ook het 

zelfstandiger opereren. Wij zijn het geheel eens met 

de aanbevelingen en de conclusies die de werkgroep 

op dat punt trekt; wij gaan in de goede richting. 

Het kan misschien wat scherper. Dat moeten wij 

met elkaar maar uitvinden de komende tijd, maar 

de richting is ingezet. Komt dat nu door de goede 

verhoudingen of door het dualisme zelf? Ze zullen 

beide een rol spelen; ze hinderen elkaar niet, maar 

versterken elkaar en dus laten wij op die weg verder 

gaan. 

Er wordt door de commissie een aantal aanbevelin-

gen gedaan en conclusies getrokken. Wij kunnen 

ons daarin vinden. Wij kunnen nog wel een tijdje 

praten over hoe dat er precies uit moet zien, maar 

ik denk dat wij de goede richting opgaan en dat wij 

over een aantal jaren nog eens moeten kijken of wij 

dat op deze wijze goed hebben gerealiseerd. 

De heer Levering sprak over de omvang van de 

Staten. Dat is een idee dat ook bij ons al langer 

leeft. Om allerlei redenen zou de omvang zeker 

beperkter kunnen en moeten zijn. De conclusie 

die de heer Levering stapsgewijs daaraan verbindt, 

namelijk dat dan ook het presidium kleiner moet 

zijn, is niet een mening die wij direct delen. Wij 

wachten de concrete voorstellen af. Wij denken dat 

het presidium juist vanwege zijn procesmatige rol 

een vertegenwoordiging moet zijn van alle politieke 

stromingen in de Staten. Misschien is dit een punt 

waarover wij in de dualistische verhoudingen nog 

eens zouden kunnen discussiëren.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Kan de heer Nugteren nog eens uitleg-

gen wat hij zei over ‘juist vanwege zijn procesma-

tige rol’. Ikzelf heb dat namelijk als aanhechtpunt 

genomen om te zeggen: dan kan het presidium ook 

wel wat kleiner. Als het om agendering en derge-

lijke zaken gaat, dan hoeft niet iedereen daar bij 

te zitten. Wel als het gaat om de politieke vooraf-

schaduwing; dan heb ik graag het hele spectrum 

bijeen. Bij die procedurele rol heb ik dat helemaal 

niet nodig. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik zit zelf niet in het presidium. Ik weet van horen 

zeggen dat het presidium bespreekt hoe het po-

litieke debat gevoerd zal worden. Ik denk dat het 

goed is dat dan alle Statenfracties daarbij betrokken 

zijn. Ik vind dat dit juist een argument is om het 

presidium breed te laten zijn, zoals het nu is. Dat is 

iets anders dan een presidium dat zegt: “Wij stellen 

hier een agenda op en daar heeft men zich aan te 

houden.”

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! De heer Levering heeft gepleit voor 

verkleining van het presidium om inhoudelijke 

redenen. Het is mij niet helder wat zijn achterlig-

gende gedachte daarbij is. Je kunt je namelijk ook 

voorstellen dat het goed zou zijn dat alle politieke 

stromingen bij de procedurele kant van de agenda-

setting, die is vaak nogal problematisch, betrokken 

zijn. Het zou juist betekenen een betere betrokken-

heid vanuit de Staten bij het presidium.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Het blijkt dat wij hierover echt van me-

ning verschillen. In de stukken staat: “Handhaving 

van het onderscheid tussen het fractievoorzit-

tersconvent met een politieke rol en een presidium 

met een procesrol”. Volgens mij heb je bij die 

procesrol niet dat brede politieke spectrum nodig. 

Daarom wordt het ook interessant om er nog een 

keer over door te discussiëren. Waarschijnlijk ge-

beuren er in dat presidium ook wat politieke din-

gen. Volgens punt 15 moet dat helemaal niet. Dus 

wij komen er nog wel een keer op terug. 

De VOORZITTER: Dat lijkt mij een goede conclu-

sie. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Gedachtig de geest van het 

dualisme, zal ik mij beperken tot de hoofdlijnen. 

De fractie van de ChristenUnie stemt in met het 

rapport, de conclusies en de aanbeveling. Wij con-

stateren vervolgens dat de werkgroep Dualisme met 

het presenteren van deze notitie ophoudt te be-

staan. Het uitspreken van waardering voor het werk 

van deze commissie is op zijn plaats, maar hoe nu 

verder?

De aanbevelingen en conclusies zijn met name in-

tern-organisatorisch van aard. Wat zal de burger 

daarvan nu concreet merken? Naast de aanbevelin-

gen en conclusies uit de notitie wil ik de collega’s 
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vragen: “Vertoon u in den lande.” Camouflagejasjes 

horen daar niet bij; laat uw gezicht zien. Laat weten 

dat u er bent. Wees benaderbaar. Bereid uw ver-

gaderingen desnoods wat minder voor, dat scheelt 

weer spreektijd, als u ervoor gekozen heeft in die-

zelfde tijd contact te maken met de burger. Laat het 

college van Gedeputeerde Staten zijn werk doen; 

laat Gedeputeerde Staten besturen; controleer ze, 

stel de kaders, maar doe dat gevoed vanuit de sa-

menleving. Naast alle organisatorische maatregelen 

is dat volgens mij de grote makke van de politiek 

op dit moment. Dat de ChristenUnie zich ook nog 

op een andere wijze laat inspireren dan uitsluitend 

door het contact met de burger, behoeft geen nader 

betoog. 

Overigens wat betreft de discussie over het presi-

dium en het fractievoorzittersconvent: wij hechten 

zeer aan een breed draagvlak, zeker ook in het 

presidium. 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Effectief werken wij in de provincie Utrecht nu zo’n 

driekwart jaar in het dualisme, hoewel de evalu-

atie spreekt over een jaar dualisme. Het is een korte 

periode om met conclusies te komen, maar de aan-

bevelingen ondersteunen wij. Ikzelf was ook lid van 

de werkgroep Dualisering. 

Ondanks het feit dat wij tot op heden onze twijfels 

houden over de kosten van de hele operatie en wij 

ons afvragen hoe duaal het college echt is, krijgt 

het van ons het voordeel van de twijfel. Als kleine 

partij zijn wij mede door het duale stelsel steeds in 

staat onze politieke mening in de Staten te geven 

en invloed te hebben op de politieke agenda. Die 

ruimte krijgen wij en die ruimte nemen wij. Wij 

realiseren ons terdege dat die ruimte ons met name 

wordt gegund door de collega’s in de Staten. 

Bij de conclusies en aanbeveling staat een drietal 

punten dat onze speciale aandacht vraagt. 

Punt 12 betreft de informatieplicht van 

Gedeputeerde Staten jegens Provinciale Staten. Wij 

hopen dat dit volgend jaar goed wordt geëvalueerd. 

Wij hebben daarover namelijk soms onze twijfels. 

Punt 17 gaat over de vergaderdiscipline. Iedereen 

doet zijn uiterste best dat in goede banen te leiden. 

Ook dit blijft een heikel punt. 

Punt 4 van de conclusies betreft het contact met 

de inwoners. De bedoeling van dualisering is om 

de politiek dichter bij de inwoners te brengen. 

Daar moeten wij allemaal wat voor doen. Met het 

streekplan lijkt het erop dat dit lukt, gezien de 

6000 reacties. Met name is het goed te kijken of dit 

inderdaad resultaat heeft afgeworpen vanwege het 

dualiseren. 

Van partijgenoten in het land vernemen wij dat 

het invoeren van een duaal stelsel niet overal even 

voorspoedig verloopt. Of dit betekent dat wij als 

provincie nu voor- of achterlopen hierin, is mij 

niet helemaal duidelijk. Een evaluatie over een jaar, 

waarbij goed wordt gekeken naar de aanbevelingen 

van de werkgroep Dualisering ondersteunen wij 

daarom van harte. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wil beginnen met u mijn excuses aan te bieden. 

Pas sinds het begin van deze vergadering heb ik be-

grepen dat u ontraadt om regelmatig Binnenlands 

Bestuur te lezen. Ik heb mij daaraan blijkbaar nog 

te vaak bezondigd. Ik heb dan ook kennis geno-

men van de column van de heer Elzinga, waarnaar 

de heer Levering verwees. Ik heb daar echter geen 

spijt van, moet ik u eerlijk bekennen. Het is volgens 

mij goed dat een van de geestelijke vaders van het 

duale bestel zich op deze wijze nog eens kritisch 

heeft uitgelaten. Het dwingt je tot nadenken, tot 

heroverwegen; waar ben je nu feitelijk mee bezig? 

Als ik dat zelf dan doe, leidt dat bij mij tot de con-

clusie dat hij eigenlijk gelijk heeft op het moment 

dat je de term dualisme smal interpreteert, als je als 

uitgangspunt kiest dat het debat levendiger moet en 

dat het contact met de kiezer levendiger moet. Wíj 

verstaan onder dualisme doorgaans wat anders. 

Als je dualisme smal interpreteert en je analyseert 

daarbij wat wij er allemaal onder verstaan, dan 

blijkt dat er naast die smalle lijn van het dualisme, 

een tweede lijn loopt in het kader van de bestuur-

lijke herinrichting, de lijn die erop gericht is om 

meer te komen tot besturen op hoofdlijnen. Wij 

hebben de neiging dualisme als een paraplu boven 

deze beide lijnen te houden. Dat noemen wij dan 

dualisme; de brede interpretatie. Wij moeten ons 

daarvan bewust zijn. Ik denk dat de voortgaande 

bezinning op dualisme ons kan helpen als wij deze 

beide lijnen willen blijven onderscheiden. 

Wij willen niet terug naar de tijd met discussies 

over allerlei details. In dat licht bezien, onderstre-

pen wij van harte de aanbeveling in deze evaluatie. 
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Dat betreft het punt dat er in commissies nog wel 

eens te veel tot in detail over zaken wordt gediscus-

sieerd. Dat moeten wij eigenlijk niet willen. Wij 

realiseren ons daarbij onmiddellijk dat je daarmee 

in een spanningsveld terecht komt met je volksver-

tegenwoordigende rol, zoals dat zo mooi heet. 

Er zou dus een optimum moeten ontstaan, een 

soort balans. Die weg hebben wij nog lang niet 

afgelegd. Deze Statenperiode is volgens mij volop 

nodig om voldoende zicht te krijgen op de vraag 

wat nu het optimum is tussen enerzijds het belang 

voor de burger en het contact met de burger en 

anderzijds het in de gaten houden van die hoofdlij-

nen. Dat kan regelmatig conflicteren en of wij daar 

ooit helemaal uit komen waag ik te betwijfelen.

Hiermee wil ik namens onze fractie onderstrepen 

hoe belangrijk het is periodiek te blijven evalueren. 

De commissie wordt opgeheven. Dat kan wel, maar 

het zou denk ik zeer wenselijk zijn volgend jaar 

opnieuw te kijken hoe het proces van dualisering 

loopt. Dan bedoel ik dat in de brede zin, waarbij 

wij onderscheid maken in de smalle betekenis van 

het dualisme met daarnaast de andere betekenis 

met de herinrichtingsoperatie, namelijk besturen 

op hoofdlijnen. Laten wij daar vooral kritisch naar 

blijven kijken. Willen wij bestuurlijk gezien een 

goede erfenis nalaten over drie jaar, dan zullen wij 

dat van jaar tot jaar moeten doen; lessen trekken, 

bijstellen. Dan gaat het niet alleen over de wijze 

waarop Provinciale Staten opereren. Natuurlijk is 

dat van belang. Een van de andere sprekers heeft 

echter al onderstreept dat minstens van even 

groot belang is de zelfevaluatie van het college van 

Gedeputeerde Staten, waarin Provinciale Staten 

en Gedeputeerde Staten tezamen moeten delen. Ik 

waag daaraan nog een derde partij toe te voegen, 

namelijk het ambtelijk apparaat en de relatie tot de 

griffie. Daarmee heb je de partijen om de tafel, die 

samen de hele dualiseringsoperatie kunnen maken 

of breken. Een partij die niet meewerkt, kan het 

hele proces frustreren. Daarmee kom je dan op een 

verkeerd spoor terecht. Mede om die reden zijn wij 

er niet voor om overleggremia, welke status die ook 

hebben, te beperken tot vertegenwoordigers van een 

aantal fracties. Dat moet je naar onze overtuiging 

echter zeker deze eerste periode zo breed mogelijk 

willen houden. Het is een proces waar je gezamen-

lijk doorheen moet.

Overigens gaan wij in het algemeen akkoord met 

de conclusies en de aanbevelingen. Wij wensen 

echter van harte volgend jaar opnieuw een kritische 

terugblik te hebben op het hele proces, waarbij ook 

de evaluatie van en door Gedeputeerde Staten moet 

worden betrokken, alsmede die van het ambtelijk 

apparaat. Dat zou ons dierbaar zijn.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Een geruststellende mededeling vooraf: 

ik was zo-even niet afwezig vanwege een sollicitatie 

bij een universiteit noch heb ik plannen in die rich-

ting. Als ik naar Breukelen ga, is dat niet met een 

voorstel onder de arm om Breukelen rechtstreeks 

… Enfin, vult u zelf maar in. Het is gewoon het 

bestuurlijke werk, zoals dat is afgesproken. 

Ik denk dat wij het erover eens zijn dat bij een vol-

gend evaluatiemoment ook Gedeputeerde Staten 

betrokken zullen zijn. Wat ons betreft is het be-

sturen van deze provincie een coproductie. Wij 

hebben bijzondere waardering voor het feit dat 

Provinciale Staten al zo snel de zaken goed op een 

rijtje hebben gezet. Wij hebben ons verplicht dat 

voorbeeld te volgen. 

Wij zijn het met Provinciale Staten eens dat dua-

lisme veel meer moet gaan over de politieke cultuur 

dan over de politieke structuur. Gelet op de vele 

publicaties houden met name professoren zich nog-

al druk bezig met deze materie. Het is op zichzelf 

helemaal niet zo vreemd om de zaak eens goed te-

gen het licht te houden. Wij zullen hier echter met 

elkaar een aantal zaken moeten delen en in die zin 

zeg ik de Staten toe dat het college op korte termijn 

met een aantal notities komt. Dan moeten wij maar 

eens een moment afspreken waarop wij de evaluatie 

volgend jaar in die samenhang moeten uitvoeren. 

De evaluatie van de werkgroep Dualisme is een hel-

der en nuchter verslag dat aandacht vraagt voor een 

aantal verbeterpunten. Los van wat wij gaan evalu-

eren, zijn wij als Gedeputeerde Staten bereid met de 

Provinciale Staten die verbeterpunten te realiseren. 

Dat betekent samen verder werken aan het verbete-

ren van dat politieke en bestuurlijke functioneren 

van het provinciaal bestuur als geheel. 

Het is heel goed de doelstellingen van het duale 

stelsel nog eens scherp te formuleren. Dat is ook 

gebeurd: kaderstellend, volksvertegenwoordi-

gend en controlerend voor Provinciale Staten. 

Daartegenover staan de bestuurlijke en uitvoerende 
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verantwoordelijkheden van Gedeputeerde Staten. 

Aldus zullen wij dat met elkaar werkelijkheid 

moeten laten worden. In die zin is wat hier een 

zoektocht wordt genoemd, net zozeer een zoektocht 

van Gedeputeerde Staten. Zo nu en dan zoeken wij 

met elkaar de grenzen op en ik hoop dat wij dat 

de komende periode ook blijven doen, want daar-

door geven wij heel helder het speelveld aan van 

Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. 

De werkgroep is tevreden over wat er tot nu toe is 

bereikt, maar tegelijkertijd worden de relativerende 

kanttekeningen gemaakt dat dit misschien eerder 

komt omdat de tijd er rijp voor is dan dat er nu 

iemand een duaal stelsel heeft bedacht. Wij denken 

dat de Staten daar gelijk in hebben. De politieke 

cultuur verander je niet door een structuurveran-

dering aan te brengen, maar dat moet men op een 

of andere manier willen en de structuur moet zich 

daarbij aanpassen. 

Wij zijn blij dat de werkgroep tevreden is over 

de wijze waarop gegevens worden aangeleverd, 

zowel vanuit het ambtelijk apparaat als vanuit 

Gedeputeerde Staten. Over de selectie van feiten die 

wij aanleveren moet misschien nog gediscussieerd 

worden. Als wij namelijk met elkaar het debat op 

hoofdlijnen willen voeren, zijn heel veel feiten niet 

echt relevant. Ook voor ons is dat nog een zoeken 

naar welke informatie de Staten precies nodig heb-

ben om hun kaderstellende rol te vervullen en wat 

wij als college daarvan terug willen hebben. 

Voor wat betreft het commissiewerk, nu en onmid-

dellijk, lijkt het ons zeer zinvol te kijken of dat 

inderdaad wat beter kan, waardoor het debat op 

hoofdlijnen beter uit de verf komt. Wij laten ons 

nog verleiden tot het presenteren van details. Aan 

de andere kant merken wij, dat er een enorme be-

hoefte is daarover de discussie te voeren. Misschien 

moeten wij met elkaar eens gaan zoeken naar een 

vorm om te voorkomen dat wij elkaar in details te 

lijf gaan. 

Voor alles vindt het college het van belang niet al te 

veel energie te steken in een discussie over de ver-

volmaking van de structuur. Er is altijd een gevaar 

door veranderingen te institutionaliseren, dat er 

een heel stuk dynamiek verdwijnt uit het politieke 

debat en uit het systeem zelf. Het gaat erom dat wij 

met elkaar voor de opgave staan, ik noemde het al 

een coproductie, om ten behoeve van de inwoners 

van deze provincie problemen op te lossen en de 

kansen te benutten. Daarop worden wij namelijk 

afgerekend en niet op het feit of wij prettig of min-

der prettig met elkaar discussiëren in welke vorm 

dan ook. Het gaat erom dat wij de problemen op-

lossen en dat wij de kansen benutten. 

Laten wij elkaar in de komende periode vooral 

de ruimte en het krediet gunnen, zoals het in de 

afgelopen periode is gebeurd. Als Gedeputeerde 

Staten hebben wij dat als bijzonder inspirerend en 

constructief ervaren. Laten wij op die manier ver-

der met elkaar doorgaan en zoeken naar de juiste 

grenzen van dat speelveld. Als ons dat lukt, denk ik 

dat wij over een aantal jaren kunnen zeggen dat wij 

iets hebben bereikt voor de Utrechtse samenleving 

en dat wij de structuurdiscussie een beetje voor 

onszelf hebben gehouden en dat wij die ook niet te 

lang hebben gevoerd. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

dank voor de waardering die is uitgesproken voor 

het rapport en voor de statenbrede steun voor de 

uitgezette lijn. Ik denk dat de kern van dualisme in 

deze Staten vooral is het pragmatisch en resultaat-

gericht ermee omgaan, het te zien als een middel en 

niet als een doel op zichzelf. 

Er zijn enige dingen gezegd, waarvan ik denk dat 

die moeiteloos verder kunnen worden opgepakt. 

“It takes two to tango”, werd door de fractie van 

het CDA gezegd. Ook door Gedeputeerde Staten is 

gezegd dat men ook daar de danskunst bestudeerd. 

De discussie over het presidium en het fractievoor-

zittersconvent komt inderdaad op een later moment 

inhoudelijk met alle pro’s en contra’s terug. 

“Toon u meer in de samenleving; in het land”: ik 

denk dat dit onderdeel van het dualisme in de toe-

komst nog eens nader tegen het licht moet worden 

gehouden. In dat verband waren de opmerkingen 

van de SGP: “De smalle weg en de brede weg”. Die 

woorden herkennen wij en die zijn interessant, ook 

in het kader van het dualisme. 

Naar mijn idee zou de slotconclusie moeten zijn dat 

wij volgend voorjaar, april 2005, een bredere evalu-

atie van de stand van zaken van het dualisme moe-

ten houden met Gedeputeerde Staten, Provinciale 

Staten, het ambtelijke apparaat, intern en extern. 

De aspecten die nu zijn aangestipt moeten dan wat 

beter tegen het licht worden gehouden. Dat kan dan 
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ook. Als voor die tijd Gedeputeerde Staten al aller-

lei meningen en voorstellen hebben met betrekking 

tot het dualisme, dan kunnen die in het fractie-

voorzittersconvent c.q. het presidium voor die tijd 

al besproken worden. 

Ik spreek dus mijn dank uit. Wij gaan voort op de 

weg. Laten wij afspreken volgend jaar die bredere 

evaluatie te houden. 

De heer KONIJNENBELT (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! Hartelijk dank voor de positieve en de 

op mijn woorden inspelende reacties. Een vraag 

is blijven liggen: wie neemt het voortouw bij het 

vervolg? Is dat het fractievoorzittersoverleg of is dat 

het presidium? Dit blijkt een beetje in het midden 

liggen. Ik stel voor, gezien de breedte van de poli-

tieke benadering, dat dit ligt bij het fractievoorzit-

tersconvent. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

denk dat wij dit gewoon moeten agenderen voor 

het fractievoorzittersconvent. Dan komen wij van-

zelf tot een heldere afspraak. 

De VOORZITTER: Dan sluit ik de beraadslagin-

gen. 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel.

PS2004BEM10

Voorstel van de werkgroep dualisme tot aanpas-

sing van het Reglement van Orde naar aanleiding 

van de aanbevelingen in het voorstel “Evaluatie 

1 jaar dualisme”.

De VOORZITTER: Dit agendapunt vervalt, omdat 

verzuimd is het agendapunt te agenderen voor de 

betreffende commissievergadering. Dat verzuim 

willen wij herstellen en dan komt het punt hier 

opnieuw aan de orde. 

Wij zijn toe aan een korte schorsing, waarna wij 

de vergadering voortzetten met agendapunt 21. Ik 

stel voor de uitreiking van de erepenning te laten 

plaatsvinden omstreeks half zes. Aansluitend zal 

er een receptie zijn. Daarna zal het diner worden 

geserveerd in het bedrijfsrestaurant. Wij zullen de 

vergadering dan om ongeveer acht uur hervatten. 

