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Opening

De VOORZITTER: Staten van Utrecht, ik open uw 

vergadering. Afwezig zijn de heren Putters, 

Jongsma, Konijnenbelt, Damen, van van Odijk, Na-

jib en Swane en mevrouw Oosterhuis. De heer Ruijs 

komt wat later ter vergadering.

Beëdiging van mevrouw I. Oosterling en de heren 

D. Zuijderduijn en T. Ruttenberg als niet-Statenle-

den in de commissies.

De VOORZITTER: Ik verzoek de griffier en de nes-

tor de nieuwe leden binnen te geleiden.

Ik verzoek u allen te gaan staan.

Wij gaan over tot het afleggen van de eed danwel de 

belofte.

“Ik zweer, danwel verklaar en beloof, dat ik om tot 

lid danwel plaatsvervangend lid van een commissie 

benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, 

onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige 

gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik zweer, danwel verklaar en beloof, dat ik om iets 

in deze functie te doen of te laten, rechtstreeks noch 

middellijk, enig geschenk of enige belofte heb aan-

genomen of zal aannemen.

Ik zweer, danwel verklaar en beloof, dat ik getrouw 

zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal na-

komen en dat ik mijn plichten als adviseur van het 

provinciaal bestuur naar eer en geweten zal vervul-

len.”

Mevrouw OOSTERLING: Zo waarlijk helpe mij 

God Almachtig.

De heer ZUIJDERDUIJN: Dat verklaar en beloof ik.

De heer RUTTENBERG: Zo waarlijk helpe mij God 

Almachtig.

De VOORZITTER: Ik mag u als eerste feliciteren 

met uw belangrijke werk. Voor sommigen is het een 

aanloop naar het echte Statenwerk en voor som-

migen is dit het werk in de schaduw. De schaduw is 

echter net zo belangrijk als de zon. Van harte gefeli-

citeerd.

Ingekomen stukken

1. Brief van Dhr. R. Graafsma, d.d. 25 mei 2004, 

betr. Burgerinitiatief Maartensdijk.

2. Brief van VNO NCW MIDDEN, d.d. 24 mei 2004, 

betr. Commentaar Nota Ruimte. 

3. Brief van Kamer van Koophandel, d.d. 24 mei 

2004, betr. Initiatiefvoorstel megasupermarkten.

4. Brief van Werkgroep verontruste Burgers, d.d. 14 

mei 2004, betr. Project Allemanswaard.

5. Brief van SISAL, d.d. 05 juni 2004, betr. Munguri 

Crossing project.

6. Brief van Raad Landelijk Gebied, d.d. 07 juni 

2004, betr. Jaarverslag 2003 en werkprogramma 

2004.

De VOORZITTER: De brieven onder de nummers 

1, 3 en 5 zullen niet ter afdoening in handen van GS 

worden gesteld, maar in handen van PS.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig de 

voorgestelde wijzen van afdoening, met dien ver-

stande dat de brieven onder de nummers 1, 3 en 5 

in handen van PS worden gesteld ter afdoening.

Vragenhalfuurtje

Geen aanmelding.

Vaststellen notulen van de vergadering van 19 april 

2004.



- 28 juni 2004, pag. 12 -

De VOORZITTER: Op bladzijde 70 moet het bedrag 

€ 260.000 worden gewijzigd in € 760.000.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten de notulen van 

de vergadering van 19 april 2004 vast te stellen met 

inachtneming van het voorgestelde erratum.

PS2004BEM21

Voorstel van Provinciale Staten inzake het burgeri-

nitiatief Maartensdijk.

De VOORZITTER: Dankzij de komst van het dua-

lisme hebben wij een nieuw fenomeen. Dat is ook 

voor deze Staten een nieuw fenomeen en daarmee 

dus ook belangwekkend. Het burgerinitiatief zou 

namelijk een nieuw instrument kunnen zijn, met 

name in de relatie tussen u, als Staten, en de burger. 

In de procedure is het zo dat de initiatiefnemers in 

de gelegenheid worden gesteld in de Staten een en 

ander toe te lichten. Vervolgens kan dat leiden tot 

het stellen van – informatieve – vragen. Dat bete-

kent dat het geen moment is voor inhoudelijke dis-

cussie, maar voor het vragen van een toelichting. 

De heren Plug en Klaasen als initiatiefnemers krij-

gen de gelegenheid een en ander toe te lichten. Ik 

geef vervolgens de Staten de gelegenheid vragen te 

stellen. Daarna zal de voorzitter van de commissie 

BEM (Bestuur en Middelen), de heer Bos, nader 

ingaan op de verdere behandeling. 

Het is van belang dat ik als uw voorzitter hiermee 

volsta. Ik wil echter een belangrijke opmerking 

maken. Het burgerinitiatief is een instrument dat 

een belangrijke functie kan vervullen in de politiek. 

Daarnaast is het ook een instrument dat de nodige 

valkuilen zou kunnen kennen. Gelukkig worden wij 

in Utrecht onmiddellijk met beide geconfronteerd. 