U wordt verzocht naar de Vrede van Utrechtzaal te 

gaan. Daar worden de gasten ontvangen. Om half 

zes keren wij hier terug. 

De heer EKKERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Is het niet verstandig straks weer te beginnen om 

half acht?

De VOORZITTER: Ik vind dat prima. Uit het stil-

zwijgen concludeer ik dat de Staten het voorstel van 

de heer Ekkers steunen. Wij hervatten de vergade-

ring om half acht. 

Schorsing van 17.17 – 17.33 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

Uitreiking Provinciale Erepenning aan de direc-

teur-rentmeester van de Stichting Het Utrechts 

Landschap, de heer ing. H.K.M. Lugtmeijer.

De VOORZITTER: Ik verzoek u mij een moment 

te verontschuldigen, zodat ik de heer en mevrouw 

Lugtmeijer kan binnengeleiden. (Applaus.)

Staten van Utrecht, dames en heren, mevrouw 

Lugtmeijer en in het bijzonder mijnheer Lugtmeijer 

en niet in de laatste plaats de dragers aan wie 

de Provinciale Erepenning eerder is verleend. 

Bijzonder welkom. Plezierig dat u gevolg hebt gege-

ven aan de goede traditie om ook u uit te nodigen 

bij het moment waarop opnieuw een erepenning 

van de mooiste provincie van Nederland wordt 

uitgereikt. Aan mij de eer om dat te doen. Ik moet 

u zeggen dat ik het betoog dat ik zo meteen ga 

houden, voornemens was te houden op de afgelo-

pen nieuwjaarsreceptie in een oplopende climax, 

in aanwezigheid van een niets vermoedende heer 

Lugtmeijer. Dan het moment opbouwend totdat hij 

zich ineens zou realiseren dat het over hem ging. 

Dat nieuwtje is er vanaf. Hij zat in Zuid-Afrika 

met die mooie natuur. Ik heb gezegd de erepen-

ning alleen later uit te zullen reiken als hij belooft 

dat hij niet terugkomt met het idee dat er ook nog 

giraffen op de Heuvelrug moeten rondlopen. Die 

belofte heeft hij ingevuld. Het is mij een groot ge-

noegen nu, bij deze gelegenheid, de erepenning uit 

te reiken. Ik stel het daarbij op prijs dat u zelf hebt 

aangegeven, uzelf en ook uw voorzitter van de raad 

van bestuur, dat u dat het liefst zou zien gebeuren 

in een Statenvergadering. Ik vond dat een bijzonder 
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goede gedachte, omdat het nog eens onderstreept 

waarom die erepenning er is en hoe belangrijk de 

relatie tussen Het Utrechts Landschap en de pro-

vincie is.

De erepenning die de provincie Utrecht niet vaak, 

maar soms toekent aan personen, bedrijven of in-

stellingen, heeft natuurlijk te maken met de vraag 

in welke mate iemand zich verdienstelijk heeft 

gemaakt voor de provincie. Ik zal u graag uiteen-

zetten waarom wij die erepenning uitreiken aan de 

heer Lugtmeijer persoonlijk. U had namelijk ook 

kunnen denken aan de uitreiking van de erepen-

ning aan Het Utrechts Landschap.

Het Utrechts Landschap is al 77 jaar partner van 

de provincie Utrecht bij het uitvoeren van het na-

tuur- en landschapsbeleid. In 1927 reeds kwam de 

provincie tot de ontdekking dat het weliswaar een 

belangrijke verantwoordelijkheid is van de provin-

cie als het gaat om natuur en landschap, maar dat 

de provincie zelf misschien niet de meest geschikte 

organisatie is om het landschap veilig te stellen en 

te beheren. Zo ging men van start. De eerste 50 

jaar was de stichting bij uitstek een vangnet voor 

particuliere eigenaren. In de jaren zestig en zeven-

tig van de vorige eeuw veranderde dat, zoals velen 

van ons weten, want de maatschappelijke bewust-

wording en de milieuproblematiek waren redenen 

om ons steeds meer te richten op natuurbehoud en 

natuurbescherming. Die doelstelling is in de jaren 

zeventig uitgebreid, want het is alleen maar belang-

rijker geworden en het beleid kreeg een uitbreiding 

in de zin dat ook de natuur zou moeten worden 

uitgebreid: behouden, beschermen en uitbreiden. 

Op de vierde dimensie – wat doen wij met de 

versnippering? – kom ik zodadelijk terug. 

In de jaren zeventig werden de belangen van Het 

Utrechts Landschap ook de belangen van de heer 

Lugtmeijer. Sinds 1973 bent u in dienst van de 

Stichting Het Utrechts Landschap. Niet zoals uw 

elf landelijke collega’s als directeur, maar als direc-

teur-rentmeester. Dat klinkt niet alleen mooi, maar 

het zegt ook iets over de inhoud van die functie. Ik 

kan het van u niet raden, hoewel wij elkaar goed 

kennen, maar ik ga ervan uit dat ook u weet dat 

het een bijbelse term is. Het was volgens mij de 

zoon van Jacob, Jozef, die als eerste rentemeester 

werd aangewezen; behartiger en vertegenwoordiger 

van het landgoed van zijn Egyptische meester. Ik 

heb het boek erop nagelezen of de titel van com-

missaris van de Koningin erin voorkomt, maar die 

komt er niet in voor. Wat dat betreft is het heel 

bijzonder: rentmeester! ‘Rentemeester’ heeft ook 

een diepere betekenis, want het zegt niet alleen iets 

over het mooie van de titel, maar zegt ook iets over 

de opdracht. Een rentmeester beheert als sinds de 

oudheid landgoederen en gebieden. En zoals dat 

vroeger heette: “zag je de rentmeester, dan zag je de 

eigenaar”. Die traditie is u op het lijf geschreven. 

Het is een veelzijdige taak. U voert aankooponder-

handelingen, u onderhoudt banden met het Rijk en 

provinciale subsidiegevers, u vertegenwoordigt uw 

stichting in tal van commissies en u geeft leiding 

aan het bureau van de stichting. Daar is echter 

meer bij gekomen en dat meer heeft veel te maken 

met de reden waarom Gedeputeerde Staten hebben 

besloten u de Provinciale Erepenning te verlenen. 

Zoals ik zo-even al zei, waar het eerst ging om het 

behoud, het beschermen en het uitbreiden van na-

tuur, is een belangrijke nieuwe dimensie aan de 

taak van Het Utrechts Landschap toegevoegd. Een 

dimensie die een ontwikkeling is, maar die ook een 

dimensie is die samenhangt met uw persoon en uw 

persoonlijke opstelling. Het gaat namelijk in ons 

kleine land ook om de vraag wat wij kunnen doen 

aan de versnippering van natuur. De natuur die er 

was in de jaren zeventig en waarvan wij dachten 

dat wij die moesten behouden, zou met elkaar ver-

bonden moeten worden. Dat is een ontwikkeling 

die breed verbreid is, maar die zeker ook door uw 

persoonlijke inzet hier in het Utrechtse is omgezet 

in daden. Daar gaat het om, want beleid is mooi en 

gedachten zijn mooi, maar zet die maar eens om 

in bestuurlijke realiteit en in daden. En dat hebt 

u gedaan. U hebt die accentverlegging opgepakt. 

Dat is een zware opgave, want u wordt geacht dat 

te doen in een klein land, waar iedereen elkaar in 

de weg loopt, waar men dweept met te zeggen dat 

wij zo graag polderen – een polder is gewoon een 

ander woord voor het niet met elkaar eens worden 

en is soms ook synoniem voor een niet-slagvaardig 

bestuur –, maar wij Nederlanders zijn graag bereid 

om polderen een positieve lading te geven en te 

doen alsof wij daarmee het hele land regeren. Maar 

zo is het niet, want juist in natuurontwikkeling is 

stroperigheid in besluitvorming vaak een lastig ele-

ment. Een zware opgave dus om met die accentver-
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legging – wat doen wij aan de versnippering – iets 

te doen. Van u kan gezegd worden dat u dat onver-

moeibaar, enthousiast en onconventioneel doet. U 

doet uw naam eer aan: Lugtmeijer. “Meijer” bete-

kent namelijk rentmeester. Luchtig gaat u door het 

leven, is mijn ervaring. Luchtig bent u echter niet 

als het gaat om het bereiken van oplossingen in uw 

werk. En u beheert het – dat is heel letterlijk – voor 

rekening van de eigenaar, de provincie. Een lastige 

taak. 

U bent een onvermoeibaar mens. Een aanjager van 

tal van activiteiten en initiatieven en een stimulator 

die er zijn mag. De vraag is natuurlijk: “Hoe doet 

hij dat dan?” Dat is kortweg te omschrijven met de 

methode Henk. De methode Henk bestaat uit het 

hebben van een Citroën leefauto, waarin hij zijn 

gasten vervoert over de Heuvelrug en als het woord 

niet meer overtuigd, dan grijpt hij ergens achter 

vandaan een kaart en laat hij de kaart spreken. Zo 

verging het mij ook als aantredend commissaris 

van de Koningin. Dan oriënteer je je natuurlijk op 

je taak en wordt je links en rechts geïntroduceerd, 

dus het leek mij een goede gedachte om bij de 

directeur-rentmeester langs te gaan. Het was zijn 

betere gedachte om dat te doen in zijn Citroën lee-

fauto. Dat heb ik overleefd. Ik ga er zelf iets anders 

mee om, moet ik zeggen. Maar het is een aardige 

vertrekbasis en ook daar ben ik geconfronteerd 

met wat hijzelf noemt de Adam- en Evamethode. 

Die Adam- en Evamethode bestaat hierin dat als 

je een nieuwe commissaris van de Koningin moet 

vertellen wat Het Utrechts Landschap is, dan houd 

je gewoon je mond. Je praat over van alles en nog 

wat, maar je rijdt met hem naar vijf plekken en 

als hij dan even heeft rondgekeken, vraag je hem: 

“Wat vind je daar nu van?” Vijf keer heeft hij mij 

dat gevraagd. Vijf keer heeft hij niet gezegd wat hij 

er zelf van vond. Vijf keer heeft hij niet gezegd wat 

het probleem is. Vijf keer heeft, naar mij kijkend, 

gevraagd: “Wat vind je daar nu van?” Een rent-

meester waardig, zou je zeggen. Eerst moet degene 

die bekend moet worden gemaakt met de natuur 

maar eens de natuur ondergaan; dan kun je erover 

praten. Misschien echter dat wij toen al snel in de 

gaten hadden dat wij wat dat betreft niet zo ver van 

elkaar verwijderd zijn. 

Een andere karakterbeschrijving van de heer 

Lugtmeijer is de ‘luis is de pels’. Zo spreekt men 

over hem, want hij laat het er meestal niet zo ge-

makkelijk bij zitten als mensen niet luisteren en 

hij laat het er zeker niet bij zitten als anderen niet 

wakker blijken te zijn of niet blijken na te denken. 

Hij wekt gevoelens van uitersten op. Hij stelt veel 

vragen – ik memoreerde dat al – en geeft vaak wat 

minder antwoorden. En als ik nu heel kort door 

de bocht zijn directe manier van communicatie 

zou moeten omschrijven, dan moet u zich de heer 

Lugtmeijer voorstellen als iemand die je vraagt 

wat je ergens van vindt, terwijl hij tegelijkertijd op 

je tenen staat. Dat is lastig. Voor wie weet ik niet. 

Helder is het in elk geval wel. Ik durf te zeggen dat 

dit in het openbaar bestuur misschien te weinig 

gebeurt. Het verdagen van een vergadering heeft 

over het algemeen als oorzaak dat men het niet 

eens wordt en de zaak dan maar doorschuift. Die 

kans krijg je bij Henk Lugtmeijer niet. Prachtig, 

maar, lastig, omdat hij de vinger op een zere plek 

legt, omdat hij gaat voor haalbare resultaten en 

omdat hij karakter heeft. Die drie dingen in dat 

nieuwe spanningsveld – hoe kunnen wij iets doen 

met die versnippering; de vinger op de zere plek 

leggen; gaan voor haalbare resultaten en, tussen 

haakjes: ook burgemeesters te vriend houden, ka-

rakter tonen – maakt u een speler van formaat op 

dit beleidsterrein. Dat blijkt uit talloze projecten. 

Wij kennen het Hart voor de Heuvelrug, de Stichtse 

Lustwarande, het Venster op de Vallei. Dit zijn al-

lemaal projecten die zijn aangedragen vanuit Het 

Utrechts Landschap en op een manier waarbij uw 

inzet persoonlijk is. Wat mij daarin zelf bijzonder 

treft, is dat dubbele. Dat kan ik het beste uitleg-

gen als volgt. U praat net zo gemakkelijk met de 

burgemeester als met de boswachter en dat u beide 

kanten van Het Utrechts Landschap inhoud kunt 

geven. U maakt Het Utrechts Landschap tot een 

factor van betekenis in bestuurlijk Utrecht. U zorgt 

ervoor dat vrijwilligers gaan door het vuur voor de 

natuur. 

Het zij u dan ook van harte gegund dat daaraan, 

juist nog binnen uw loopbaan en niet aan het eind, 

aandacht wordt geschonken. Ik memoreerde al 

het Hart van de Heuvelrug, een belangrijk project, 

en ik neem de gelegenheid te baat – en ik zeg dit 

ook speciaal tegen de Statenleden – om te zeg-

gen dat het compliment in de richting van de heer 

Lugtmeijer van Het Utrechts Landschap ook ande-

ren in hoge mate raakt. Als voorzitter van dat plat-
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form ben ik onder de indruk van de manier waarop 

de betrokken gemeenten daar hun verantwoorde-

lijkheid nemen: het eigenbelang van de gemeente in 

dienst stellen van het brede belang van de gemeen-

ten gezamenlijk. Dat mag hier gezegd zijn. 

Wat hier ook gezegd mag zijn, is dat het Rijk einde-

lijk zijn verantwoordelijk neemt door de praten met 

één mond. Het betekent dat wij een onderhandel-

bare situatie hebben bereikt en het betekent dat het 

bestuurlijk platform zijn vruchten afwerpt. 

En niet in de laatste plaatst geldt ook een compli-

ment in de richting van de provincie, als ik zie dat 

de werkwijze ook door middel van de projectmatige 

opzet zijn vruchten afwerpt. 

Een persoonlijk compliment maak ik ook graag 

vanaf deze plek in de richting van de projectleider, 

de heer Van Rooijen, maar zeker geldt dat ook voor 

de ambtelijke diensten die daarachter zitten en voor 

wie het vaak lastig is in zo’n projectsituatie mee te 

doen. 

Die complimenten voor die betrokkenen in het 

bestuurlijk platform voor de Heuvelrug plaats ik 

graag naast het persoonlijk compliment voor u, 

mijnheer Lugtmeijer, en naast het compliment voor 

Het Utrechts Landschap. 

Kort samengevat denk ik dat wij er binnen de pro-

vincie over moeten nadenken of wij niet de veror-

dening moeten vaststellen: de wet van Lugtmeijer, 

met daarin:

Artikel 1.

Zaken die altijd zo zijn geweest, hoeven niet altijd 

zo te blijven. 

Artikel 2.

Met wakkere mensen wakker je nadenken aan. 

Dat is u gelukt als het gaat om de natuur. Niet al-

leen het behoud en niet alleen de bescherming, 

maar ook het aan elkaar knopen daarvan. Met 

vreugde hebben wij in het college dan ook beslo-

ten u de erepenning toe te kennen. De uitreiking 

daarvan zal nu dan eindelijk plaatsvinden. Ik 

vraag u naar voren te komen, zodat ik u met heel 

veel plezier de erepenning, zeer verdiend, uitreik. 

(Applaus.)

Dan geef ik thans graag het woord aan de voor-

zitter van de raad van bestuur van Het Utrechts 

Landschap, jonkheer De Geer. 

De heer DE GEER: Mijnheer de voorzitter, da-

mes en heren. Het is voor mij een eer om hier in 

uw huis te mogen spreken als voorzitter van Het 

Utrechts Landschap. Ik begin vanzelfsprekend met 

Henk Lugtmeijer en Marian te feliciteren met de 

medaille, de eremedaille. Het is ook goed voor de 

eremedaille dat die nog eens wordt gedragen door 

iemand die nog werkt. Het zou er misschien op 

kunnen lijken alsof wij afscheid nemen van Henk, 

maar dat is niet de bedoeling. Hij moet er nog 

even tegenaan, kan ik u vertellen. Hij heeft, zoals 

u kunt uitrekenen, ongeveer 30 jaar gesjouwd voor 

de natuurbescherming in Utrecht, maar dat is niet 

genoeg in onze tijd. Hij zal nog even door moeten. 

Dus wij nemen geen afscheid; het is alleen een mo-

ment waarop wij daarbij stilstaan. 

Henk, in die 30 jaar zijn er twee belangrijke mo-

menten geweest. Het ene moment was toen jij aan-

trad bij het Landschap en het Landschap een heel 

kleine organisatie was, die vooral veiligstelling en 

beheer als doelstelling had. Zo ongeveer halver-

wege die 30 jaar ging die doelstelling verschuiven 

en nieuwe zaken werd geïnitieerd: actie nemen om 

te zorgen dat onze natuur in Utrecht niet alleen in 

stand blijft, maar dat die beter zou kunnen worden. 

Vooral heb je dat gedaan door in de Week van het 

Landschap iedere keer weer een nieuw idee naar 

voren te schuiven. Een van de eerste projecten, die 

wil ik hier nog eens noemen, een project dat eigen-

lijk ver boven Het Utrechts Landschap uitrees,  was 

De Blauwe Kamer. De gedeputeerde uit die tijd, 

mevrouw Poorternaar waren wij veel dank ver-

schuldigd voor de kracht die zij heeft uitgestraald 

om dat project voor elkaar te krijgen. En het is 

gelukt. Wij zijn het al bijna weer vergeten. Wij vin-

den het alweer normaal dat zo’n prachtig gebied in 

de provincie Utrecht tot stand is gekomen. Ik kan 

u echter vertellen dat ik op de berg in Amerongen 

heb gestaan samen met Statenleden, dat wij naar 

beneden keken en dat de Statenleden zeiden: 

“Moeten wij dat nu kopen?” Dat is toch helemaal 

niet nodig.” Gelukkig was de meerderheid van de 

Staten zo verstandig om voor te stemmen, hebben 

wij het kunnen kopen en hebben wij een van die 

prachtigste projecten die tot ver boven de grenzen 

van de provincie Utrecht en Nederland uitrijzen en 

waar ministers uit Amerika naar komen kijken. 

Wij hebben ook de Willem III gekregen. En bij de 

Willem III heeft u in de Week van het Landschap 
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kunnen zien dat daar herten stonden. Niet van die 

beesten met die lange halzen, maar die beesten 

met die grote geweien. Er werd wat gelachen, want 

Het Utrechts Landschap wilde herten terug op de 

Heuvelrug. Ik neem aan dat u allen hebt begrepen 

dat dit niet direct bedoeld was om dat hert terug 

te brengen, maar dat ik daarmee wil aangeven dat 

wij die fantastische natuurterreinen met robuuste 

verbindingen zo aan elkaar wilden knopen dat daar 

zelfs weer een edelhert zou kunnen lopen, zoals die 

er 100 jaar geleden ook heeft gelopen. En Henk, 

onze rentmeester, droomde daarvan, kan u vertel-

len. Ik vind dat nog steeds een fantastische droom. 

Een aantal van u is overhoord: van waar naar waar 

loopt de Heuvelrug? Daar bleek dat wij toch nog 

weinig kennis van onze provincie hadden. Velen 

wisten dat niet. Gelukkig heeft Rijkswaterstaat 

heel snel het idee opgepikt en vlak na de Week 

van het Landschap overal bordjes met “Utrechtse 

Heuvelrug” neergezet. Als wij nu door Nederland 

rijden, kunnen wij zien dat wij in Utrecht ook zo’n 

fantastisch groot natuurgebied hebben. 

In het Hart van de Heuvelrug werd het schaakbord-

model naar voren geschoven om duidelijk te maken 

dat je misschien de natuur en andere wensen uit 

de maatschappij gezamenlijk zou kunnen oplossen 

door zinnig met ruimte te schuiven. Op datzelfde 

moment kwam er landelijk ‘Nederland natuurlijk’ 

uit, een natuuroffensief. In dat landelijke, door 25 

groepen uit de samenleving onderschreven plan, 

staat: “De integrale benadering vraagt draagkracht 

van bestuurders.” Het lijkt wel alsof de provincie 

Utrecht dat stuk goed gelezen heeft en direct na 

die Week van het Landschap die draagkracht uit-

gevoerd en een groep bij elkaar gehaald om dat 

project te gaan besturen. Ik weet het niet, ik heb de 

intentieovereenkomst ondertekend, maar ik geloof 

dat er zo’n achttien handtekeningen onder stonden, 

dus dat zegt al iets over de complexiteit waarmee 

wij proberen onze doelen te bereiken.

Terug naar onze provincie. Gelukkig hebben 

wij ook kunnen lezen in de “Ruimtelijke keuzes 

op hoofdlijnen” voor het Streekplan 2005-2015: 

“Groen licht voor mens en dier; EHS wordt uitge-

voerd en robuuste ecologische verbindingen zijn 

noodzakelijk.” Het streekplan loopt tot 2015, de 

EHS loopt tot 2018. Dus, Henk, je moet nog een 

tijdje door. De commissaris heeft je net wel be-

noemd, maar ik zou je willen benoemen tot bewaker 

van dat proces, om te zorgen dat wij met z’n allen, 

particulieren, bestuurders, ondernemingen, stichtin-

gen, dat deze provincie in 2015 tot 2018 kan zeggen: 

“Wat heerlijk dat wij hier wonen, wat is die natuur 

hier toch fantastisch mooi geworden!”

Henk, je hebt gesjouwd aan die natuur, zoals ik 

aan het begin zei. Je blijft nog even sjouwen. Als je 

even hier komt geef ik je graag een klein cadeautje. 

Het is een ‘Sjouwer’, gemaakt door Jip Bakker. Hij 

staat op een trap, wat betekent dat Henk Lugtmeijer 

steeds een treetje hoger gaat. De sjouwer sjouwt naar 

de volgende trede, nadat hij deze fantastische me-

daille heeft gekregen. Henk, nogmaals gefeliciteerd. 

(Applaus.)

De VOORZITTER: Dan geef ik het woord aan de 

heer Jorritsma, die namens de dienst Ruimte & 

Groen het woord voert. 

De heer JORRITSMA: Henk, Marian, kinderen, 

leden van Provinciale en Gedeputeerde Staten, geno-

digden. 

De erepenning van de provincie Utrecht krijg je niet 

zomaar. Daar moet je wat voor doen, of voor hebben 

gedaan. De commissaris en de vorige spreker heb-

ben al heel wat wapenfeiten neergezet. Ik wil vooral 

ingaan op de relatie tussen de provinciale ambte-

naren en Henk Lugtmeijer. Dat is namelijk ook een 

bijzondere. Ik wil met name ingaan op de vraag hoe 

het is om samen te werken met Henk Lugtmeijer. Ik 

zal het proberen te doen op zijn manier: beeldend, 

met plaatjes. 

Samenwerken met Henk is vooral bijzonder en in-

spirerend. Toen ik midden in de jaren tachtig bij de 

provincie kwam, werd ik gewaarschuwd voor Henk: 

“Hij wil altijd meer. Hij is altijd op zoek naar gren-

zen.” Dat klopte niet helemaal; hij wilde er altijd 

overheen. U zult begrijpen dat wij, ambtenaren, dat 

nu juist leuk vonden. Wij zitten namelijk vast aan 

onze kaders en onze regeltjes. Henk is een onconven-

tionele, je kunt ook zeggen onorthodoxe, natuurbe-

schermer. Iedereen in die wereld kent hem ook. Wat 

Henk gemeen heeft met de provinciale ambtenaren 

is dat ook zij voor hun zaak staan en ook een be-

paalde naam hebben gekregen. Wij werden hier in 

huis de ecomafia genoemd en jij was de Bosfather. 

Dat heeft meteen een band geschept. (Foto 1)
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Henk begon al jong (foto 2) bij Het Utrechts 

Landschap en hij zit er nog steeds. Dat geldt ook 

voor een aantal provinciale medewerkers. Het 

hoort kennelijk bij een langetermijnbeleid, zoals de 

EHS. Als je resultaat van je werk wilt zien, moet je 

gewoon lang blijven zitten. 

De naam is gevallen: de Ecologische 

Hoofdstructuur. Sinds begin jaren negentig het 

grote kompas van Henk en van deze provincie. Als 

je nieuw in deze wereld stapt, zoals een groot aantal 

leden van Provinciale Staten vorig jaar: dan komt 

dit beeld. Dit is wat u wordt voorgehouden: het 

storyboard EHS. Het is al bijna versleten. Dit stamt 

uit 1990. Bijna letterlijk wordt u voorgehouden: 

hier gaat het nu om; hier ga ik voor. En vooral: 

daar hoort u ook voor te gaan. U ziet hier de amb-

tenaren topdown benaderd worden en ademloos 

luisteren op Oostbroek. (foto 4) Henk wijst ons de 

weg en alles is daarbij bruikbaar. Altijd en overal 

storyboards. (foto 5)

Als Henk dan inzoomt op de provincie Utrecht, 

blijkt hij een man van grote lijnen te zijn. Details 

zijn niks voor hem. 

Dit is de Utrechtse Heuvelrug. Dit is de Ecologische 

Hoofdstructuur. Dit is Henk. U ziet het: drie kleu-

ren, drie strepen. Je zou kunnen zeggen: grote ve-

gen, gauw thuis.(storyboard veeg-EHS) Dat grenze-

loze, want het gaat over grenzen heen, is ook eigen 

aan de benadering van Henk. (storyboard en foto 

6) U ziet hier de kaart uit Mijn Landschap en u ziet 

dat Het Gooi er gewoon bij hoort. In de natuur is 

dat natuurlijk ook zo. Henk is iemand die de ran-

den opzoekt. In zijn vak is zijn favoriete vorm van 

natuurbeheer het randenbeheer, want daar is het 

meest te halen. Je zou kunnen zeggen dat Henk de 

Utrechtse Randfiguur is. Dan kom je toch weer bij 

die Bosfather. (foto 7)

Samenwerken met Henk betekent ook dat wij, de 

provinciale medewerkers, over de randen moesten 

meekijken en het liefst natuurlijk daarin meegaan. 

Dat gaat niet altijd gemakkelijk in een ambtelijke 

organisatie. Maar Henk hielp daar graag bij. Of hij 

kwam, dikke sigaren rokend, dat doe je trouwens 

niet meer, je opzoeken in het provinciehuis, of wat 

nog vaker gebeurde: je ging naar Oostbroek, alwaar 

wij over de provinciale atlas gebogen – de koffie 

binnen handbereik en als het erg laat werd Ketel 1 

binnen handbereik – alle mogelijkheden nog een 

keer aanschouwden. Ondertussen ontvouwde Henk 

dan al zijn wilde plannen over aankopen en allerlei 

ontwikkelingen. Aankopen, die niet altijd strate-

gisch gelegen waren, maar die steevast als moeilijk 

realiseerbaar te betitelen waren door de vele voet-

angels en klemmen. Over die moeilijkheden ging 

Henk trouwens niet. Dat was ons werk. Om zijn 

pleidooi kracht bij te zetten, werden wij ingeladen 

in zijn Citroën CX, die ook al heel lang meegaat, 

en werden wij rondgereden over de terreinen, 

liefst buiten de paden en gewoon over de velden. 

Meerderen kunnen daarover meespreken. Je keerde 

dan met gemengde gevoelens huiswaarts. Een 

prachtig plan, geen speld tussen te krijgen, prima 

voor de natuur en voor de provincie. Maar hoe ver-

tel ik het mijn bestuurders en vooral: hoe krijg ik 

die erachter? Dan herinner je je die stralende lach 

van Henk: het komt allemaal goed. (foto 8)

Wat leverde dat grensoverschrijdende gedrag nu 

op? De commissaris noemde al enkele zaken. Ik wil 

er nog wat typerends aan toevoegen uit de laatste 

twintig jaar. 

Eind jaren tachtig waren de verhoudingen tussen 

Het Utrechts Landschap en de provincie nogal 

bekoeld: veel discussies over de hoogte van de 

subsidie. Henk en zijn Utrechts Landschap konden 

natuurlijk helemaal niet uit de voeten met de toen-

malige detailbemoeienis vanuit het provinciehuis; 

dat financiële proces was veel te krap! Dat moest 

losser en dat gebeurde ook. Als eerste gesubsidi-

eerde instelling in de provincie mochten zij eigen 

vermogen kweken. Dat heeft heel wat discussies 

gekost in het provinciehuis. Maar het lukte: de 

provincie op afstand. Het bleek te werken en was 

vooral aan Henk goed besteed. Die ruimte bood 

weer inspiratie, zowel aan Het Utrechts Landschap 

als aan de provincie. Dat het systeem goed werkte, 

blijkt ook uit het feit dat deze Staten in januari de 

vierde evaluatie hebben vastgesteld als hamerstuk. 

Het geeft overigens te denken: wordt het niet eens 

tijd voor iets nieuws? 

In de loop der jaren heeft Henk heel wat opvallende 

aankopen bij de provincie Utrecht gedaan weten te 

krijgen. In 1973 viel de jonge rentmeester nog steil 

achterover toen het lukte Remmerden bij Rhenen te 

kopen.(foto 9) De Blauwe Kamer ging al meteen de 

grens over. (foto 10) Het liefst had Henk gezien dat 
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Utrecht ook voor het Gelderse deel subsidieerde. 

Dat is toch veel gemakkelijker? De Blauwe Kamer 

was in de jaren negentig een voorbeeldproject voor 

het plan Ooievaar. Dat plan paste goed bij Henk; 

net als de rivier heeft hij ruimte nodig. Het leverde 

veel discussies op, maar ook een prachtig resultaat. 

(foto 11) Het is al gememoreerd. Wie kent intussen 

De Blauwe Kamer niet? Even verderop wist Henk 

ook de bestuurlijke haren overeind te krijgen met 

de Plantage Willem III, de grote verbinding van 

de Heuvelrug naar de uiterwaarden. (foto 12) Die 

verbinding heeft ruimte nodig, dus moesten er 

gebouwen worden gesloopt. Manege De Kroon ging 

tegen de grond.(foto 13) En als het aan Henk ligt, is 

er over vier jaar een ecoduct. (foto 14)

Het slopen van gebouwen was even wennen, want 

slopen gebeurt niet gauw. Discussies over gebouwen 

waren er vaak bij de aankopen van Het Utrechts 

Landschap. Zo vaak dat er in de jaren negentig, 

zeer tegen de wil van Henk, een aparte gebouwen-

notitie kwam met, u raadt het al, regels over wel of 

niet subsidiëren van aankopen van gebouwen. Daar 

ging wel heel veel geld in zitten en het ging ten-

slotte om de natuur. 

In het oog springende aankopen waren ook de 

landgoederen Sandwijck, Wulperhorst, Beukenburg, 

de Palmenswaard in de uiterwaarden, de Bossen 

van Zeist; het ‘zilverwerk’ van de gemeente Zeist, 

en natuurlijk Stoutenburg bij Amersfoort. (foto 15)

Typerend voor de benaming van Henk is dat hij 

geen natuurbeschermer is die alleen maar voor zijn 

natuur gaat staan, maar een natuurbeschermer die 

niet direct voor de hand liggende combinaties aan-

gaat met allerlei partijen. Een echte natuurontwik-

kelaar. Een projectontwikkelaar in de natuur. Hij 

weert niet af, maar roept: “Kom maar, kom maar.” 

(foto 16) 

Aankopen met bijzondere combinaties waren onder 

andere: 

- de bossen rond de Willem Arntzhoeve in Den 

Dolder. Die werden gecombineerd met de aan-

leg van een golfbaan. Dat had een ongebruike-

lijke en ingewikkelde besluitvorming tot gevolg. 

- een combinatie van natuur- en gebruiksrecre-

atie op het zogenaamde Vikinghofterrein, het 

voormalige zwembad van de gemeente Wijk bij 

Duurstede dat gesloopt moest worden. Henk 

zag niet zitten dat het een combinatie moest 

worden. Het moest helemaal natuur worden. En 

u snap het: dat werd het. Om uit de impasse te 

komen moest er geld op tafel komen om de be-

oogde camping elders onder te brengen. Henk 

kwam in de Provinciale Commissie Landelijk 

Gebied met een onverwachte wending: hij trok 

zelf met een nonchalant gebaar de portefeuille 

en uit de gelden van de Postcodeloterij stelde 

Het Utrechts Landschap zich garant voor de 

kosten van verplaatsing van de camping. (foto 

17) Het terrein was helemaal voor de natuur en 

uiteindelijk kostte het Henk geen cent, want de 

camping verdween helemaal uit beeld. Of hij 

dat heeft geweten?

Een bijzondere categorie terreinen waarop Henk 

begin jaren negentig zijn oog liet vallen, waren 

de defensieterreinen. Na de Koude Oorlog zou-

den die langzaam maar zeker vrij komen met als 

hoogtepunt Vliegbasis Soesterberg. Vele malen 

hebben wij gefilosofeerd over de enorme kansen 

die dat terrein voor de EHS op de Heuvelrug zou 

zijn. Inmiddels is het zover; de vliegbasis gaat weg. 

De discussie moet nog wel worden gevoerd, maar 

Henk stelt simpelweg: “Die gronden van defensie 

zijn destijds voor niks gevorderd voor het lands-

belang en dus moeten die gewoon weer voor niks 

terug.” Zo simpel blijkt het niet te zijn, maar Henk 

z’n tentje staat niet voor niks al paraat aan de rand 

van Soesterberg. Hij is paraat. (foto 18)

In 1995 dreigde de financiële ruimte voor Het 

Utrechts Landschap ineens door de provincie in-

geperkt te worden. Er moest ƒ 250.000 bezuinigd 

worden. Henk leek al meteen conclusies te trekken 

en zich te gaan voorbereiden op een nieuwe car-

rière. (foto 19) Zo u ziet, beperkte hij zich wel tot 

de groene bak. Afkomst verloochent zich niet. Het 

bleek mee te vallen. De bezuiniging werd terug-

gebracht naar ƒ 150.000, maar op één punt moest 

Henk door de bocht: een deel van de subsidie 

kreeg hij niet zomaar; daar moest hij wel elk jaar 

een initiërend project voor indienen. (foto 21) 

Dat hebben wij geweten. Ze zijn al genoemd: de 

Stichtse Lustwarande, Vensters op de Vallei, Hart 

voor de Heuvelrug en zelfs de hele Heuvelrug. Het 

waren ideeën die de provincie op haar beurt weer 

tot veel prestaties aanzette. Via “Agenda 2010” 

zette de provincie een aantal van deze thema’s 

op de uitvoeringsagenda, die er van de nood een 

deugd maakte. 
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Henk Lugtmeijer heeft met zijn grensoverschrijden-

de visies en onconventionele aanpak Het Utrechts 

Landschap een prominente plaats in de Utrechtse 

samenleving weten te geven. Het is ook een organi-

satie die ertoe doet, een organisatie die door haar 

onafhankelijke opstelling een stimulerende partner 

is van de provincie en deze provincie mede op de 

kaart zet. Makkelijk kan Henk het voor ons niet 

maken, leuker vaak wel. Wellicht dat wij in de verre 

toekomst nog eens deze bijzondere diersoort in de 

aaneengesloten bossen van de Utrechtse Heuvelrug 

aantreffen: het ‘lugthert’. (foto 22)

Henk, de penning komt je toe. (foto 23 en 24) 

Bedankt voor de inspiratie. (Applaus.)

De VOORZITTER: Thans is het woord aan de heer 

Lugtmeijer zelf. 

De heer LUGTMEIJER: Heerlijk, zo’n penning. U 

allen, provinciaal bestuur van Utrecht, hartelijk 

dank voor de uitreiking van die penning aan mij. 

Ik ben daar zeer mee vereerd. Het kwam absoluut 

onverwacht. Ik had er nooit aan gedacht. En toen 

het bericht mij bereikte, in Zuid-Afrika overigens, 

was dat echt een verrassing. Wij hebben daar met-

een … U snap het wel. (Hilariteit.)

Ook dank dat de penning is uitgereikt tijdens het 

werkzame leven. Dat vind ik leuk. Niet aan het 

eind. Je weet trouwens nooit precies wanneer dat 

is, maar gewoon als je nog full speed bezig bent. Ik 

hoop nog een aantal jaren bij te kunnen dragen aan 

deze provincie. 

Dank natuurlijk aan mijn familie die het mogelijk 

maakt dat ik dit werk kan doen, want je doet bijna 

niets alleen. Heel veel dingen moet je samen doen 

met anderen, dus ik hoop dat deze erepenning ook 

uitstraalt naar iedereen die het mogelijk maakt om 

dit werk uit te voeren. 

Een prachtige provincie is de provincie Utrecht. Ik 

kom uit Gelderland en ben geboren in Overijssel, 

op de brug. Maar dat is een ander verhaal. In 

Gelderland heb ik mijn jeugd doorgebracht. Ik ben 

naar Utrecht gekomen en ik heb mijn hart verpand 

aan deze provincie. Absoluut een topprovincie. Ik 

voel mij hier thuis en ik voel mij ook thuis onder u. 

Dus wat betreft de relatie met het provinciaal be-

stuur: die heb ik altijd zeer gewaardeerd. 

Een prachtige provincie en buiten onze provincie 

weet men dat gelukkig ook. Als je namelijk de 

eerste concepten leest van de nota Ruimte, zie je 

dat onze provincie vele malen wordt genoemd in 

waarderende zin. Niet alleen de historische ste-

den Amersfoort en Utrecht zijn bekend en zeer 

gewaardeerd, maar ook het landschap. In de nota 

Ruimte wordt namelijk voorgesteld maar liefst vier 

nationale landschappen in onze provincie te leggen: 

het Groene Hart, het rivierengebied, en dan vooral 

het Kromme-Rijngebied en Langbroekerwetering, 

de Eempolder en de Hollandse Waterlinie. Van 

tweederde van de provincie wordt dus gezegd dat 

je daar heel erg zuinig op moet zijn en dat je er op 

een speciale manier mee moet omgaan. Dan zou je 

zeggen: “Waar blijft dan die Utrechtse Heuvelrug, 

het een na grootste natuurgebied van Nederland?” 

Die komt in het rijtje niet voor. Dan vind ik wel 

raar, maar men zal wel gedacht hebben: “Als wij die 

er ook nog bij doen, dan is de hele provincie nati-

onaal landschap geworden.” Dat zou misschien te 

ver gaan. Het komt erop neer dat wij de Utrechtse 

Heuvelrug zelf moeten doen en ik denk dat wij 

dat ook goed kunnen. Die Utrechtse Heuvelrug; 

het op een na grootste natuurgebied. Het is ook 

het enige gebied, waarvan je kunt zeggen dat de 

natuurlijke processen er hun gang kunnen gaan. 

De mens is overal wel een beetje aanwezig en soms 

heel manifest, maar je kunt zeggen dat de Utrechtse 

Heuvelrug qua grootte de mogelijkheid biedt om 

min of meer een natuurlijke biotoop te creëren. Een 

natuurbiotoop voor de boommarters, de konijnen, 

de reeën en wat mij betreft ook de edelherten. 

Gelukkig maakt die Utrechtse Heuvelrug deel uit 

van de EHS. Dit is echt het bord. Als u ooit nog 

eens een prijs uitreikt, zoek dan de bedenkers van 

het concept Ecologische Hoofdstructuur op. Het 

is zo’n goede zet geweest om dat in Nederland te 

poneren en daar de politiek en de mensen in mee 

te krijgen. Toen ik dat begreep en de reikwijdte van 

de EHS overzag, ben ik er vol achter gaan staan. 

In 2018 moet het af zijn. Dat is ongeveer de nieuwe 

streekplanperiode die wij nu ingaan. Dan heeft het 

uur U geslagen. Ik hoop dan nog te leven en daar-

van getuige te zijn. Dat lijkt mij echt fantastisch. 

Een deel van de Utrechtse Heuvelrug is gelukkig 

al nationaal park geworden en aan de rest wordt 

gewerkt. In Het Gooi wordt stevig gebouwd aan een 

enorm ecoduct ten noorden van Hilversum, maar 

de ecoducten in onze provincie zullen niet lang 
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meer op zich laten wachten. Deze zomer krijgen wij 

de aanbesteding van het ecoduct voor de oostelijke 

corridor bij Soesterberg. Dan krijgen wij volgend 

jaar de aanbesteding van het ecoduct in de A12 bij 

het Mollenbos. Dan zullen wij snel volgen met onze 

ecoducten bij de Plantage Willem III. De gang zit 

er in. 

Dan het hele spel rondom het Hart van de 

Heuvelrug met het schuiven van functies. Absoluut 

top. Wij lopen daarbij landelijk misschien wel voor-

op. Velen zullen naar ons, naar u, gaan kijken om 

te zien hoe wij daar precies uit komen. Dat is een 

ingewikkelder taak dan de taak die u in het verle-

den had. U gaat namelijk ontwikkelingsgericht ope-

reren. Dat betekent dat u een beetje een handelaar 

moet zijn. U moet een deal maken, u moet gaan 

ruilen, u moet zaken doen. Dat is spannend, want u 

kunt ook verliezen. Je kunt echter ook winnen. Dat 

vraagt intuïtie, inzicht, strategie. Ik denk dat het 

nog best moeilijk is om dat met zoveel mensen sa-

men te doen. Ik denk echter dat het ontwerpstreek-

plan, zoals u dat heeft neergelegd en dat hopelijk 

aan het eind van dit jaar of begin volgend jaar 

wordt vastgesteld, de goede uitvalsbasis is voor die 

strategie. Velen zeggen: “Het is een wat rustig plan, 

dat streekplan.” Nee, als u zaken wilt doen, moet 

u uw kaarten in de hand houden. Alles wat u weg-

geeft, krijgt u nooit weer terug. Dus, wilt u zaken 

doen, bijvoorbeeld in het Hart van de Heuvelrug, 

en wilt u dingen voor elkaar krijgen, dan moeten 

die troeven in uw hand begerenswaardige troeven 

zijn. Daarvoor moeten mensen veel willen doen. 

Dat betekent ontwikkelingsgerichte planologie. Niet 

te snel alles weggeven, maar troeven in de hand 

houden, dat een klein beetje laten doorschemeren, 

en vervolgens uw zaken doen. Nu, het is een nieuw 

veld, maar ik hoop dat wij er met ons allen uitko-

men, want het zal nog best een beetje gaan span-

nen, vooral omdat zaken doen ook risico’s in zich 

draagt. Die risico’s moet u durven nemen. 

U bekleedt een zeer grote verantwoordelijkheid als 

provinciaal bestuur. Onze provincie is namelijk 

rijk. Zeer rijk zelfs. Nu zullen sommigen denken: 

“Daar begint hij weer over die centen te praten.” Ik 

heb het dus niet over die paar centen die toevallig 

op de bank staan. Dat is voor mij namelijk gewoon 

werkkapitaal. Nee, het gaat om de open ruimte. Dat 

is de rijkdom van onze provincie. Die open ruimte 

is uw eerste verantwoordelijkheid. Eens bebouwd, 

altijd bebouwd, zelf als je ruimte-voor-ruimte wilt 

toepassen. Die open ruimte is het kapitaal. Nu zult 

u zeggen dat wij de economie moeten stimuleren. 