Het gaat hier om een belangrijk element voor wat 

betreft onrust van burgers. Anderzijds gaat het om 

een lastig element met betrekking tot de vraag wie 

nu de adressant is. Als ik het even als volgt mag 

zeggen: de herindeling in Maartensdijk is voorbereid 

door GS, is besloten door het Rijk en moet worden 

uitgevoerd door de gemeente. In die kluwen van 

verantwoordelijkheden valt uw burgerinitiatief. Ik 

kan namens de Staten zeggen dat wij er alles aan 

zullen doen dat op een goede manier te behandelen, 

zowel in uw richting, als initiatiefnemers, alsmede 

in de richting van de beide andere overheden, met 

daarbij de gemeente De Bilt voorop.

Dit wil ik u graag als introductie meegeven. Ik geef 

graag het woord aan de heer Plug. Ik verzoek u naar 

het spreekgestoelte te komen om niet als burger op 

een andere plek te moeten spreken dan de Statenle-

den nu het gaat om úw initiatief.

De heer PLUG: Voorzitter, Statenleden, pers en 

afgevaardigden van de gemeente De Bilt. Met veel 

genoegen maken wij van de gelegenheid gebruik om 

onze rapportage “Waarom Maartensdijk boos is” toe 

te lichten. De rapportage zelf is lang genoeg, maar 

toch wil ik er enige korte opmerking bij maken.

Het burgerinitiatief is voor ons en voor alle burgers 

van Maartensdijk meer dan klagen over groenon-

derhoud, niet beantwoorden van brieven, het ophef-

fen van een gemeentewerf, de grote afstand burger 

– bestuur, het langdurige verwaarlozen van het ge-

meentehuis en dergelijke. Ook is het burgerinitiatief 

geen nostalgisch verlangen in de trant van: vroeger 

was alles beter. Nee, het Maartensdijks burgeriniti-

atief is een vorm van ernstig protest van de burgers 

tegen de algemene ontwikkeling in de gemeente De 

Bilt sinds de van bovenaf opgelegde herindeling. 

Door het doen en vooral door het nalaten van het 

gemeentebestuur van De Bilt is het gevoel van waar-

digheid en respect van datgene wat voor de Maar-

tensdijkse burger van belang is met voeten getreden. 

Het is onze overtuiging dat de diverse problemen 

niet in deze ernstige vorm zouden zijn ontstaan 

indien niet was besloten tot herindeling van de ge-

meente Maartensdijk. Het is dit gevoel van algemene 

onvrede, al kort na de samenvoeging ontstaan, dat 

door dit burgerinitiatief tot uitdrukking wordt ge-

bracht. 

Wat treft u zoal aan in de rapportage? Wij gaan in 

op de wijze van besluitvorming, zoals die in dit huis 

heeft plaatsgevonden aangaande de samenvoeging 

van Maartensdijk, welk gedachtegoed u hierbij voor 

ogen stond en hoe weinig daarvan in de praktijk in 

ons geval van terecht is gekomen. Tevens gaan wij 

in op het feit dat het volgens ons tot de zorg van 

de provinciale bestuurders hoort, dat zij nagaan 

hoe een genomen besluit in de praktijk uitvalt. De 

zogenaamde ex-post evaluaties. Wij tekenen hierbij 

aan dat het dan tevens mogelijk moet zijn, omdat de 

provincie eerder genomen besluiten heroverweegt. 

Wij hebben daarvoor een lans gebroken in ons laat-

ste hoofdstuk, getiteld “De-annexatie!?”.



- 28 juni 2004, pag. 13 -

De rapportage heeft ons veel meer tijd en moeite ge-

kost dan wij in eerste instantie hadden verwacht en 

hadden vermoed. Wij hadden bij benadering nooit 

kunnen vermoeden dat het initiatief zo veel bij de 

inwoners van de voormalige gemeente Maartensdijk 

zou kunnen losmaken. De verwachtingen die de 

burgers naar aanleiding van dit initiatief koesteren, 

waren hooggespannen. Die verwachtingen zijn nog 

steeds hooggespannen. Vrijwel dagelijks worden wij 

aangesproken over de stand van zaken en over de 

vraag hoe het onderzoek vordert. Ruim 2600 on-

dertekenaars van de petitie zijn van mening dat het 

destijds genomen besluit om Maartensdijk bij De 

Bilt te voegen, een foutief besluit is geweest. Zowel 

qua landschap, ecologische samenhang, mentaliteit 

als specifieke ligging hoort Maartensdijk noch bij 

oost-Utrecht noch bij west-Utrecht. 

Tijdens de indiening van dit burgerinitiatief is in 

de gemeente De Bilt een discussie gevoerd over de 

financiën. In een rapportage van de Vereniging Ei-

gen Huis valt te lezen dat De Bilt landelijk gezien op 

de vijfde plaats staat van gemeenten die de hoogste 

woonlastenstijging hebben over de laatste drie jaar. 

In De Bilt is sprake van een stijging van de woonlas-

ten van maar liefst 56,3%, terwijl het landelijk ge-

middelde 19,6% bedraagt. Deze rapportage hebben 

wij u enige tijd geleden per e-mail doen toekomen.