Natuurlijk moet u de economie stimuleren. Het is 

ook niet zo dat alle open ruimte open moet blij-

ven. Natuurlijk niet. Uw invloed op de economie is 

kleiner dan de invloed die u kunt uitoefenen op de 

open ruimte. Misschien zou u het anders wensen, 

maar ik denk dat het wel zo is. U bepaalt hoe wij 

met de ruimtelijke indeling, dus de open ruimte 

van de provincie, omgaan. Die verantwoordelijk-

heid is groot. Denkt u daaraan bij het vaststellen 

van het streekplan. 

Mensen zijn belangrijk, economie is belangrijk, 

maar er zijn nog meer levende wezens, zoals plan-

ten en dieren. Ook die hebben u als bestuur en die 

hopen van hun biotoop en onze provincie te genie-

ten. 

En met dit geweldige werk hoop ik u nog een aantal 

jaren te helpen. (Applaus.)

De VOORZITTER: Dank u zeer. 

Dames en heren, dan sluit ik dit bijzondere gedeelte 

van de Statenvergadering. De vergadering wordt om 

half acht voortgezet. Ik nodig u graag uit voor de 

receptie, waarin u de heer Lugtmeijer kunt geluk-

wensen. 

Schorsing van 18.21 – 19.37 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

PS2004REG04

Vaststelling van het bestedingsvoorstel middelen 

coalitieakkoord 2003 “Stimuleren particulier en 

agrarisch natuurbeheer”.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 

het voorstel.

PS2004IME03

Vaststelling van de verordening subsidiëring 

rond- en randwegen.

De heer VAN DER POEL (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! De verordening subsidiëring rond- en 

randwegen vloeit voort uit de door Staten aanvaar-
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de moties en de bij het coalitieakkoord verruimde 

financiële middelen. Discussiepunt is natuurlijk hoe 

je een verordening ziet. Het CDA ziet een verorde-

ning als een instrument om de rand- en rondwegen 

mogelijk te maken als gemeenten kunnen aantonen 

dat op grond van de leefbaarheid dit gewenst is of 

als een manier om de toekenning van de financiële 

middelen te objectiveren. Met het voorliggende 

voorstel is het college ons inziens daarin geslaagd. 

Aan dit onderwerp zijn twee zaken boeiend. Moet 

je bij door de Staten in meerderheid aanvaard be-

leid, indien een voorstel wordt gedaan om zo goed 

mogelijk dit te willen regelen, toch weer steeds 

aanvullende criteria willen stellen? Ik ga ervan uit 

dat de fracties die moeite hebben met de rand- of 

rondwegen op grond van de leefbaarheid, toch 

positief willen meewerken aan de totstandkoming 

van deze verordening.

Het tweede punt is dat wij er zelf voor moeten wa-

ken de administratieve lasten, dus de kosten voor 

de aanvragen van burgers of gemeenten, niet onno-

dig te verzwaren. 

Alles afwegende is met de toevoeging van de lucht-

kwaliteit voor ons niet gezegd dat dit het meest 

doorslaggevende criterium is om nu niet akkoord 

te gaan met deze verordening. Er is dus geen vuiltje 

aan de lucht. De rond- en randwegen kunnen er 

op grond van deze verordening en op grond van de 

criteria komen. 

De heer VAN DER KOLK (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Rond- en randwegen zijn natuurlijk 

geen doel op zich, maar dienen om de leefbaarheid 

van de gemeenten die een aanvraag willen doen 

voor zo’n rond- of randweg te verbeteren. Het is 

dan logisch dat een aantal criteria daarvoor wordt 

opgesteld, waaraan je kunt toetsen voordat je geld 

geeft. In de commissie hebben wij er al uitgebreid 

over gesproken en hebben het college gevraagd ook 

aandacht te besteden aan de luchtkwaliteit als be-

langrijk criterium in die leefbaarheid. Wij hebben 

geconstateerd in het blauwtje het college daarvoor 

een goede vorm heeft gevonden. Derhalve kunnen 

wij instemmen met het voorstel.

De heer ROHOF (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Het voorstel is een weergave van een zeer belang-

rijke afspraak in het coalitieakkoord en vindt nu 

zijn uitwerking in de voorliggende verordening. 

Een belangrijk motief om tot deze verordening te 

komen, is het vergroten van de leefbaarheid in de 

kernen waar eventueel een rondweg kan worden 

aangelegd. In dat kader vragen wij ons dan ook af 

of de toevoeging, zoals door het college is overge-

nomen na een suggestie van een aantal partijen in 

de commissie, een echt substantiële toevoeging is 

die een meerwaarde geeft aan die verordening. Ik 

stel voorop dat wij geen tegenstander zijn van deze 

toevoeging, maar wij vragen ons wel af of deze 

toevoeging niet valt onder het begrip leefbaarheid, 

zoals die al in de verordening is geconcretiseerd. 

Ook in het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie 

Utrecht (SMPU) wordt het voornemen aangeven 

te komen tot een voorziening voor rond- en rand-

wegen in verband met de leefbaarheid en de veilig-

heid van de kernen en ook daarin vinden wij een 

herbevestiging van het belang van het criterium 

leefbaarheid.

Een belangrijk onderdeel van het voorstel is dat een 

bedrag van € 5.000.000 wordt uitgetrokken en dat 

per rondweg tot maximaal 25%, met een maxi-

mum van € 2.500.000, kan worden bijgedragen. 

Laat helder zijn dat de VVD-Statenfractie geen 

probleem heeft met deze criteria voor gemeenten, 

waarmee in de toekomst besprekingen gaan plaats-

vinden. Wel denken wij dat wij zeer zorgvuldig 

moeten zijn naar die gemeenten waaraan in het 

verleden al toezeggingen zijn gedaan of waarmee 

besprekingen zijn aangevangen. De provincie 

moet naar ons oordeel zich als een betrouwbare 

partner opstellen en het adagium “afspraak is af-

spraak” is dan ook bijzonder belangrijk. In dat 

kader vinden wij de situatie in Loenen toch wel 

bijzonder. Op 8 september 1999 heeft een bestuur-

lijk overleg plaatsgevonden tussen het college van 

Gedeputeerde Staten en de gemeente en is al zeer 

duidelijk de intentie uitgesproken te komen tot de 

randweg in Loenen. Dat heeft zelfs op 7 maart 2000 

zijn vertaling gevonden in de intentieverklaring 

die door zowel de provincie als door de gemeente 

Loenen is ondertekend. De vraag die gesteld moet 

worden, is of de huidige verordening strookt met 

de toezeggingen aan de gemeente Loenen c.q. de 

afspraken die zijn gemaakt. Het valt ons op dat in 

die door de provincie medeondertekende verorde-

ning een tweetal punten staat, dat voor ons zeer 

van belang is. In deze verordening staat letterlijk 
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dat de gemeente en de provincie gezamenlijk het 

projectplan zullen opstellen en dat het projectplan 

de instemming behoeft van de partijen.

Het vierde criterium is dat er een overeenkomst zal 

komen tussen een gemeente en de provincie en dat 

zaken met betrekking tot aanleg, beheer, onder-

houd, eigendom, aansprakelijkheid en de financie-

ring in detail zullen worden geregeld. De vraag die 

wij onszelf dan stellen, is of die aspecten inmiddels 

zijn vertolkt in afspraken tussen de provincie en de 

gemeente. Wij weten dat er momenteel besprekin-

gen plaatsvinden tussen Loenen en de provincie. In 

elk geval willen wij graag weten of de toezeggingen 

c.q. de inhoud van de overeenkomst met de ge-

meente Loenen te rijmen vallen met de bepalingen 

die thans in de verordening zijn opgenomen en of 

er in voldoende mate rekening wordt gehouden met 

de vragen die wij hier hebben gesteld, namelijk of 

die toezeggingen inderdaad worden nagekomen. 

Voor ons is het in elk geval van groot belang dat 

naar letter en geest wordt gehandeld als het gaat om 

de afspraken ten aanzien van Loenen. 

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Provinciale Staten hebben op 8 decem-

ber 2003 na een uitvoerig traject van inspraakcon-

sultatie en besluitvorming het SMPU vastgesteld. 

In dit Strategisch Mobiliteitsplan Utrecht heeft 

de fractie van GL zich in voldoende mate kunnen 

vinden. Vandaar onze instemming met dat totaal-

pakket en onze complimenten voor de inzet van 

de gedeputeerde ten aanzien van de afspraken met 

Den Haag over Randstadspoor.

Na dat omvangrijke hoofdgerecht is ons een toetje 

geserveerd dat ons minder beviel. Er wordt een op-

gewarmd kliekje uit de verkiezingsstrijd geserveerd, 

getiteld “Verordening subsidie rond- en randwe-

gen”. Het CDA en de VVD maakten het bedienen 

van de gemeentebesturen met rond- en randwegen-

plannen tot een hoofdissue in de verkiezingsstrijd 

en daarom moest er in de collegeonderhandeling 

iets gebeuren met dit resultaat. De partijen worden 

bediend, maar tegelijkertijd is de verordening te-

recht omkleed met allerlei voorwaarden: financiële 

voorwaarden en een financiële begrenzing en voor-

waarden op het gebied van noodzaak, inpassing 

en milieu. Die laatste aanvullingen zijn zeker een 

verbetering. Tegelijkertijd maakt deze operatie dui-

delijk dat een uitgangspunt van de specifieke veror-

dening verkeerd gekozen is. Plannen voor rond- en 

randwegen, ook nu weer gepresenteerd als plannen 

op het gebied van mobiliteit en leefbaarheid, horen 

volgens ons niet te vallen in een ander regime dan 

al die andere plannen, waaraan wij € 269.000.000 

van het SMPU aan hebben toegedeeld. Zeker niet, 

als het gaat om plannen die in procenten van het 

SMPU als minder urgent werden gekwalificeerd. 

Naar de mening van GL had het budget van het 

SMPU bijvoorbeeld met € 5.000.000 kunnen 

worden verhoogd, zodat deze middelen integraal 

konden benut en de afwegingen integraal konden 

worden gemaakt, eventueel voor verbetering op het 

gebied van openbaar vervoer en fietsvoorzieningen 

in plaats van, zonder afweging ten aanzien van 

dit integrale verkeersbeleid, al bij voorbaat voor 

financiering van rond- en randwegen te worden 

bestemd. Onze fractie zal om deze redenen niet 

instemmen met dit voorstel.

De heer VAN DER POEL (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! Wil de heer Kloppenborg reageren op 

mijn volgende stelling? Als hier aanvaard beleid is 

op basis van twee moties, aanvaard door een meer-

derheid van de Staten in de vorige Statenperiode, en 

er komt dan een verordening die eigenlijk een tech-

nische uitwerking is, die overigens door GL om-

armd zou kunnen worden omdat daarmee geobjec-

tiveerd wordt, is dat dan niet een voldoende reden 

om daarmee in te stemmen? De heer Kloppenborg 

haalt nu een principiële discussie terug. Het is nu 

een instrument, een uitvoeringskwestie, omdat 

het college het goed en netjes wil regelen. Het zou 

toch zo moeten zijn dat moties, als die bijvoorbeeld 

door GL zouden zijn aanvaard, keurig worden uit-

gevoerd? Dan ga je toch niet steeds met terugwer-

kende kracht proberen je eigen gelijk te krijgen?

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij hebben ons altijd gedistantieerd van 

die moties. Het betrof ook zeer incidenteel vrijge-

maakte gelden. Wij willen nu voorkomen dat dit 

structureel beleid wordt. 

De heer VAN DER POEL (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat is precies mijn punt. Als wij hier 

aanvaard beleid hebben in de Staten, dan vind ik 

ook dat je als fractie de ruimte moet hebben en de 

ruimte moeten nemen om te zeggen dat het niet 

meer gaat om dat principiële punt, maar dat je sec 
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kijkt naar de verordening. Ik had het gewaardeerd 

als de heer Kloppenborg had gezegd dat de veror-

dening juridisch niet goed in elkaar zit. Nee, hij 

grijpt terug op een principiële discussie over iets 

wat hij niet wil. Dat is zijn goed recht, maar dan 

moet hij niet bij een technische uitwerking, als 

aanvaardbaar beleid goed geregeld wordt, proberen 

alsnog zijn punt te maken.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de 

Voorzitter! De heer Van der Poel zegt dat toenter-

tijd die motie is aanvaard en daarbij is afgesproken 

dat de criteria waaraan de rond- en randwegen 

zouden moeten voldoen, nog zouden worden be-

noemd. Daar gaat het in dezen over. 

De heer VAN DER POEL (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! Precies, daar gaat het om. Als de fractie 

van GL had gezegd de criteria die erin staan niet 

voldoende te vinden en dat zij niet tevreden waren 

met de aanscherping, dan had ik de grootsheid 

verwacht dat GL zou zeggen: “Nu zijn de criteria 

in elk geval voldoende, de juridische basis is aan-

wezig, het is transparant en objectief en daarom 

gaan wij akkoord met deze verordening.” Daarmee 

zouden zij nog niet akkoord gaan met het principe 

van de rand- en rondwegen die de fracties van de 

PvdA en de VVD wel omhelzen, maar men kon 

in elk geval wel akkoord gaan met deze verorde-

ning. Ik pleit ervoor dat juist te gaan doen. Straks 

krijgen wij discussies met de Agenda2010 en alle 

andere zaken die wij beleidsmatig hier hebben 

afgetikt. Soms heeft de coalitie gewonnen, soms 

heeft de coalitie verloren en krijgt de oppositie 

haar zin, maar als iets dan uitgevoerd wordt, 

moeten de instrumenten gewoon goed zijn. Mijn 

pleidooi is: “GL, en misschien de SP, denk nog een 

keer na over de verordening en probeer ermee in 

te stemmen.” Daarmee stemmen zij niet in met de 

rand- en rondwegen als principe, maar zij stem-

men wel in met het feit dat het college de zaken 

zorgvuldig regelt.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de 

Voorzitter! De heer Kloppenborg verwees heel 

duidelijk naar het SMPU. Daarin staan criteria 

benoemd, waaraan de rondwegen zouden moeten 

voldoen. 

De heer VAN DER POEL (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! De heer Kloppenborg heeft een goed 

geheugen en dat gaat in elk geval verder dan het 

SMPU.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Door alle partijen is al gezegd dat de 

verordening duidelijk een uitwerking is van het 

coalitieakkoord. In die zin voel ik mij hier niet aan 

gebonden. 

De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Het feit dat er een verordening komt 

voor de rand- en rondwegen is in de vorige 

Statenperiode al aan orde geweest. Via een aantal 

moties is dat hier bij meerderheid van stemmen 

geaccordeerd. De fractie van D66 heeft daartegen 

gestemd en wij zijn daar nog steeds tegen. Wij vin-

den ronduit dat eventueel nieuwe rondwegen in het 

SMPU moeten zijn opgenomen en als ze daar niet 

in staan, passen ze kennelijk niet in het beleid en 

dan zouden wij die dus niet ons akkoord moeten 

geven. Dat was en is ons standpunt. Dat is echter 

een gelopen race; het is achter de rug en die stem-

ming moeten wij niet herhalen. 

Als wij echter als gegeven zien dat er een subsi-

dieregeling moet komen, hebben wij met name 

in pragmatische zin gekeken naar de vraag welke 

criteria dan geldig zouden moeten zijn, op basis 

waarvan je dan een subsidie zou moeten toeken-

nen. Daarom ligt er een voorstel van het college en, 

daarin zullen wij eerlijk zijn, de criteria zoals deze 

nu zijn uitgewerkt zijn een redelijk uitgebalanceerd 

geheel geworden. Het is niet geheel naar onze zin, 

maar na de laatste commissievergadering, waarin 

wij een pittige discussie gevoerd hebben, zijn met 

name de punten die wij van belang vinden, zoals 

milieuaspecten, natuur en landschap en ook lucht-

kwaliteit, daarin opgenomen. Met de fractie van GL 

waren en zijn wij tegen de verordening, maar an-

ders dan de fractie van GL kunnen wij gegeven het 

feit dat er een verordening gaat komen, wel instem-

men met het voorstel en de genoemde criteria. 

De heer STREEFLAND (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! De discussie over de rand- en rond-

wegen is in dit huis al vaker ten principale gevoerd. 

Vorige sprekers hebben het terecht al gememoreerd. 

De fractie van de ChristenUnie ziet geen heil in het 

kader van de nu voorliggende verordening om nu 

opnieuw die discussie te voeren. Als wij kijken naar 



- 19 april 2004, pag. 52 -

de verordening, vinden wij de bewegingen van de 

PvdA om de luchtkwaliteit apart als criterium op te 

nemen, sympathiek. Echter, dat maakt niet dat wij 

deze verordening kunnen omarmen. 

De heer L. DE VRIES (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Met enige verbazing hoor ik de principiële discus-

sies aan. Wij zijn eigenlijk gewoon tegen deze ver-

ordening omdat wij tegen deze randwegen zijn. Ik 

breng de discussie tijdens commissievergadering 

in herinnering, waar iedereen uitgebreid heeft ge-

sproken over welke criteria er wel of niet in zouden 

moeten staan en over de voor- en nadelen. De frac-

tie van de SP heeft zich daarbij helemaal afzijdig 

gehouden, want het is gewoon een onzinnig idee 

om zomaar € 5.000.000 beschikbaar te stellen voor 

rond- en randwegen. Wij zijn dus tegen het voorstel 

en daar zal niets en niemand ons van afbrengen. 

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij hebben ons destijds voorstander 

van beide moties verkaard. Die principiële discus-

sie hoeven wij vanuit die lijn nu niet te voeren. Dat 

willen wij wel doen als het gaat om de inbreng van 

de fractie van de VVD. Gelet op het feit dat wij 

een evenwicht hebben in de aandachtspunten – de 

meetbaarheid daarvan zal overigens een probleem 

worden; het is in elk geval een richting die wij uit 

willen gaan – denk ik dat deze verordening inte-

graal van toepassing moet zijn op alle aanvragen. 

In die zin moeten wij geen verordening bouwen 

rondom Loenen, ondanks het feit dat Loenen op 

dat punt een zekere voortrekkersrol heeft gehad en 

mede aanleiding is geweest tot deze ontwikkeling. 

Blijft het feit dat wij een verordening hebben die 

integraal van toepassing moet zijn en op dat punt 

moet het heel transparant blijven om geen beleid 

noch een verordening te bouwen op de aanvraag 

van één gemeente. Ik wil ervoor pleiten dat heel 

nadrukkelijk, integraal en transparant voor alle 

gemeenten identiek te beschouwen als de besluit-

vorming in de verordening vastligt. 

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dank voor de bijdragen uit de Staten. 

Inderdaad hebben wij in de commissie al uitvoerig 

over deze verordening gesproken  en ik dacht ook 

dat wij toen zaken hadden gedaan. Dat blijkt vol-

gens mij ook uit verschillende bijdragen. 

Ik ben het eens met de definitie van de heer Van 

der Poel over de reden voor zo’n subsidieverorde-

ning voor rond- en randwegen. Wij hebben in de 

commissie vooral gesproken over de verschillende 

criteria die je zou moeten toepassen bij de beoorde-

ling van de aanvragen uit de gemeenten. Dat heeft 

opgeleverd dat het goed zou zijn in de toelichting 

de aspecten van versnippering van natuur en land-

schap en de luchtkwaliteit toe te voegen in de lijst 

die wij gebruiken bij de beoordeling van de diverse 

aanvragen. Het college vond dat een verbetering 

en heeft dat dus toegevoegd. Ik moet zeggen dat 

ik het wat dat betreft jammer vind dat de fractie 

van GL desondanks niet akkoord kan gaan. Als 

iets op voorstel van GL is gedaan, dan ben je niet 

gehouden daar altijd voor te stemmen, maar ergens 

had ik het wel gehoopt. Die hoop is dus helaas niet 

uitgekomen. Een volgende keer misschien wel.

De heer Rohof heeft de discussie aangezwengeld 

over de vraag of de toevoeging nodig was. Het is 

een gevolg van de commissiediscussie geweest om 

het onderdeel leefbaarheid als een soort checklist 

nader te specificeren. Wij denken dat het een goede 

toevoeging is geweest. Ik begrijp dat ook de fractie 

van de VVD daarmee akkoord kan gaan. 

Blijft over het punt van Loenen, zoals ook door de 

heer Rohof al in de commissie is besproken. Deze 

verordening geldt uiteraard bij elke aanvraag die 

wordt ingediend door gemeenten en heeft vanzelf-

sprekend ook betrekking op de gemeente Loenen. 

Met Loenen is al veel eerder en veel langer gespro-

ken. Voorzover ik weet zijn daar geen afspraken 

gemaakt, in die zin dat er gezegd is hoeveel geld 

daarmee is gemoeid; dat moest nog bepaald wor-

den. Dat betekent naar mijn mening dat hetgeen 

wij in deze verordening afspreken ook van toepas-

sing kan zijn op Loenen en zich niet in ongunstige 

zin verhoudt tot hetgeen met Loenen al is afgespro-

ken. Ik denk dus dat dit heel goed zou kunnen. 

Wij zijn overigens naar Loenen toe niet kinderach-

tig geweest, zoals ik ook in de commissie heb ge-

zegd. In deze verordening staan bedragen genoemd, 

die het maximum zijn dat een gemeente kan krij-

gen bij de aanvraag voor een rond- of randweg. Het 

college heeft aan Loenen geschreven dat wij het 

geld dat wij toch al voor Loenen ter beschikking 

hadden voor de aanleg van een rotonde die in het-

zelfde wegvak ligt waar die rondweg betrekking op 

heeft, zullen toevoegen aan het bedrag dat hierin 

genoemd staat.
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De heer L. DE VRIES (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik zou het hebben gewaardeerd als de gedeputeerde 

evenzeer zijn inzet had getoond voor het aanleggen 

van een fietsstrook langs de provinciale weg ten 

behoeve van de leefbaarheid, de verkeersveiligheid 

en de dienstbaarheid aan de kleine kernen. 

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Als ik een overzicht zou mogen geven 

van alle dingen waar wij goed in doen in deze pro-

vincie, ben ik de hele avond nog bezig, maar ik wil 

het houden bij de rond- en randwegen. De heer De 

Vries heeft zich in de commissie principieel tegen-

stander verkaard en daarom kan ik zijn bijdrage 

begrijpen. 

Voor het overige blijft het altijd zo, als er af-

spraken worden gemaakt tussen het college 

van Gedeputeerde Staten en een gemeente dat 

Provinciale Staten het laatste woord hebben. Alle 

afspraken worden altijd gemaakt onder voorbe-

houd van goedkeuring door Provinciale Staten. 

Dat doen Provinciale Staten op twee verschillende 

manieren:

a. bij de afspraken over het coalitieakkoord die in 

de Staten zijn vastgesteld;

b. zoals vanavond, bij het vaststellen van deze 

verordening.

Ik heb dit verhaal vanzelfsprekend ook tegen 

Loenen verteld. Dat vinden zij niet leuk, maar zij 

begrijpen het wel.

De heer VAN DER POEL (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik zou graag de constructieve bijdra-

gen van de fracties van GL en de SP willen ge-

bruiken in de commissie. Ik wil niet bij voorbaat 

daarbij moeten denken: zij zijn sowieso tegen. 

Argumenten kunnen echter overtuigen.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik wil daarop graag ingaan. De discus-

sie over de rondweg Loenen is al eerder gevoerd, 

zowel hier als in de commissie Verkeer en Vervoer. 

Het is een weg van niks naar nergens. Er is geen 

verkeersaanbod, er zijn geen black spots, alleen 

op de Bloklaan en op de aansluiting met de pro-

vinciale weg N201. Er is ook geen sprake van een 

gevaarlijke situatie in de kern. Vanuit Loosdrecht 

hoort men over N201 te gaan en vanuit Breukelen 

hoort men over de A2 te rijden.

De heer ROHOF (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Waarop baseert de heer Witteman deze stelling? Als 

er 10.000 voertuigen per dag, ik baseer mij daarbij 

op wetenschappelijk onderzoek, dwars door de kern 

van Loenen gaan, dan verbaast mij deze stelling-

name van de SP. De SP zegt zich altijd in te zetten 

voor de leefbaarheid, zo-even werd gesproken door 

de SP over het fietspad, waarbij ik overigens van 

harte ondersteun dat fietspad aan te leggen, maar 

als de heer Witteman de stelling hier poneert dat er 

in Loenen niets aan de hand is, dan maakt hij naar 

mijn oordeel een grove inschattingsfout over de 

realiteit in Loenen. 

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Zou het niet goed zijn de discussie te 

beperken tot de verordening?

De VOORZITTER: Dat mag u voorstellen. Als men 

echter op deze manier wil interrumperen, laat ik 

dat altijd even toe. 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Loenen wordt in dit geval gebruikt als kapstok. 

Zoals men weet, is men momenteel heel druk bezig 

de A2 zeker tot vierbaans weg te vergroten voor 

10.000 vervoersbewegingen. Ik zou niet weten waar 

die vandaan zouden moeten komen. Ze gaan in elk 

geval niet naar Breukelen en ze komen daar niet 

vandaan. De aansluiting naar Loenen? Dat zou 

alleen verkeer vanuit Breukelen kunnen zijn. Dus 

ik weet niet hoe de heer Rohof aan dat getal van 

10.000 verkeersbewegingen komt. Volgens de laatste 

tellingen die wij hebben gekregen van de dienst zijn 

het helemaal geen 10.000 verkeersbewegingen. Ik 

zie alleen twee potentiële black spots, de Bloklaan 

en de aansluiting bij de N201. 

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij hebben onze constructieve kant wel 

degelijk getoond in de commissie, maar wij hebben 

gewoon een principieel probleem met deze veror-

dening. 

De heer VAN DER POEL (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! Daarover gaat nu precies de discussie. 

Als er moties worden ingediend door de fracties 

van GL, de SP en de ChristenUnie en die moties 

worden aanvaard, dan mogen die fracties er terecht 

van uitgaan dat die moties worden uitgevoerd door 
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het ambtelijk apparaat en door het college van 

Gedeputeerde Staten. Die moties worden vervan-

gen in beleid, worden financieel vervangen in de 

begroting of worden vertaald in een verordening. 

Het instrumentarium wordt dus goed geregeld. Nu 

was er de kans in de commissie dat instrumenta-

rium aan te passen, zelfs te verscherpen hier en 

daar. Dan vind ik dat die fracties moeten zeggen 

dat als zij een motie indienen en de motie wordt 

aanvaard, dat die goed wordt uitgevoerd en dat zij 

met betrekking tot het beleid dat hier vastgesteld 

is, kijken of een en ander juridisch en financieel 

deugdelijk is. Geen van deze argumenten hebben 

deze fracties gebruikt. Integendeel, van de kant 

van de SP wordt een lijst opgesomd die er volstrekt 

niet toe doet. Het gaat hier echter om de subsi-

dieverordening voor de rand- en rondwegen. Als 

Provinciale Staten zitten wij ervoor die subsidie-

verordening te toetsen op juridische houdbaarheid, 

op de kwaliteit van het instrumentarium en dat 

soort zaken. 

De heer ROHOF (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Zoals wij in de eerste termijn hebben gezegd, had 

de toevoeging in de toelichting van de verordening 

niet echt gehoeven. Wij zagen namelijk de meer-

waarde daarvan niet in, maar aan de andere kant 

hebben wij er geen bezwaar tegen. Wij zullen er 

dus geen woorden aan vuil maken. 

Wat betreft de situatie in Loenen heb ik goed ken-

nis genomen van datgene wat het college zegt, 

namelijk dat er naar het oordeel van het college 

geen sprake is van tegenstrijdigheid in toezeggin-

gen. Wij hebben begrepen dat de besprekingen nog 

niet helemaal zijn afgerond en dus wij hadden ons 

kunnen voorstellen dat voor Loenen wellicht een 

uitzonderingssituatie gold. Ook daarop zullen wij 

echter niet doorgaan, want ik begrijp dat de meer-

derheid van de Staten ons standpunt niet deelt. 

Wij zullen dan ook instemmen met de verorde-

ning en alles wat daarmee samenhangt. 

Ik wil nog een opmerking maken over de woor-

den van de fractie van de SP. Het rapport over die 

10.000 verkeersbewegingen waarop ik mij baseer, 

is het rapport van Bügel Hajema. Het rapport is 

gebruikt bij het onderzoek naar de rondweg bij 

Loenen. Het verbaast mij ten zeerste dat partijen 

als de SP en GL kennelijk tegenstander zijn van de 

leefbaarheid in kleine kernen. Het zal je maar ge-

beuren dat er inderdaad dagelijks 10.000 voertuigen 

door Loenen rijden. Maar goed, ik heb daar kennis 

van genomen. 

Ik ben het eens met de heer Van Leeuwen dat wij 

zoveel mogelijk zaken op basis van gelijkwaardig-

heid moeten doen. Ik heb echter alleen aandacht 

gevraagd voor de situatie is ontstaan naar aanlei-

ding van jarenlange besprekingen. Maar goed, ik 

snap het standpunt van het college en wij leggen 

ons daarbij neer. Wij zijn akkoord met de verorde-

ning. 

De heer L. DE VRIES (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wil nog wel een keer verduidelijken wat volgens 

ons wel een zinnig idee is voor het bevorderen van 

de leerbaarheid in de kleine kernen. In die zin heb 

ik in de commissie gezegd dat wij de uitgave van 

€ 5.000.000 voor de aanleg van rond- en rand-

wegen, ik heb begrepen dat voor dat bedrag twee 

rond- of randwegen kunnen worden aangelegd. een 

enorm grote uitgave vonden als je dat afzet tegen 

het behoud van het scholierenvervoer. Ik stel mij 

zo voor dat een investering van € 5.000.000 in het 

openbaar vervoer een veel zinniger bijdrage zou 

leveren aan het kleinekernenbeleid. 

Overigens waardeer ik het van de VVD dat men 

ook daar doordrongen is van de noodzaak om 

met spoed dat fietspad langs de provinciale weg bij 

Loenen aan te leggen. Dat is namelijk evenzeer een 

slepende kwestie. 

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik dank de Staten voor de instemming 

met de subsidieverordening, ook wat betreft de 

VVD voor de uiteindelijke afweging. Voor het ove-

rige was volgens mij de tweede termijn voorname-

lijk gewijd aan onderling verkeer tussen de fracties. 

Die behoeft geen reactie van het college. 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel, met de 

aantekening dat de fracties van GL, de SP en de 

ChristenUnie geacht worden tegengestemd te heb-

ben,.

PS2004ZCW01

Vaststelling van het Provinciaal Beleidskader 

Jeugdzorg 2004-2007 en het uitvoeringsprogram-

ma 2004. 
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De heer KLEIN KRANENBURG (CDA): Mijnheer 

de Voorzitter! Dit onderwerp is in de commis-

sie meerdere malen besproken en ook is er een 

studiedag aan gewijd. Het feit dat wij er nu over 

praten, maakt misschien wel duidelijk dat het niet 

alleen een kwestie is waarbij wij met elkaar op de 

juiste manier de regels, het kader, willen stellen. 

Het is kennelijk ook een zaak die ons zeer aan 

het hart gaat. Ik denk dat dit de reden was dat 

wij in de commissie na het laatste overleg over 

dit onderwerp elkaar een paar tellen aankeken en 

ons afvroegen of wij er nu wel of niet een sterstuk 

van moesten maken of dat wij er toch nog wat 

over wilden zeggen. Toen vond elke partij dat het 

verstandig was er iets over te zeggen. Ik wil graag 

gebruik maken van deze gelegenheid om die paar 

accenten die het CDA in dit beleidskader van 

belang vindt, nader toe te lichten. 

De samenhang in het jeugdbeleid wordt versterkt; 

het moet efficiënter en effectiever. Met name de 

wachtlijstenproblematiek zal worden aangepakt. 

Op die manier heb je een geheel gemaakt, waaruit 

blijkt dat er echt zorg wordt besteed aan diegenen 

die deze zorg nodig hebben. 

In een tweede overleg over het vervolg, hebben wij 

gezegd dat met name de wachtlijstenproblema-

tiek en de mogelijkheid over de provinciegrenzen 

residentieel een dagbehandeling in te kopen, onze 

instemming heeft. Ik wil daarom afsluiten met 

een verwijzing naar een eerdere titel. Er is ken-

nelijk een provinciaal implementatieprogramma 

geweest onder de titel “Morgen gebeurt het”. 

Omdat wij het besluit vandaag nemen, is het 

verstandig dat wij vaststellen dat het vandaag 

gebeurt, maar het is het begin. Het lijkt er soms 

op als wij een besluit nemen, dat wij een ronde 

hebben afgewerkt en dat wij denken: “Overgaan 

naar het volgende onderwerp.” Dit onderwerp zal 

echter naar ik aanneem, met grote regelmaat aan 

ons worden gerapporteerd en wij zullen het ook 

steeds volgen, gezien het belang. In de commissie 

heb ik wel eens het voorbeeld gebruikt van Jan en 

Willemien die, als zij hulp nodig hebben, die hulp 

ook redelijk snel moeten kunnen krijgen. Als wij 

daarin slagen met dit beleidskader – en wij reke-

nen daarop –, dan pas zijn wij op de goede manier 

bezig en gebeurt het niet alleen morgen, maar 

ook, als er vraag naar is, overmorgen en nog een 

hele tijd langer. 

De heer OVERBEEK (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Ook de PvdA kan instemmen met het 

voorliggende advies. Toch willen ook wij enkele 

kanttekeningen maken.

Naast een dag die de commissie heeft belegd met 

de instellingen, hebben wij op 16 juni een dag be-

legd met gemeenten. In onze optiek is er, als je de 

krant opslaat of de radio aanzet, steeds die grote 

bureaucratie in de jeugdzorg en waar ontzettend 

veel mensen tegenaan lopen. Hoe kunnen wij dat 

op een bepaalde manier tackelen? Wij moeten niet 

vergeten dat op dit moment nog zo’n 80% van de 

jongeren normaal door de jeugdperiode heen wan-

delt, dat zo’n 15% problemen heeft en dat 5% echt 

zware problemen kent. 

Als je naar de voorliggende ideeën kijkt, hebben 

de instellingen en de gemeenten eigenlijk relatief 

positief ingestemd, ofschoon vaak gezegd wordt dat 

iets meer geld de zaak wat zou vergemakkelijken. 

Wij vinden dat eigenlijk te simpel. Ik denk dat het 

heel belangrijk is dat je een visie hebt op de manier 

waarop je met jongeren in onze samenleving het 

beste zou kunnen voortgaan. Wij willen er dan ook 

erg sterk voor pleiten om in de zorgnota, daarin ligt 

de nadruk op het integraal werken, het cliënt-cen-

traal-principe, de vermaatschappelijking, veel meer 

te gaan kijken hoe wij gemeenten kunnen betrek-

ken bij de jeugdzorg.

Onze fractie is een paar weken geleden op werkbe-

zoek geweest in Spakenburg, Soest en Amersfoort 

en heeft daar gesproken met een aantal jongeren-

werkers en met mensen uit het onderwijs en van 

het maatschappelijk werk. Gekeken is hoe op de 

plek waar op dit moment de jeugdzorg eigenlijk al 

mis gaat, eerder kan worden ingegrepen. In de nota 

wordt uitgegaan van het zogenaamde zo-zo-zo-be-

leid. Dit betekent: je doet de ondersteuning aan de 

jeugdzorg zo goedkoop mogelijk, zo dicht mogelijk 

in de omgeving en met een zo kort mogelijke inter-

ventie. Daaraan willen wij een “zo” toevoegen: zo 

snel mogelijk. Ook de fractie van het CDA zei al dat 

de wachtlijsten en wachttijden op dit moment heel 

kwalijke gegevens zijn. De motivatie van jongeren 

ebt daardoor vaak weg, omdat er te lang gezocht 

moet worden naar de juiste plek waar jongeren die 

ondersteuning en die bijscholing kunnen krijgen, 

waardoor zij in de samenleving weer hun weg kun-

nen vinden. Wij stellen daarom voor, aansluitend 

op de nota, te kijken in hoeverre in samenwerking 

tussen de provincie en Bureau Jeugdzorg in de 
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vorm van aanjaagteams gekeken kan worden hoe 

wij de convenanten met de verschillende gemeenten 

kunnen uitdiepen naar zogenaamde bestuurlijke 

akkoorden. Dan kunnen wij per gemeente bijvoor-

beeld via school of sportclub in een vroeg stadium 

kijken of jongeren die al een beetje op het randje 

zitten, wat eerder kunnen worden ondersteund. 

Daarvoor willen wij een duidelijk pleidooi houden 

en die aanzet hopen wij als commissieleden op 16 

juni enige vorm te geven. Op die manier kunnen 

ook wij als provincie, die bijna een kwart van de 

begroting steekt in dit onderwerp, onze regierol 

en sturende mogelijkheden wat meer waar maken 

dan op dit moment gebeurt. Ik denk dat er meer 

mogelijk is. Om een voorbeeld te noemen: er is in 

Amersfoort een school die erg veel aandacht be-

steed aan jongeren die al in de gevarenzone zitten 

en die op indicatie van jeugdzorg in een onder-

wijssituatie zitten. Er is een experiment vanuit het 

onderwijs en vanuit jeugdzorg om die extra-gevaar-

groep te ondersteunen. Dergelijke initiatieven zijn 

bij uitstek voorbeelden waar wij als provincie op 

moeten insteken. 

De heer HOOIJER (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

De VVD kan zich vinden in het Beleidskader 

Jeugdzorg voor de periode 2004 tot en met 2007. 

Het is jammer dat gedurende die hele periode niet 

de nieuwe Wet op de Jeugdzorg van kracht is en 

dat het zelfs nu nog niet zeker is wanneer deze van 

kracht zal worden. Het lijkt erop dat dit 1 januari 

a.s. is. 

Als instellingen zich achter elkaar - het indicatie-

orgaan, de verzekeraar en de overheid - kunnen 

verschuilen, levert dat bureaucratie en wachtlijsten 

op. Wachtlijsten moeten in de zorg even intolerabel 

worden als dat het geval zou zijn bij de brandweer. 

Wij vinden het heel normaal dat de brandweer 

meteen uitrukt voor een miniem brandje en wij 

hebben ook geleerd het normaal te vinden dat een 

gierend uit de klauwen gelopen zorgsituatie in een 

gezin waarvan een jeugdige de dupe is, voor een 

onbekende tijd op de wachtlijst komt. Misschien 

komt dat omdat er maar één brandweer is en veel 

zorginstellingen. Voor ons is het grote voordeel van 

de nieuwe wet dat hierin duidelijkheid wordt ge-

schapen voor de cliënt die zorg nodig heeft. 

De nieuwe wet bevat echter meer. De zorg wordt 

weer eens herverkaveld over verschillende instellin-

gen en overheden. Er is meer wetgeving op komst. 

Maatschappelijke zorg, of ondersteuning moet ik 

nog zeggen, want de titel is nog niet eens zeker en 

de invoeringsdatum natuurlijk ook niet. De licht 

ambulante jeugdzorg gaat dan van het Bureau 

Jeugdzorg naar de gemeenten en of dat wel zo’n 

verbetering wordt, is nog de vraag. Het zou kun-

nen, als hierdoor kunstmatigheden in het jeugd-

beleid, zoals hulpverlening en zorg, niet meer van 

elkaar worden onderscheiden en natuurlijk in el-

kaar overgaan. De kans op bureaucratisering zit er 

ook in. Dat zal het geval kunnen zijn als de schaal 

van de gemeente van invloed is op de kwaliteit van 

de hulpverlening en hiervoor samenwerkingsver-

banden in het leven worden geroepen. Dergelijke 

samenwerkingsverbanden maken hun protocollen 

zodanig dat eerst wordt bezien of geen aanspra-

kelijkheden worden veroorzaakt en pas dan komt 

de hulpverlening tot stand. Ik zeg het wellicht wat 

gechargeerd. 

Als ten slotte ook nog de financiering verspreid 

blijft liggen over verschillende overheden en de 

zorgverzekeraars, liggen nog meer garanties voor 

bureaucratie te wachten. Al het geld dat wordt 

besteed aan monitoring, juridisering en instand-

houding van het systeem, is niet beschikbaar voor 

de daadwerkelijke uitvoering van de zorg. Hiermee 

worden de cliënten dus tekort gedaan en wij achten 

dat niet aanvaardbaar. 

De VVD wil graag dat 2004 wordt gebruikt om de 

sector voor te bereiden op de gevolgen van de nieu-

we wetgeving, die dan zodanig wordt ingevoerd dat 

het maximum aan middelen beschikbaar is voor de 

daadwerkelijke uitvoering van de zorg. Dat bete-

kent dat politici zich bescheiden moeten opstellen 

als het gaat om detailvragen naar de inhoud van 

de zorg. Dat is hun verantwoordelijkheid niet. Wij 

zijn voorwaardenscheppend bezig en vragen om 

verantwoording van de beschikbaar gestelde mid-

delen, omdat ook wij die weer moeten verantwoor-

den. Het is de sector die verantwoordelijk is voor 

de kwaliteit van de zorg en binnen de structuur van 

de sector zal deze verantwoordelijkheid door de 

professionals gestalte gegeven moeten worden. De 

cliënten hebben hun geëigende mogelijkheden om 

hierbij controlerend op te treden. 

De VVD stemt in met het beleidskader en het uit-

voeringsprogramma voor de jeugdzorg en vraag 
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om een overheidsoptreden dat vertrouwen in het 

Bureau Jeugdzorg uitstraalt, dat creatief en voor-

waardenscheppend voor de sector en voor de ge-

meenten is, zodat jeugdigen de kansen krijgen die 

zij nodig hebben om hun goede en leefbare wereld 

vorm te geven. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Zoals al is opgemerkt, is er in de commissie bij-

zonder veel interesse voor dit onderwerp. Het is 

ook terecht dat 20 tot 25% van ons budget hier-

aan wordt besteed. Bovenal gaat het om een groot 

maatschappelijk vraagstuk. Het gaat om zeer kwets-

bare kinderen, kwetsbare ouders en vaak kwetsbare 

omgevingen. Dat is een zaak die met de nieuwe 

wetgeving die in aantocht is, heel sterk bij de pro-

vincie terechtkomt. De provincie staat voor een 

meerjarentraject om tegen het licht van de nieuwe 

wet de jeugdzorg beter te doen functioneren, ef-

fectiever en beter toegankelijk te maken. Terecht is 

daarbij tot nu toe de eerste aandacht uitgegaan naar 

de wachtlijsten. De snelheid van de hulpverlening is 

cruciaal. De vergelijking met de brandweer is zeer 

treffend, alleen hoop ik niet dat problemen in ge-

zinnen zo snel verterend zijn als vuur. 

Sinds de discussie over de wachtlijsten zijn de 

eerste resultaten van de wijze waarop die worden 

aangepakt binnengekomen. Die resultaten zijn be-

moedigend; een deel van de wachtlijsten lijkt aan 

het eind van dit jaar te zijn weggewerkt. De andere 

kant hiervan is dat de residentiële hulp en ook nog 

een andere sector daarin, niet of maar ten dele zijn 

opgelost. Dat geldt tot nu toe, omdat de gedeputeer-

de – daarin steunen wij haar graag – druk bezig is 

ook die op te vangen. 

De problemen in de jeugdzorg zijn niet alleen 

een kwestie van geld, maar het is ook een kwestie 

van bureaucratiebestrijding. Nu is het natuurlijk 

de vraag welke vorm van bureaucratie het betreft 

en hoe je die bestrijdt. Ik denk echter dat de heer 

Hooijer al precies heeft gezegd dat het niet alleen 

de bureaucratie is die zich binnen de provincie 

bevindt. Ook de omliggende wereld, de nieuwe 

wetgeving en al dat soort zaken dragen daar name-

lijk aan bij. 

Bij de debatten in de Eerste Kamer is mede op aan-

dringen vanuit onze partij door de staatssecretaris 

de Jeugdzorgbrigade ingesteld. Ik ben wat minder 

gelukkig met het woord; het is een beetje ‘Joris 

Driepinterachtig’. Het geeft echter aan dat de be-

langstelling en de aandacht voor dit onderwerp, het 

bestrijden van bureaucratieën, steeds sterker gewor-

teld raken. Dat is van belang om de problemen met 

toegankelijkheid, de effectiviteit, de wachtlijsten en 

al dat soort zaken te kunnen oplossen.

Ten slotte, de grootste uitdaging waar wij nu voor 

staan is de samenhang met het jeugdbeleid dat 

hier lokaal aanwezig is en dat nog gecompliceerd 

zal worden met de mogelijk nieuwe wetgeving, 

waarvan wij slechts vermoedens hebben wat daarin 

staat. De samenhang met het jeugdbeleid is een zeer 

cruciaal onderdeel en ook het veld – gemeenten en 

zorginstellingen – vraagt om een rol van de provin-

cie daarin om te komen tot een betere afstemming 

en tot betere afspraken met daarbij handhaving 

van de uitvoering. De heer Overbeek noemde al het 

voorbeeld van een werkbezoek; ook onze fractie 

doet dergelijke zaken. Dat verhaal komt op ver-

schillende manieren steeds terug. Het is een zeer 

cruciaal punt om dat aan te pakken. Ik ben blij dat 

wij als commissie enthousiast samen met het veld 

dieper daarover te spreken en ik hoop dat wij daar-

uit energie putten en voorbeelden daaruit halen om 

te zien hoe wij dat kunnen aanpakken.

De fractie van GL stemt graag in met het voorstel.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! De heer Nugteren eindigt met datgene 

waarmee ik wil beginnen. De fractie van D66 is van 

mening dat het preventief beleid het allerbelang-

rijkste is. De gemeenten moeten op die verantwoor-

delijkheid gewezen worden. Daarover moeten heel 

degelijke afspraken gemaakt worden. Misschien 

kunnen wij inderdaad daarover in juni wat meer 

horen en kijken hoe dit goed ingericht kan worden. 

Wij hebben de conferentie gehouden met de instel-

lingen en Bureau Jeugdzorg, waaruit wat zaken 

naar voren kwamen. Zij merkten op dat de pro-

vincie moet waken voor te grote regelzucht en ook 

moet oppassen voor het verzanden in bureaucratie. 

Verder werd opgemerkt dat ten aanzien van de 

kwaliteit en de effectiviteit van de zorg nog wel het 

nodige kan gebeuren. De conclusies uit die confe-

rentie waren onder andere:

- onderzoek naar effectiviteit van de zorg is er 

niet of nauwelijks. Dat bevreemde mij. Er is 

geen wetenschappelijk onderzoek gedaan. Daar 
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is geen geld voor, maar er moet wel eens over 

worden nagedacht of dat niet zou moeten gebeu-

ren. Je kunt namelijk wel in het wilde weg zorg 

verlenen, maar als je niet weet wat er eigenlijk 

gebeurt, is dat niet zo handig;

- in de verordening jeugdzorg is niet goed geregeld 

wat er bij overproductie gebeurt. De instellin-

gen merkten al op dat goed gedrag niet beloond 

worden. Daar zouden wij aandacht aan moeten 

geven;

- verder kwam het verwijt dat de provincie te veel 

oog heeft voor het behalen van vooral snelle 

resultaten en te weinig voor maatwerk. Ook dat 

is een aandachtspunt. 

Ten aanzien van de regierol werden ook de nodige 

opmerkingen gemaakt. Van de belang daarbij vindt 

D66 vooral dat de provincie verweten wordt dat 

zij vaak te veel op de stoel van de instellingen zit, 

die daardoor te weinig ruimte hebben. De nieuwe 

wet maakt het trouwens moeilijk dat de provincie 

daadwerkelijk de regie neemt. Vervolgens is het voor 

Provinciale Staten weer lastig om Gedeputeerde 

Staten te controleren. Dan rijst de vraag hoe wij dat 

in het duale stelsel moeten doen. Als bijvoorbeeld 

de beloftes ten aanzien van het wegwerken van de 

wachtlijsten niet zijn ingelost, wat dan? Moet me-

vrouw Kamp naar huis worden gestuurd of het col-

lege van Gedeputeerde Staten? Dat lost natuurlijk 

niets op, maar voor ons is het wel een probleem hoe 

je dat moet aanpakken. Bovendien, het ís de zorg 

van Gedeputeerde Staten en niet van ons, indien de 

instellingen of het Bureau Jeugdzorg niet goed zou-

den functioneren. Wij geven alleen de kaders aan. 

Het is echter lastig te controleren hoe dat verloopt. 

Wij gaan akkoord met het beleidskader en het uit-

voeringsprogramma. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! In het verleden heb ik mij 

in deze zaal beijverd om meer geld ter beschikking 

te krijgen voor de jeugdzorg. Opvallend is thans 

dat de instellingen niet in staat blijken te zijn het 

gefourneerde geld adequaat om te zetten in hulpver-

lening, althans op korte termijn. Systemen blijken 

er niet op toegerust te zijn en het introduceren met 

een milde vorm van marktwerking, als ik de gede-

puteerde goed citeer, in de jeugdzorg is een boeiend 

fenomeen. Wij zijn ook zeer benieuwd naar de op-

brengsten.

Wachtlijsten opruimen is uitstekend. Wachtlijsten 

voorkomen is evenwel een hoger doel. Naar ons 

inzicht is het ontwikkelen van een adequaat cliën-

tenvolgsysteem hoogstnoodzakelijk. Daarmee refe-

reer ik aan de woorden van mevrouw Van Keulen: 

daarmee creëer je gegevens waar je wat mee kunt, 

ook op de lange termijn, ook beleidsmatig. 

Het beeld uit de conferentie met de instellingen van 

een meisje van vier jaar, een fictief geval, dat wel 

was gesignaleerd door de GGD op de kleuter- en 

jeugdconsultatiebureaus, vervolgens op de basis-

school niet meer was gesignaleerd en vervolgens in 

extreme problemen kwam, zit nog steeds in mijn 

hoofd. Dat had voorkomen kunnen worden. In het 

voorstel worden er geen aanzetten genoemd om te 

komen tot zo’n cliëntenvolgsysteem. De gedeputeer-

de heeft meerdere malen veel bezwaren laten horen 

waarom dat allemaal niet zou kunnen. Overtuigd 

heeft zij mij niet. Naar mijn idee is de noodzaak zo 

evident aanwezig dat het er wel komt. Ik vraag de 

gedeputeerde of zij bereid is om binnen twee maan-

den te komen met een notitie, waarin die bezwaren 

om tot een dergelijk systeem te komen expliciet 

en onderbouwd uiteengezet worden of om althans 

daarin te investeren.

De toegankelijkheid van de levensbeschouwelijke 

jeugdzorg is ons een erg gelegen punt. Het dient 

gezegd te worden dat wij ons daarover thans geen 

zorgen maken. U begrijpt het: wij blijven dit aspect 

van de zaak met belangstelling volgen. 

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik heb de commissiebespreking niet 

bijgewoond. Ik zal mijn betoog wat meer op hoofd-

lijnen houden.

Ten aanzien van het voorliggende stuk en het be-

leidskader is er bij onze fractie veel waardering 

voor de wijze waarop in de commissie en door het 

college hiermee wordt omgegaan. Wij weten dat 

wij een kernprobleem te pakken hebben als het 

gaat om het gezegde: “Wie de jeugd heeft, heeft de 

toekomst.” Wie dus een stukje goede jeugdzorg op 

tafel kan leggen heeft op dat punt een toekomst ge-

creëerd voor jongeren die in een kwetsbare positie 

verkeren. Het helpt volgens ons dan ook heel veel 

dat wij met elkaar daaraan zorg besteden en dat 

er extra middelen naast gelegd worden. Graag wil 

ik vanuit mijn eigen ervaringen nog wat accenten 
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plaatsen bij datgene wat ook de heer Overbeek hier 

heeft gezegd: waar liggen nu kansen die je niet in 

het bureaucratisch systeem moet neerleggen, maar 

die je bij de basis kunt neerleggen.

Wij willen graag samen met hem de nadruk leg-

gen op een van de speerpunten: aansluiting bij het 

lokaal jeugdbeleid, onderwijs en jeugdzorg. Wij 

kunnen natuurlijk heel veel systemen opzetten, 

maar er zijn gelukkig op dat punt al systemen, den-

kend aan het leerlingvolgsysteem. Het zou heel wat 

waard zijn als wij lokaal en zeker bij lichtambulante 

hulp, het netwerk naast de keten van provinciale 

zorgaanbieders, het netwerk van instanties rondom 

jeugdwerk, jeugdactiviteiten en met name het on-

derwijs zouden kunnen benutten. Dat kan op het 

front van de signalering. Er zijn in toenemende 

mate professionals, dus zou het goed zijn te kijken 

wat de provincie kan doen om als regievoerder 

dat netwerk te versterken en de deskundigheid te 

bevorderen. Dan kun je op dat punt een bijdrage 

leveren aan het voorkomen van overvragen van de 

Bureaus Jeugdzorg, met name als het gaat om de 

lichtambulante hulp. Zij hebben daar een maxi-

malisering voor, het wordt lokaal neergelegd, maar 

daarbij komt wel de vraag: hoe gaat het gebeuren? 

Als het daar niet goed gebeurt, wordt het probleem 

groter en krijg je de zware zorgvraag die qua kos-

ten en qua oplossingsproblematiek heel moeilijk is. 

Probeert u met gemeenten samen met instanties als 

het onderwijs – in het onderwijs is die ontwikke-

ling namelijk al langer gaande en daar kent men de 

zorgvraag – een netwerk op te zetten dat preventief 

een stuk lichtambulante zorg kan aanbieden binnen 

het pakket waarmee zij toch al dagelijks of regelma-

tig bezig zijn. 

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dank aan de Staten voor de brede in-

stemming. Mij is in de korte tijd dat wij over dit 

onderwerp gesproken hebben duidelijk geworden 

dat de Staten zeer betrokken zijn bij dit onderwerp. 

En terecht, omdat de jeugd de toekomst moet heb-

ben. Juist over de jeugd waarmee problemen zijn, 

moeten wij ons ernstig zorgen maken. Ik constateer 

dat de Staten daarvan overtuigd zijn en ik denk dat 

dat een heel goede zaak is. 

De heer Klein Kranenburg merkt op dat er een 

studiedag geweest is en dat iedereen van harte het 

kader heeft ondersteund. Ik ben het van harte eens 

met zijn opmerking dat de titel “Morgen gebeurt 

het” eigenlijk zo zou moeten worden veranderd 

dat het vandaag zou moeten gebeuren, want het 

bekruipt mij ook geregeld dat ik graag zou willen 

dat wij de problematiek in de jeugdzorg nog van-

daag zouden kunnen oplossen. Ik vind wel dat wij 

een aantal dingen al op de rit hebben gezet. Wij 

zijn in behoorlijke mate vooruitgelopen op de wet 

die er nu aankomt; naar ik hoop met ingang van 1 

januari 2005. De heer Hooijer heeft daarover nog 

wat aarzelingen, maar ik ben er wat minder somber 

over. Dus dan hebben wij echt wel goede dingen ge-

daan. Ik wijs met name op het aansluitingstraject.

De heer Overbeek stelde voor nog wat meer zaken 

te doen naar de gemeenten toe. Ik denk dat wij 

daar een belangrijk onderwerp hebben, want pre-

ventie is heel belangrijk en tevens het feit dat op 

gemeentelijk niveau die zaken opgepakt kunnen 

worden. Wij moeten daarbij echter wel bedenken 

dat wij anderhalf jaar geleden inspanningsverplich-

tingen met de gemeenten hebben afgesloten. De 

heer Overbeek zegt met die gemeenten opnieuw 

in de slag te willen om een prestatiecontract af te 

sluiten. Dat is inderdaad de lijn die wij tot nu toe 

bewandelen; die prestatiecontracten komen eraan. 

Dan is het de bedoeling dat wij concreet afspreken 

met de gemeenten wat er moet gebeuren. Wij con-

stateren namelijk dat op verschillende plekken het 

maatschappelijk werk in haar functioneren achter-

blijft, maar ook in de taakopdrachten die door de 

gemeenten meegegeven worden aan het maatschap-

pelijk werk. Op dit moment ben ik bezig een tocht 

te maken langs de wethouders die jeugdzorg in de 

portefeuille hebben. Ik hoor daar ook dat er diverse 

gemeenten zijn waar het maatschappelijk werk nog 

niet de opdracht heeft om expliciet een deel van het 

budget en de capaciteit te besteden aan jeugdzorg. 

Dat is een punt van zorg. Bij het afsluiten van de 

prestatiecontracten zal dat een rol moeten spelen. 

Ik denk dat dat eerst afgekaart moet worden met de 

gemeenten, vooraleer de provincie nog eens extra 

in dat gat springt. Het moet duidelijk zijn dat er 

ook taken voor de gemeenten zijn die op een goede 

manier uitgevoerd moeten worden. Ik geef volmon-

dig toe dat preventie een heel belangrijk onderwerp 

is, dat wij daaraan aandacht moeten geven en dat 

er een stuk deskundigheidbevordering moet wor-

den gerealiseerd door het Bureau Jeugdzorg. Dat 

gebeurt inmiddels. 
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De heer Van Kranenburg zegt dat er meer geld is 

en dan dat er weg te zetten is. In eerste instantie 

kun je dat constateren, maar ik vind dat kort door 

de bocht. Wij willen namelijk nog een tweede 

mogelijkheid realiseren om dat geld weg te zetten. 

Echter, ook als wij het totaalbedrag wegzetten, los-

sen wij de wachtlijsten van dit moment niet op. 

Ik ben het met de heer Van Leeuwen eens dat het 

beter is wachtlijsten te voorkomen, maar op dit 

moment hebben wij die wachtlijsten wel. En als wij 

over wachtlijsten praten, dan hebben wij het over 

jongeren die er langer op staan dan 45 dagen. Wij 

moeten ons daarbij wel realiseren dat de crisisop-

vang, aanmelding en screening geen wachtlijsten 

hebben. De ‘brand’ waarover de heer Hooijer sprak, 

is natuurlijk wel aanwezig in veel gevallen. De 

uitslaande brand in de vorm van een crisis wordt 

direct opgepakt. Daarover hoeven wij dus geen zor-

gen te hebben. Als echter kinderen op een wacht-

lijst staan, heeft dat hetzelfde effect dan wanneer er 

ergens brand is. Het heeft te maken met de ontwik-

keling die ergens geschaad wordt of die stopt. Daar 

moeten wij dus iets aan doen. Ik vind met hem dat 

wachtlijsten intolerabel zijn.

Hij zegt dat geld uitgeven aan monitoring verspild 

geld is. Ik vraag mij af hoe ik dat moet combineren 

met de opmerking van de heer Van Kranenburg, 

die zegt dat hij graag zou willen dat er een cliënten-

volgsysteem zou ontstaan. Ik denk dat het een met 

het ander zou kunnen sporen. Wat heel belangrijk 

is, is dat je zicht krijgt op wat de jeugdzorg reali-

seert. Tot nu toe hebben wij daarover geen cijfers 

en wij weten niet wat de effecten van de jeugdzorg 

zijn, want daarnaar is geen echt onderzoek verricht. 

Ik hoef geen notitie te maken om de Staten duide-

lijk maken dat de provincie het in z’n eentje niet 

moet aanpakken om daarvoor een systeem te ma-

ken. Ik vind dat een onderwerp dat in IPO-verband 

opgepakt moet worden. Ik wil wel in IPO-verband 

ervoor gaan dat dit moet gebeuren. Ik ben het er 

namelijk mee eens dat zo’n systeem zou moeten 

ontstaan, maar dan moeten wij dat met elkaar doen 

en niet alleen. Daarvoor is het is veel te kostbaar en 

te ingewikkeld.

De heer Nugteren zegt dat het niet alleen een kwes-

tie is van geld, maar ook van bureaucratie. Ik ben 

het met hem eens dat dit aan de orde is. Wij moe-

ten ons echter ook realiseren, als wij constateren 

dat er sprake is van bureaucratie, dat wij dat niet 

van vandaag op morgen oplossen en dat wij daarbij 

te maken hebben met het probleem van wacht-

lijsten. Je komt in een cirkelredenering terecht, 

als je zegt dat eerste de bureaucratie moet worden 

opgelost voordat je komt tot de oplossing van de 

wachtlijsten. Het college is er voorstander van – ik 

heb begrepen dat ook de commissie op dezelfde lijn 

zit – om gelden die wij besteden aan de oplossing 

van de wachtlijsten zodanig in te zetten dat je daar-

mee ook de bureaucratie een eind van je af houdt 

en het probeert zo te doen dat je de bureaucratie 

niet in huis haalt. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik deel de mening van de gedeputeerde. Ik heb niet 

willen zeggen dat wij eerst de bureaucratie moeten 

aanpakken en dan de wachtlijsten. Dat is niet het 

geval. Je moet beide aanpakken, want als je de bu-

reaucratie niet aanpakt, krijg je op den duur daar-

uit weer wachtlijsteffecten. In de commissie heb ik 

al gezegd dat ik blij ben met het feit dat in het plan 

een bedrag is gereserveerd voor de doelmatigheid, 

die verder uit te zoeken en te verbeteren.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Prima.

Mevrouw Van Keulen zegt dat er preventief beleid 

zou moeten zijn. Dat ben ik met haar eens. Vroege 

signalering is daarbij een beleid dat wij uitgezet 

hebben en waarmee wij nu bezig zijn om dat verder 

uit te werken. 

Als instellingen zeggen dat wij te dicht op de instel-

lingen zouden zitten of zelfs op hun stoel zouden 

gaan zitten, is dat iets wat volgens mij nog wel mee-

valt. Aan de andere kant is het zo, tot het moment 

dat alles loopt zoals het moet lopen en er efficiënt 

en effectief gewerkt wordt, dat er alle reden is dat 

wij er bovenop zitten en dat wij zorgen dat er beter 

gefunctioneerd gaat worden door de instellingen. 

Echt afstand te nemen van het functioneren van de 

instellingen, is iets waartoe ik op dit moment nog 

niet de neiging heb. Op termijn heeft mevrouw Van 

Keulen gelijk als zij zegt dat de instellingen verant-

woordelijk zijn voor de kwaliteit die geleverd moet 

worden en dat zij verantwoordelijkheid zijn voor ef-

fectiviteit en efficiëntie. Ik vind het op dit moment 

nog te vroeg om te zeggen dat het wel kan. 

De VOORZITTER: Is er reden voor een tweede 

termijn?
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De heer HOOIJER (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

De gedeputeerde heeft opmerkingen gemaakt over 

de monitoring waarover ik heb gesproken en over 

het cliëntenvolgsysteem waarover de heer Van 

Kranenburg heeft gesproken. Dat is niet hetzelfde. 

Monitoring is het vragen van inlichtingen aan de 

instellingen; inlichtingen die je eigenlijk al kunt 

halen uit de jaarverslagen en uit de jaarrekeningen. 

Dat soort overbodige vragen kun je besparen en 

met dat bespaarde geld kun je prima een cliënten-

volgsysteem instellen, want dat is geen monitoring, 

maar een kwestie van degelijkheid besteden aan de 

zorg voor de cliënt en ook aan de blíjvende zorg 

voor de cliënt. Daar zijn wij van harte voor.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben verheugd dat ik de 

gedeputeerde kennelijk in de commissie niet hele-

maal juist heb begrepen. Ik maak nu namelijk uit 

haar woorden op dat zij zich hard wil maken bin-

nen het IPO om te komen tot een cliëntenvolgsy-

steem. Ik verneem graag van de gedeputeerde wan-

neer zij dat ter sprake gaat brengen en wanneer zij 

daarvan resultaat verwacht. Dat is wel een punt van 

zorg voor ons, omdat ik het IPO, met alle respect, 

niet helemaal heb leren kennen als een erg slag-

vaardige, snelle organisatie. Het ware goed indien 

er één provincie zou zijn die haar nek uitsteekt om 

als pilot te willen fungeren. De provincie Utrecht 

heeft daarvoor een aantal kwalificaties, te weten: 

niet al te groot, redelijk overzichtelijk. Dus dat wil 

ik als suggestie aan de gedeputeerde meegeven.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik onderschrijf die woorden van de 

ChristenUnie. Als mevrouw Kamp haar nek wil 

uitsteken, kan zij misschien meer doen dan het al-

leen maar in te brengen in IPO-verband en zou zij 

zelf het voortouw kunnen nemen. 

Ik ben blij dat er hard gewerkt wordt aan het pre-

ventief beleid in het overleg met de gemeenten. 

Volgens mij is het al te laat als kinderen bij het 

Bureau Jeugdzorg komen. Problemen moeten daar-

vóór aangepakt en opgelost worden.

Volgens mij is ook mijn verhaal naar onderzoek 

van effectiviteit niet helemaal hetzelfde als het cli-

entenvolgsysteem. Het een sluit het ander niet uit, 

maar ik weet niet of wij hetzelfde bedoelen. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Ik denk dat een cliëntenvolg-

systeem de inhoud kan aanleveren die nodig is om te 

komen tot kwaliteitssystemen, omdat je dan op dat 

niveau die gegevens kunt bundelen en er vervolgens 

uitspraken over beleid over kunt doen. 

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik heb nog één vraag, want ik heb ook 

opgemerkt dat het voor ons lastig is om het college te 

controleren gezien de nieuwe wet. Als nu de beloftes 

ten aanzien van het opruimen van de wachtlijsten niet 

ingelost kunnen worden, wat gebeurt er dan? Heeft de 

gedeputeerde daarover ideeën?

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik wil van de gelegenheid gebruik maken 

om naast hetgeen de fractie van de ChristenUnie on-

der woorden bracht, onze waardering uit te spreken 

voor het feit dat er ook rekening wordt gehouden met 

de levensbeschouwelijke componenten in de jeugd-

zorg. 

Verder vraag ik mij af of de gedeputeerde mijn woor-

den goed begrepen heeft. Er is lokaal natuurlijk best 

sprake van jeugdzorg, alleen is dat vaak een ‘schot-

ten-jeugdzorg’, een eilandencultuur. Juist het lokale 

netwerk aan de basis en de uitvoeringsgerichte jeugd-

zorg aldaar is een heel belangrijk handvat voor de 

toekomst. Graag wil ik een wat steviger toezegging 

hebben dat de provincie haar rol als regievoerder en 

initiator zou kunnen nemen om gemeenten ertoe te 

bewegen die eilanden onder te brengen in een netwerk 

van aanvullende en in elkaar grijpende jeugdzorg. 

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Over het lokaal netwerk kan ik zeggen dat 

dit in kaart wordt gebracht in het aansluitingstraject. 

Toen wij begonnen met het aansluitingstraject met de 

gemeenten hebben wij een quick scan gedaan. Quick 

was het niet, maar wij hebben in elk geval overal een 

scan gedaan om te kijken hoe de situatie was. Wat 

er nu moet gebeuren in het vervolg naar die presta-

tiecontracten met de gemeenten, is te kijken hoe het 

netwerk er op dit moment uitziet. Wat dat betreft 

wordt de heer Van Leeuwen bediend; het wordt mee-

genomen. 

Mevrouw Van Keulen vroeg wat er gebeurt als de 

wachtlijsten niet worden opgelost. Ik kan haar geen 

garantie geven dat die wachtlijsten opgelost worden. 

Als de Staten mij naar huis sturen, kan ik helemaal 

niets meer doen op dat punt. 
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Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Er is continuïteit van bestuur, zo heb-

ben wij vanmiddag begrepen. 

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat is prima, maar dan zou men ie-

mand moeten hebben die het wel kan. 

Wat er gebeurt is dat aan de wachtlijsten een eerste 

prioriteit wordt toegekend, mede op basis van de 

besluiten die de Staten hebben genomen. Wij had-

den € 4.600.000 beschikbaar om de wachtlijsten 

aan te pakken. € 3.000.000 hebben wij daarvan 

kunnen wegzetten en lossen daarmee de pleegzorg-

wachtlijsten en de ambulante wachtlijsten vrijwel 

op. Er blijven nog twee dingen over: de dagbehan-

deling en de residentiële zorg. Een deel daarvan 

is opgelost en een ander deel niet. Als wij nu een 

tweede slag maken, zoals wij met elkaar hebben 

afgesproken, is het de bedoeling dat het resterende 

bedrag van € 1.600.000 weggezet wordt. Daarmee 

worden echter de wachtlijsten uiteindelijk niet al-

lemaal weggewerkt. Als ik namelijk omreken wat er 

nog op die wachtlijsten staat en wat het gemiddeld 

genomen kost om de dagbehandeling en de residen-

tiële zorg op te lossen, dan is dat een veelvoud van 

die € 1.600.000. Een ander punt dat daar nog bij 

komt, is de vraag of residentiële zorg op korte ter-

mijn zo gemakkelijk ingevuld kan worden, omdat 

je daarvoor bedden nodig hebt. Het andere aspect 

is dat de instellingen, zoals ik in de commissie ook 

heb gezegd, toch iets meer geluisterd hebben naar 

wat Bureau Jeugdzorg vond van die invulling van 

de € 4.600.000 dan naar wat de commissie daarvan 

vond. Dat heeft erin geresulteerd dat er aanbiedin-

gen gedaan zijn die niet spoorden met de oplossing 

van de wachtlijsten, zodat die dus niet gehonoreerd 

zijn. Ik verwacht, waar wij nu heel scherp op de 

oplossing van die wachtlijsten varen bij de invulling 

van die € 1.600.000, dat er mogelijkerwijs ook nog 

residentiële zorg en dagbehandeling hier in Utrecht 

gerealiseerd kunnen worden en dat wij daarbij ook 

over de grens heen kijken. Dan hoop ik dat wij dat 

bedrag van die € 1.600.000 weg kunnen zetten en 

dat wij in het najaar, voor de behandeling van de 

begroting, helderheid kunnen hebben over wat wij 

nog zouden moeten of zouden willen doen op dit 

terrein.

De heer Van Kranenburg ging in op mijn woorden 

betreffende het IPO. Ik wil dit onderwerp graag 

aankaarten in het IPO. Ik ben ook niet te beroerd 

dit onderwerp te trekken. Wat ik duidelijk heb 

willen maken, is dat de kosten in gezamenlijkheid 

opgebracht moeten worden. Als wij dit uitplussen 

en minnen voor alle provincies, zou het mooi zijn 

als de provincies er achter zouden staan. Dan wil 

ik best het voortouw nemen, zoals wij dat in het 

verleden vaker hebben gedaan op het gebied van de 

jeugdzorg. Utrecht heeft op onderdelen al een paar 

jaar op diverse terreinen als voorbeeld gefungeerd 

voor andere provincies. 

De heer Hooijer sprak over de monitoring. Ik zal 

erop toezien dat er geen dubbel werk wordt gedaan. 

Mijn reactie op het cliëntenvolgsysteem van de heer 

Van Kranenburg sluit hierbij aan. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de gedeputeerde ge-

vraagd naar een concrete termijn waarop zij bij het 

IPO het cliëntenvolgsysteem aan de orde wil stellen. 

Ik heb daarop geen antwoord gekregen.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik kan dat de eerstvolgende keer aan-

kaarten.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Om te vermijden dat ik 

daarover de volgende keer een motie moet indie-

nen, zou ik toch graag van de gedeputeerde horen 

of zij kan garanderen dat zij in september een noti-

tie het licht doet zien, waarbij uit een tijdslijn blijkt 

op welke termijn een cliëntenvolgsysteem gereali-

seerd zou kunnen worden?

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat kan ik niet. Ik heb u gezegd dat de 

provincie Utrecht dat niet in haar eentje kan op-

pakken. Ik vind dat het een actie is die je met de 

provincies in gezamenlijkheid moet doen. Het is 

niet goed om allemaal het wiel uit te vinden. Het 

is een systeem dat je met elkaar moet uitvinden. Ik 

heb begrepen dat het een behoorlijke investering 

is om dat te realiseren. Wat ik wel wil toezeggen is 

dat ik in de volgende IPO-vergadering de proble-

matiek aan de orde zal stellen en dat ik zal kijken 

hoe ver ik samen met mijn collega’s kom. Van mijn 

bevindingen zal ik de Staten in de eerstvolgende 

commissievergadering op de hoogte stellen en dan 
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kunnen wij kijken hoe wij daarin verder kunnen 

komen. Als ik nu echter toezeg dat ik binnen een 

bepaalde tijd tot realisatie van zo’n systeem zal 

komen, dan zeg ik meer toe dan ik kan. 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten 

Provinciale Staten hierna overeenkomstig het 

voorstel.

PS2004ZCW04

Vaststelling van “Cliënt in perspectief”, notitie 

Versterking Cliëntpositie in de zorg- en dienst-

verlening en jeugdzorg in de provincie Utrecht 

2004-2007.

De VOORZITTER: Dit agendapunt is vervallen. 

Nadere bespreking zal volgen in de commissie. 

PS2004ZCW05

Toewijzen van in totaal € 2.500.000,-- ten be-

hoeve van het programma Sociale Agenda in 

Uitvoering 2004.

Mevrouw VONK (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Op 8 april heeft de commissie ZCW dit voorstel 

besproken. In totaal worden er drie projecten, 

twee dossiers en een intensivering gepresenteerd 

met een totaalbedrag van € 2.500.000 voor 2004. 

Een grote eerste stap wordt gezet met het doel de 

provincie een meer sociaal gezicht te geven.

Voor 2004 zijn de projecten voornamelijk gecon-

centreerd in de twee grote steden van de provin-

cie. Dat vindt het CDA jammer, maar wij erken-

nen ook dat de meest zichtbare en schrijnende 

zaken veelal binnen de grootstedelijke en stede-

lijke omgevingen te vinden zijn. De provincie is 

echter wel meer dan Utrecht en Amersfoort alleen. 

De invulling van het project “Sociale samenhang 

in kleine kernen”, dat zich nu in een oriëntatiefase 

bevindt, moet halverwege dit jaar van start gaan. 

De kaderstelling hiervan wil het CDA nadrukke-

lijk terug hebben in de commissie, maar dit ver-

zoek ligt al langer en breder en is al toegezegd. 

Ook vindt het CDA de invulling van de Sociale 

Agenda van 2005 en verder middels de vier debat-

ten een goede zaak. Vier debatten moeten de gaten 

in de Sociale Agenda blootleggen. Voor het CDA 

is het een voorwaarde dat de vrijwilligers dan hun 

plek krijgen in de Sociale Agenda van 2005 en 

verder. Alle voorstellen in het kader van de Sociale 

Agenda voor 2005 en verder zullen door het CDA 

hierop beoordeeld worden. 

Tijdens de commissievergadering van 8 april 

is ook een ander project, door inbreng van de 

PvdA, globaal besproken. Alhoewel wij dat pro-

ject bewonderenswaardig vinden, waarbij wij 

niet weten of de PvdA dit zal inbrengen, neem ik 

daarop toch een voorschot. Wij zijn van mening, 

mocht de PvdA het aan de orde stellen, dat wij 

dit project op een ander moment zouden moeten 

bespreken. Het moet worden voorzien van goede 

onderliggende informatie en het zal de juiste 

procedurele weg moeten bewandelen. Met andere 

woorden: de fractie van het CDA steunt dit voor-

stel en vindt dat de € 2.500.000 voor 2004 op een 

goede wijze besteed zal worden. 

De heer NAJIB (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

In de commissie heeft de fractie van de PvdA zich 

positief geuit over de eerste inzet van het college 

om invulling te geven aan de Sociale Agenda met 

de voorliggende projecten. Zoals door de fractie 

van het CDA al is gezegd, bieden deze de Staten 

de gelegenheid te kijken naar de manier waarop 

in de praktijk een aantal projecten straks het licht 

zal zien, zodat wij nog veel meer kijken naar de 

sociale elementen die bij het provinciaal beleid 

thuishoren. 

Terecht hebben wij tijdens de commissieverga-

dering aandacht gevraagd voor het project van 

de uitgeprocedeerde ex-ama’s, omdat wij dat als 

een zeer belangrijk onderdeel zien van de werke-

lijke invulling van de Sociale Agenda voor 2004 

en verder. Ook tijdens de commissievergadering 

heeft de gedeputeerde ons toegezegd – zij heeft 

ons dat al doen toekomen – een tussenstand van 

het project van Vluchtelingenwerk Utrecht aan-

gaande het begeleiden van de ex-ama’s, zoals dat 

in Utrecht en omgeving heeft plaatsgevonden. In 

de memo zegt het college terecht dat opvang van 

de ex-ama’s een lokale aangelegenheid is. Echter, 

het project van Vluchtelingenwerk Utrecht, ope-

rerend vanuit de stad Utrecht, bedient heel veel 

gemeenten in de provincie Utrecht. Om er een 

paar te noemen: Nieuwegein, Maarssen, Houten, 

Doorn, Zeist en Leusden. Daar konden ex-ama’s 

gebruik maken van de werkwijze en de aanpak 

die het project Perspectief van Vluchtelingenwerk 

Utrecht verricht. Ook in de landelijke aanpak van 
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deze problematiek wordt nadrukkelijk, maar ook 

met belangstelling gekeken naar het experiment 

van Perspectief in Utrecht. Het feit dat de gemeente 

Utrecht zich daarvoor heeft ingezet en het mede 

gesubsidieerd heeft, is, gegeven het feit dat de ge-

meente Utrecht door het beschikbaar hebben van 

kamerwoningen voor deze groep, dat ook de op-

leidingen of de scholingen die deze ama’s volgen 

allemaal in de stad Utrecht gevestigd zijn. Vandaar 

dat wij heel nadrukkelijk hebben gezegd, ook ge-

zien de notitie van de gedeputeerde, waarin staat 

dat dit een succesvol project is, dat wij het jammer 

zouden vinden als door financiële knelpunten het 

project halverwege stopgezet wordt. Vandaar dat 

wij een appèl hebben gedaan op de sociale invloed 

van de gedeputeerde om dit project niet te laten 

struikelen vanwege het ontbreken van financiële 

middelen. Wij hebben begrepen dat in elk geval de 

afronding, zoals afgesproken, zal zijn op 30 septem-

ber. Wij vragen de gedeputeerde of zij met ons van 

mening is dat dit een project is dat een continuïteit 

verdient, ook gezien de provinciale impact die het 

krijgt? Is zij met ons van mening dat, mede dank-

zij zo’n project, wij geen toestanden hebben zoals 

de gevechten in Vught? Wij moeten geen situaties 

krijgen, waarbij de gemeente Utrecht zegt alleen de 

ex-ama’s te bedienen die in Utrecht wonen, bijvoor-

beeld zoals de Bredanaren alleen de Bredase dak- 

en thuislozen opgevangen en niet van daarbuiten. 

Is de gedeputeerde met ons van mening, indien zou 

blijken dat er financiële problemen zijn, dat zij be-

reid moet zijn hierin te voorzien om dit project niet 

te laten mislukken?

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

De Sociale Agenda gaat over het tegengaan van 

uitsluiting van groepen en individuen in onze sa-

menleving. Bij eerdere gelegenheid is in deze Staten 

daarover al uitvoerig gesproken. Wij zullen dat niet 

herhalen.

Het voorstel dat er nu concreet voor dit jaar ligt, 

bevalt ons zeer. Het zijn de goede projecten en er is 

op een goede wijze invulling gegeven aan het lange-

retermijnkader voor de Sociale Agenda. 

De opmerking van het CDA over de vrijwilligers, 

kijkend naar de volgende jaren, delen wij graag. 

Vrijwilligers zijn meer dan mensen die in hun vrije 

tijd iets doen; zij zorgen ervoor dat een deel van dit 

soort activiteiten kan draaien. Om die reden moet 

daarvoor bijzondere aandacht komen. 

Wat betreft het project van Vluchtelingenwerk zijn 

wij zeer benieuwd naar de reactie van de gedepu-

teerde. 

Voor het overige stemmen wij graag in met het 

voorstel.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Een boeiende mix 

van activiteiten en doelstellingen, waarmee de 

ChristenUnie in beginsel geen probleem heeft. 

Uit de commissievergadering is mij niet geheel 

duidelijk geworden of het debat – ik doel op pagina 

19 - nu gevoerd moet worden met het maatschap-

pelijk middenveld of juist met het publiek, wie dat 

dan ook moge zijn. Tumult wordt genoemd als 

organisatie die dat debat zou moeten organiseren. 

Is daarbij ook breder gekeken? Het komt namelijk 

wel wat bijzonder over dat Tumult thans reeds 

wordt opgevoerd als uitvoerende partij. Zijn er 

meerdere offertes gevraagd? Krijgen wij via Tumult 

nu die mensen over de vloer met wie wij zo graag 

de informatie zouden willen delen, of: van wie wij 

zo graag informatie zouden willen ontvangen?

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik wil mij graag aansluiten bij het be-

toog van de heer Nugteren. Ik wacht de beantwoor-

ding van het college af. Wij onderschrijven uiter-

aard het belang van de Sociale Agenda.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Wat betreft het debat dat wij willen 

voeren met de organisaties of de instellingen, het 

publiek, wordt er op dit moment voorwerk gedaan 

voor de agenda. Er zijn interviews gehouden met 

gemeenten, met politieke vertegenwoordigers, amb-

tenaren, ook van de maatschappelijke organisaties. 

Het is de bedoeling dat het debat gevoerd wordt 

met mensen die als het ware met beide benen in 

de ellende staan. Dat zijn maatschappelijk werkers, 

welzijnswerkers, kerkelijk werkers en dat soort 

mensen, die weten wat er omgaat aan sores en el-

lende in Utrecht en die ons een totaalbeeld kunnen 

geven, zodat wij de Sociale Agenda en het program-

ma straks goed voor het voetlicht kunnen krijgen 

en daarover besluiten kunnen nemen. 

Tumult is een organisatie die debatten in het 

Utrechtse organiseert. Het is heel goed daarbij aan 

te sluiten. Het is wel zo dat wij bij de debatten zelf 
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heel nadrukkelijk de richting aangeven. Het is niet 

zo dat wij zeggen: “Er moeten vier debatten komen 

en zoekt u het maar even uit.” Nee, wij zullen zelf 

duidelijk maken wat de doelgroep is, wie er uitge-

nodigd moeten worden, enzovoort.

De heer Nugteren en mevrouw Vonk zeiden beiden 

het belangrijk te vinden dat zij de vrijwilligers als 

doelgroep en de problematiek die daar speelt willen 

meenemen bij de invulling van de Sociale Agenda 

voor 2005 en volgende jaren. Dat heb ik in mijn 

oren geknoopt. Wij zullen straks zien wat er uit-

komt. Als je luistert naar de interviews, hoor je dat 

het een onderwerp is dat er uitspringt. En terecht. 

Mevrouw Vonk zegt het jammer te vinden dat wij 

ons nu richten op de grote steden. Ik denk daar-

over iets genuanceerder. Als ik kijk naar de Sociale 

Agenda voor 2004, dan denk ik dat de Utrechtse 

gemeenten, plaatsen, mensen breed aan bod komen. 

Wij hebben geld voor de kleine kernen: € 500.000 

is beschikbaar, hoewel dat bedrag nog niet helemaal 

is ingevuld, maar dat gaat gebeuren. Voor de grote 

steden hebben wij twee projecten in de Agenda 

voor 2004: twee keer € 600.000. De omliggende 

gemeenten maken natuurlijk heel nadrukkelijk ge-

bruik van Wel Thuis!. Bovendien heeft het geld dat 

wij uitgeven aan die twee grote steden, wat betreft 

veiligheid en maatschappelijke opvang, wel degelijk 

effecten voor de steden en plaatsen die er omheen 

liggen. Op het moment dat er problemen zijn met 

zwervers of anderszins, dan houden deze zich niet 

op in Bunnik of in een andere kleine plaats, maar 

trekken naar de grote stad toe. De bedoeling is dat 

de twee projecten die nu voor 2004 gehonoreerd 

worden, een doorwerking hebben voor de Agenda 

voor 2005 en volgende jaren. De afweging om die 

door te laten lopen, zal gemaakt moeten worden 

door de Staten. Dan is het de bedoeling dat het 

effect ervan is dat dit probleem op een preventieve 

wijze in die gemeenten opgepakt wordt, waardoor 

de mensen die problemen hebben niet meer naar de 

grote stad hoeven te trekken; het probleem wordt 

dan opgelost op het moment dat het zich voordoet. 

Het is dus de bedoeling dat er een preventief traject 

komt. Dan hebben wel degelijk de gemeenten om 

de grote steden er baat bij. 

De heer Najib sprak over de ex-ama’s. Wij hebben 

zo’n anderhalf tot twee jaar geleden de ex-ama’s een 

subsidie toegekend die bedoeld is om een metho-

diek te ontwikkelen om de vluchtelingen terug te 

geleiden naar het land van herkomst en hen dui-

delijk te maken wat het betekent als zij zich in de 

illegaliteit gaan begeven. Voor het ontwikkelen van 

die methodiek is in eerste instantie € 25.000 be-

schikbaar gesteld – de helft van het bedrag dat was 

toegekend – met de mededeling dat het niet alleen 

voor de stad Utrecht bestemd moest zijn, maar dat 

het ook betrekking moest hebben op vluchtelin-

gen uit andere gemeenten in de provincie Utrecht. 

Daarbij moest een en ander op schrift gesteld wor-

den, een conferentie geregeld worden, enzovoort. 

Dat heeft wat meer voeten in de aarde dan wij aan-

vankelijk dachten. Het heeft erin geresulteerd dat 

wij wat uitstel gegeven hebben. Wij hebben daarbij 

gezegd dat men wel moet doorgaan met die ont-

wikkeling. Wij hadden afgesproken dat op 24 maart 

een tussenrapportage verstrekt zou worden. Die is 

op dit moment niet zodanig dat je daarmee verder 

kunt. Dat betekent dat men nog even de ruimte 

heeft. Op 30 september wordt duidelijk hoe die 

methodiek eruit ziet. Dan hoop ik dat helder wordt 

wie er nog meer gebruik van hebben kunnen ma-

ken en benaderd zijn dan alleen vluchtelingen van 

de stad Utrecht. Enige tijd geleden ben ik op werk-

bezoek geweest bij de stichting Vluchtelingenwerk 

en toen maakten alleen vluchtelingen uit Utrecht 

gebruik van de voorzieningen. Het is de bedoeling 

dat dit breder wordt.

Wij hebben niet gefinancierd in de tekorten van 

de stichting, maar duidelijk in een project met een 

bepaalde doelstelling. Als wij over de evaluatie 

beschikken, kunnen wij beoordelen of de metho-

diek geschikt is om te gebruiken, of er misschien 

nog aan gesleuteld moeten worden of dat er andere 

zaken van belang zijn. Het is dus nu nog niet aan 

de orde dat het gecontinueerd wordt, dat er geld 

bijgelegd wordt of dergelijke zaken. Je kunt dus 

dit traject op een goede manier laten afmaken. 30 

september wordt daarbij gehanteerd als deadline, 

terwijl er voor 30 september nog een conferentie 

komt. Na 30 september wordt geëvalueerd en aan 

de hand daarvan gaan wij beoordelen hoe wij er 

verder mee om willen gaan ten behoeve van de 

Sociale Agenda 2005. 

De heer NAJIB (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

wijs op de memo alsmede op de informatie die van 

Vluchtelingenwerk Utrecht komt. Daarin wordt 

aangetoond dat dit project voorziet in een bepaalde 

behoefte. Die behoefte wordt alleen maar groter, 



- 19 april 2004, pag. 66 -

gezien het landelijke uitzettingsbeleid. In de memo 

zegt de gedeputeerde dat zij al in 2005/2006 dit 

project omtrent de ex-ama’s mee wil nemen bij de 

invulling van de Sociale Agenda vanuit de maat-

schappelijke opvang. Is zij bereid, als op 30 septem-

ber blijkt dat een voortzetting van dit project een 

belangrijk onderdeel van de Sociale Agenda is en 

dat een overbrugging nodig is, naar oplossingen te 

zoeken?

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Nee, dat ben ik niet. Dat heb ik al ge-

probeerd uit te leggen. Het is volgens mij niet zo 

dat er behoefte is aan meer geld. Er is een afspraak 

gemaakt over een project. Dat project wordt nu 

uitgevoerd. Straks zal blijken of er nog meer be-

hoefte is. Ik heb in mijn notitie ook niet gezegd dat 

het voor 2005/2006 op de Sociale Agenda direct 

een plek moeten krijgen, maar dat het meegenomen 

wordt bij de afwegingen. Wij moeten namelijk af-

wegen wat wij wel of niet willen honoreren. Om nu 

op voorhand te zeggen dat de ex-ama-problematiek 

meegenomen zal worden en gehonoreerd zal wor-

den, is voor mij een brug te ver. Het project moet 

eerst worden afgerond en straks moeten wij beoor-

delen of daarvoor nog extra gelden nodig zijn. Als 

wij vinden dat dit zo is, nemen wij dat mee bij de 

afwegingen voor 2005/2006.

 

De heer NAJIB (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Zijn er voldoende middelen om het werk tot 30 

september af te maken?

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Jazeker. Het tweede bedrag van 

€ 25.000 is een maand geleden overgeboekt naar de 

Stichting Vluchtelingenwerk. Daarmee kan zij ver-

der tot 30 september.

Mevrouw VONK (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wil de heer Najib graag enkele vragen stel-

len. Hij zegt een aantal keren dat de Stichting 

Vluchtelingenwerk met een financieringstekort 

kampt na juli 2004. In onze stukken is dat niet 

helder. Wij hebben daarvoor ook geen onderbou-

wing. Wij willen aan dit onderwerp in deze Sociale 

Agenda niet sleutelen. Eventueel moeten wij daar-

over spreken in de commissievergadering. Ik ben 

het met mevrouw Kamp eens dat wij na de evalu-

atie gaan overwegen of wij het project doorzetten. 

Wij moeten überhaupt overwegen of wij het project 

doorzetten, want de methodiek is een provinciale 

taak, het opvangen is een gemeentelijke taak en 

willen wij daarin treden, dan zullen wij toch eerst 

een afweging moeten maken. Afgezien daarvan, 

wij treden dan in de exploitatie en dat is een ander 

voorstel dan het onderhavige. Het is geen voortzet-

ting van het huidige voorstel; het is sowieso al een 

andere vorm van subsidiëring. Daarnaast wil ik 

tegen de heer Najib zeggen dat, mocht het nu wel 

zo zijn dat er een tekort is, hij ons dat duidelijk 

moet maken via goedgedocumenteerde bronnen. 

Wij staan nu in feite met lege handen. Wij kunnen 

niet veel doen en procedureel kunnen wij op deze 

manier dus niet de juiste weg bewandelen. 

De heer NAJIB (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Wat wij hiermee willen bereiken is dat wij in elk 

geval willen voorkomen dat het bereikte resultaat 

van het project afgebroken wordt. Wij zijn blij met 

de uitspraak van de gedeputeerde dat in elk geval 

het project tot 30 september probleemloos verlopen 

kan. Ik ben het er natuurlijk volledig mee eens dat 

wij dan moeten kijken waar wij staan, hoe groot 

de problematiek is en in welke vorm wij het al dan 

niet een plek kunnen geven in de Sociale Agenda 

2005/2006. Wat dat betreft verschillen wij niet van 

mening. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Ook wij hebben goede kennis genomen van de 

uitspraak van de gedeputeerde dat het project tot 30 

september geen financieel probleem zal kennen. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Gezien mijn opmerkingen 

in de commissie is het misschien goed dat ik pu-

bliek maak dat de fractie van de ChristenUnie de 

gedeputeerde volgt in de situatie rondom de ex-

ama’s. 

De gedeputeerde gaat dus een debat voeren met 

mensen die met hun laarzen in de modder staan. 

Vervolgens heeft de gedeputeerde het over welzijns-

instellingen, maatschappelijk werkers enzovoort. 

Ik verwacht een debat met teksten in beleidsmatige 

vormen gegoten van lieden die meer of minder 

afhankelijk zijn van allerlei subsidiestromen van 

de overheid. Wat ik nu graag zou willen, en ik ben 

niet de eerste die het zegt, want ook een zekere 

mijnheer Fortuyn heeft het gezegd, is een debat 
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waarin je werkelijk in discussie zou kunnen raken 

met de onderstroom in onze samenleving. Die 

raken wij namelijk kwijt; die mensen komen een 

volgende keer niet weer stemmen, naar ik vrees. 

Met die mensen zouden wij dus het debat moeten 

aangaan over wat er werkelijk op de Sociale Agenda 

zou moeten staan. Dat heb ik de gedeputeerde niet 

horen zeggen.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Wat ik uit de bijdrage van de heer 

Van Kranenburg begrijp, is dat hij zegt dat wij de 

discussie met individuele burgers zouden moeten 

aangaan. Wat het college wil doen bij die debat-

ten, is proberen zicht te krijgen op grotere groepen 

waar problematiek heerst en hoe die problematiek 

eruit ziet. Je kunt op verschillende manier ontdek-

ken hoe die problematiek eruit ziet. Je kunt dat 

doen door met mensen te spreken die weten waar 

die problematiek zit, daar een verslag van maken 

en met de mensen zelf in gesprek gaan. Je kunt ook 

direct met betrokkenen in gesprek gaan. Ik denk 

dat het wellicht effectiever zou kunnen zijn om het 

te doen zoals ik zo-even voorstelde. Als de Staten 

in meerderheid iets anders willen, is het de moeite 

waard er nog eens over na te denken. Met wat ik 

tot nu toe aan voorbereiding gedaan heb en zoals 

ik er tegenaan kijk, denk ik dat het functioneler is 

om welzijnswerkers en dat soort mensen te consul-

teren. Dat zijn geen mensen die van onze financiën 

afhankelijk zijn en hebben geen ondergeschikte 

relatie ten opzichte van de provincie, die het zou 

maken dat zij daardoor een andere opvatting zou-

den hebben dan de werkelijkheid weergeeft. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Er is een woonwagenkamp, 

Vinkenslag bij Maastricht, dat tientallen jaren ge-

monitored door tal van beleidsmedewerkers, belas-

tingambtenaren, politieagenten en wat dies meer 

zij. Nu is er een burgemeester opgestaan, die zegt: 

“Nu ben ik het zat; nu is het genoeg, ik ga de orde 

handhaven.” Dat heeft hij gedaan op grond van 

signalen uit de samenleving. Hij luistert niet meer 

naar welzijnswerkers en politieagenten die daar al 

jaren rondliepen. Nee, hij zegt gewoon: “Ik ben het 

zat, ik ga de orde handhaven.” Ik denk dat dit een 

lijn is die voortkomt uit een gevoel van onbehagen, 

in dit geval bij de burgmeester van Maastricht, 

om los te raken van allerlei beleidsmatig jargon en 

om eens direct te luisteren naar de basis van deze 

samenleving. Ik wil de gedeputeerde nadrukkelijk 

voorhouden juist met die basis in gesprek te gaan. 

Laat alstublieft die informatie naar boven komen. 

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat is ook zeker de bedoeling. Ik wil 

graag in de overwegingen meenemen hoe wij indi-

viduele burgers erbij kunnen betrekken. Dus én-én. 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel.

PS2004ZCW06

Vaststelling van de kaderstellende notitie en het 

definitieve werkplan van Sportservice Midden 

Nederland. 

De VOORZITTER: Ik geef het woord aan de heer 

Nugteren die namens de commissie spreekt. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

De rest van de commissie zou het mij niet in dank 

afnemen als ik namens hen zou spreken. Ik wil 

namens de fractie van GL spreken. 

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! De heer Nugteren zou de voorzet geven 

en wij wachten af wat dat wordt. 

De VOORZITTER: Ik heb begrepen dat er één 

woordvoerder zou zijn vanuit de commissie. 

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ja, maar niet námens de commissie. Hij 

zal een voorzet doen met zijn idee.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat klinkt veelbelovend. Hoe het ook zij, voor ons 

ligt de nota over het provinciale breedtesportbeleid. 

Een nota met een plus en een min. De plus is zon-

dermeer dat de nota de sport weer op de provinci-

ale agenda heeft geplaatst, ook in termen die zeer 

aansprekend zijn en die terecht zijn. De fractie van 

GL deelt met de andere fracties dat het goed is dat 

dit met deze nota gebeurt. Wij complimenteren de 

gedeputeerde daarmee dan ook.

De wijze waarop de ambities in de nota zijn gefor-

muleerd echter, worden onvoldoende uitgewerkt. 

Wij betreuren ook dat nieuw beleid wordt aange-
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kondigd voor over twee jaar nadat er geëvalueerd 

is. Voorgesteld wordt de komende twee jaar jaar-

lijks € 200.000 uit te delen. Dat is weliswaar een 

verdubbeling van het bedrag dat hieraan de afge-

lopen jaren werd besteed, maar het is tegelijkertijd 

minder dan het bedrag dat landelijk gemiddeld 

wordt uitgegeven. Als je het landelijk gemiddelde 

zou uitrekenen, kom je ongeveer uit op € 450.000 

voor de provincie. 

Ik heb wel eens de vergelijking gehoord van poli-

tici met roeiers. Niet een erg vleiende vergelijking 

voor politici, denk ik. Wat hebben roeiers en poli-

tici gemeen? Beide gaan stevig voorwaarts, terwijl 

zij achteruit kijken. Ik ben bang dat dit ook hier 

geldt. Wij kijken met een zekere tevredenheid ach-

teruit: het geld is verdubbeld. Wij vergeten echter 

vooruit te kijken. Dat laatste missen wij vooral. 

Recent onderzoek heeft aangegeven dat ongeveer 

de helft van de jongeren tussen dertien en zeven-

tien jaar onvoldoende beweegt. Het is een land, 

waarin ongeveer 3.500.000 georganiseerde sporters 

bezig met behulp van 1.000.000 vrijwilligers. Voor 

de Utrechtse samenleving betekent het dat onge-

veer 50.000 tot 75.000 vrijwilligers alleen al in de 

sport bezig zijn. Ander sectoren laat ik hier buiten 

beschouwing. Tegelijkertijd komt het NOC-NSF 

met een constatering dat 90% van de sportvereni-

gingen in Nederland – in totaal hebben wij 30.000 

sportverenigingen – onvoldoende deskundig kader 

heeft. De KNVB heeft een aantal weken geleden 

nog gemeld dat 40% van de amateursportvereni-

gingen in de grotere gemeenten onvoldoende kun-

nen functioneren door financiële problemen, on-

der andere veroorzaakt door regelgeving en door 

onvoldoende vrijwilligers. Met andere woorden: de 

nota laat ook allerlei kansen liggen om hierop in 

te spelen.

Om het concreet te maken: wij zouden willen dat 

de Staten aan het eind van de periode kunnen 

vaststellen dat Utrecht op het landelijk gemiddelde 

is uitgekomen van € 450.000. Dat betekent € 0,39 

per inwoner; een postzegel. Je kunt ook zeggen: 

het is twee promille van de provinciale begroting. 

Wij vinden het dus jammer dat dit element er niet 

in is opgenomen. 

Meer geld zou er moeten worden besteed aan de 

verenigingsondersteuning. Ik wil daarbij het idee 

van de VVD in de commissievergadering in herin-

nering roepen en dat ons aanspreekt, namelijk dat 

aandacht moet worden besteed aan het betrekken 

van allochtone vrijwilligers bij verenigingen. 

In de nota wordt gemeld dat sport vele raakvlakken 

heeft met andere maatschappelijke sectoren en dat 

dit ook een reden is om er nog eens over na te den-

ken. Wat mij betreft ligt dat anders. Het betekent 

dat een investering in de sport effect heeft op heel 

veel sectoren en dat die investering het dus meer 

dan waard is. Met alle waardering voor de nota, het 

is dit laatste dat ons doet besluiten er niet mee te 

kunnen instemmen.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Heeft de heer Nugteren al een idee hoe 

hij dat bedrag eventueel wil gaan verhogen, zodat 

wij te zijner tijd uitkomen op € 0,39 per inwoner? 

Dat wordt namelijk weer zo’n verdubbeling. Ik ben 

blij dat hij zo achter het sportbeleid staat, zoals 

wij dat al jaren doen. Hoewel ik wel een beetje 

kan aanvoelen wat de heer Nugteren zegt met zijn 

woorden, namelijk dat het ambitieuzer had gekund, 

vindt mijn fractie dat bij tegenstemmen er helemaal 

niets gebeurt. Nu zal het alleen maar beter en uit-

gebreid kunnen worden.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij hebben even overwogen of wij het nu zouden 

moeten doen, maar de voorjaarsnota is de eerste 

gelegenheid om hierop terug te komen. Het betreft 

namelijk een financiële paragraaf.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Het college is van een aantal realiteiten 

uitgegaan. Wij hebben een x-bedrag te besteden. 

Wij moeten constateren dat wij zo’n acht jaar ge-

leden de zaak volledig hebben afgebouwd in de 

provincie Utrecht, zodat wij geen infrastructuur 

meer hebben en er een aantal zaken helemaal vanaf 

de grond moet beginnen. Die realiteit moet je voor 

ogen hebben en dat maakt het dat de nota er ligt 

zoals die er ligt. Bovendien is gekozen niet een 

apart sportbeleid op te zetten, maar gekoppeld áán. 

Sport kan namelijk op allerlei terreinen goede ef-

fecten hebben.

Het gaat om een korte periode, twee jaar, waarin 

wij dit doen. In die tussentijd moeten wij proberen 

een aantal zaken geregeld te krijgen. Na twee jaar 

evalueren wij en kunnen wij zien of dit het goede 

pad is, of wij een ander pad moeten inslaan of dat 
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wij aan aantal zaken veel steviger moeten oppak-

ken. Dan hebben wij er meer zicht op en hebben 

meer mogelijkheden, omdat de infrastructuur 

weer goed tot stand is gekomen. Dat is de lijn die 

in deze nota zit en waar ik namens het college van 

harte achter sta. Ik heb begrepen dat de commissie 

overwegend op dezelfde manier daarin mee gaat. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik waardeer de woorden van de gede-

puteerde en ook dat zij het punt vandaag op de 

agenda heeft gezet. Zij zegt dat na twee jaar een 

evaluatie zal plaatsvinden, maar er is niet vermeld 

wat er daarna gaat gebeuren met de financiële 

paragraaf. Dat het nog niet kan worden ingevuld, 

is een probleem dat moet worden overwonnen. 

Dat ben ik met de gedeputeerde eens. Zo het er nu 

staat, kan het ook betekenen: een evaluatie?; laat 

maar.

Mevrouw VONK (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik vind het jammer dat de heer Nugteren de 

beeldspraak gebruikt van een roeiboot, waarbij 

men achteruit kijkt. Wij zien het als een sloep, 

geen reddingssloep, maar een sloep waarbij men 

gewoon vooruit kijkt. Wij vinden het ook jammer 

dat de fractie van GL er niet bij in springt. Wij 

zien het als een eerste stap en, zoals wij dat ook in 

de commissie hebben bepleit, willen wij geen eva-

luatie over twee jaar, maar al in 2005. Dan weten 

wij al voordat het eindigt of wij geld nodig heb-

ben voor voortzetting. Wij hebben al gezegd dat, 

mocht er meer geld nodig zijn om de breedtesport 

een verdere impuls te geven, wij de mogelijkhe-

den moeten zoeken om die ook daadwerkelijk te 

kunnen geven. Wij onderschrijven dus het belang 

van de breedtesport. Het is jammer dat de heer 

Nugteren er op deze manier op ingaat. 

De VOORZITTER: Dan sluit ik de beraadslagin-

gen. Wenst iemand een stemverklaring te geven?

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! De fractie van de 

ChristenUnie acht de breedtesport een nuttige 

zaak. Wij stemmen in met de notitie, met de kant-

tekening dat naar onze smaak het voordeel van 

de sport aanmerkelijk te zwaar wordt aangezet 

in deze notitie. Wij zouden het een goede zaak 

vinden als de gelden ook werden ingezet op het 

terrein van normen- en waardenontwikkeling en 

–behoud, binnen de lijnen, langs de lijnen en in de 

kantines. 

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Onze fractie heeft geen behoefte aan 

reactivering van de breedtesport. Wij zien er de 

meerwaarde bezien vanuit de provincie ook niet 

van in. Gelet op de komende kerntakendiscussie in 

de KWATTA-operatie, vinden wij het geen voorstel 

dat nu van ons de instemming zou kunnen krij-

gen. Wij stemmen dus tegen.

De heer KLARENBEEK (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! De fractie van de VVD is erg ingeno-

men met het feit dat breedtesport weer de aan-

dacht heeft gekregen binnen de provincie Utrecht. 

Er is een substantieel bedrag beschikbaar, er is een 

goed plan en om nu op voorhand heel veel extra 

middelen toe te wijzen terwijl er nog helemaal 

niets bereikt is, lijkt ons echter geen goede zaak. In 

het verleden hebben wij geleerd dat je, als je soms 

een krappe beurs hebt, heel veel kunt presteren. 

Laten wij eerst die prestatie afwachten, verder kij-

ken hoe de financiële ruimte binnen de provincie 

zich ontwikkelt en dan hebben wij over een, twee 

of drie jaar wellicht een evaluatiemoment, waar-

bij wij zeggen dat wij een andere besteding van 

al onze gelden binnen de provincie moeten gaan 

overwegen. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Los van mijn opmerkingen, wil ik nog 

graag een stemverklaring afleggen. 

Ik ben altijd gevoelig voor een goede vergelijking. 

Die vergelijking met de roeiboot spreekt mij bij-

zonder aan, evenals het beroep dat daarin ver-

woord is. Wij hebben eerder de discussie gevoerd, 

waarbij ons oogmerk was om al dan niet dingen 

op te pikken. In dit geval wil ik dat wat nadruk-

kelijker doen: gehoord de opmerkingen, onder 

andere van de fractie van het CDA en van de ge-

deputeerde die vraagt de zaak wat positiever in te 

schatten, besluiten wij alsnog voor te stemmen. 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel, met 

inachtneming van de afgelegde stemverklaringen 

en de aantekening dat de fractie van de SGP geacht 

worden tegengestemd te hebben.
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PS2004WEM01

Wijziging van het Reglement Hoogheemraadschap 

De Stichtse Rijnlanden en het Algemeen regle-

ment voor het waterschap Vallei en Eem. 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 

het voorstel.

PS2003BEM06

Vaststelling van de eerste begrotingswijziging.

De VOORZITTER: De fractie van D66 wenst een 

stemverklaring af te leggen.

De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! De verklaring betreft het punt onder 

programma nummer 1.4 aangaande de uitwerking 

van de CAO 2002. Wij kunnen niet instemmen 

met de overboeking van het genoemde bedrag van 

€ 335.000. Dit bedrag komt bovenop het reeds in 

de begroting geaccordeerde bedrag van € 425.000 

voor de tijdelijke inhuur van P&O-personeel voor 

de invoering van de CAO. Dat is veel meer dan is 

afgesproken. Er komt een bedrag van € 260.000 

ter beschikking van Gedeputeerde Staten voor het 

doen van die uitgave en daar kunnen wij ons niet 

mee verenigen. 

De heer L. DE VRIES (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ook de fractie van de SP wil een stemverklaring 

afleggen. Wij sluiten ons aan bij het commentaar 

van de fractie van D66.

De VOORZITTER: Waarvan akte. 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel, met de 

aantekening dat de fractie van D66 en de SP geacht 

worden tegengestemd te hebben.

- Sluiting

De VOORZITTER: Ik wens u allen wel thuis.

(Einde van de vergadering om 21.38 uur.)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 

Provinciale Staten van 24 mei 2004.

De voorzitter,

De griffier,
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TOEZEGGINGEN 

BENOEMING GEDEPUTEERDE EKKERS

Beleid dat betrekking heeft op de gemeente Vianen. 

Waarborgen opnemen bij portefeuilleverdeling.

DUALISME

Evaluatie medio 2005.

ROND- EN RANDWEGEN

Naast het nu gevoteerde budget blijft het eerder 

voor Loenen beschikbaar gestelde bedrag beschik-

baar voor rond- en randwegen.

BELEIDSKADER JEUGDZORG

Het College maakt zich binnen het IPO sterk voor 

de invoering van een clientvolgsysteem.

SOCIALE AGENDA

Tot eind september is voldoende geld beschikbaar 

voor het ex-AMA-project; op basis van een evalu-

atie kan dan beslist worden over voortzetting.