Buiten de sterke verhogingen van de belastingen 

gedurende de laatste drie jaar, heeft de gemeente-

raad van De Bilt besloten € 8.500.000 te bezuinigen. 

Besloten is dit niet door lastenverhogingen voor de 

burgers binnen te halen, maar uitsluitend door be-

zuinigingen in te voeren. Een nobel streven. Nu al 

bereiken ons echter vanuit de sociaal-culturele sec-

tor de nodige alarmerende geluiden. Verwacht wordt 

dat door de voorgestelde bezuinigingen diverse ver-

enigingen en instellingen zullen moeten ophouden 

te bestaan. Zij zullen namelijk volgens de voorge-

stelde norm zo’n 40% van hun budget moeten inle-

veren. Juist deze sector is van enorm belang om nog 

enigszins te negatieve gevolgen van de samenvoeging 

op te vangen. De sociaal-culturele sector vervult een 

belangrijke rol om nog enigszins de sociale cohesie 

van Maartensdijk vast te houden, welke door de 

samenvoeging al zo sterk onder druk is komen te 

staan. Voor veel instellingen en verenigingen zal dit 

een doodsteek betekenen. 

Er worden hoe dan ook offers gevraagd van de 

Maartsensdijkse burgers, maar nog steeds weet nie-

mand precies te zeggen waarom. Hoe en waarom 

zijn de tekorten ontstaan? Hoeveel geld is er ge-

moeid in De Bilt met externe adviseurs en externe 

bureaus? Deze vragen liggen nog steeds open en 

moeten toch beantwoord zijn alvorens nieuwe offers 

van de burgers te vragen. 

Aan de andere kant bestaan er nog steeds plannen 

om voor zo’n € 5.000.000 aan het gemeentehuis 

Jachtlust bij te bouwen, terwijl het voormalig ge-

meentehuis van Maartensdijk nog steeds vrijwel leeg 

staat. Dit is voor de burgers onbegrijpelijk.

Wat wij zien in het Maartensdijkse is dat door de 

samenvoeging een goed functionerende gemeente is 

verworden tot een financieel, organisatorisch, prak-

tisch en politiek zwakke grote gemeente. Dit, terwijl 

de Maartensdijkse bevolking bij de herindeling door 

de provincie Utrecht is beloofd en toegezegd dat 

alles beter, efficiënter en ook nog eens goedkoper 

zou kunnen worden. Vrijwel alles is in het nadeel 

hiermee uitgepakt. Niets van de eertijds gedane 

toezeggingen op deze punten is nagekomen en uit-

gekomen. 

U moet niet vergeten wat het voor de gemiddelde 

Maartensdijker betekent in plaats van deel uit te ma-

ken van een gemeente waar je trots op bent, deel uit 

te moeten maken van een min of meer failliete en 

van hogerhand opgelegde gemeente. Dit vormt een 

uiterst negatief beeld, dat in psychologische zin zijn 

uitwerking in onze kernen niet mist. U moet dit niet 

onderschatten. Het vertrouwen in de gemeenten en 

de destijds niet luisterende provincie Utrecht is weg. 

Dames en heren. Wij hebben het hier over een uniek 

burgerinitiatief. De voorzitter sprak er al over. Wat 

u ook met deze rapportage en de ruim 2600 hand-

tekeningen – 85% van de huishoudens in de oude 

gemeente Maartensdijk heeft de petitie ondertekend 

– gaat doen, laat het in eerste instantie de burger 

zijn die bij alle hieruit voortvloeiende activiteiten 

uw leidraad vormt. Wij hopen dat u bij de behande-

ling van dit burgerinitiatief zich zult laten leiden 

door de gedachte dat dit een initiatief door burgers 

voor burgers is.

Ten slotte. Als gevraagd werd om na te gaan of de-

annexatie een oplossing zou kunnen zijn voor de ge-

rezen problemen, werd van alle kanten door u, vaak 

in de marge, de opmerking gemaakt dat dit een brug 
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gemeentehuis. Nu gaat het meer naar de bureaucratie 

en de financiële kant. Wat mij interesseert is hoe dat 

proces is verlopen en hoe men is gekomen tot deze 

gedachtegang. 

De heer Plug heeft het over offers die de inwoners 

van Maartensdijk moeten brengen ten gevolge van 

de verhoging van belastingen. Ik neem aan dat dit 

ook geldt voor de inwoners van de kernen De Bilt en 

Bilthoven.

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

van onze fractie de complimenten voor de inzet van 

de betrokken burgers. In de loop van de procedure 

die wij vanmiddag gaan vaststellen is er ook nog 

gelegenheid voor het stellen van allerlei specifieke 

vragen en voor het vragen om specifieke informatie. 

Ik laat het daarom bij één algemene vraag. Ik wil 

graag vernemen hoe men aankijkt tegen de actuele 

situatie in Maartensdijk. Is er sprake van een relatieve 

verbetering? Er is namelijk een aantal initiatieven 

genomen vanuit de gemeenten. Is er juist geen sprake 

van een relatieve verbetering? Op dit punt kan wel-

licht wat meer informatie worden verstrekt. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik hoorde in de toelichting van de heer Plug woor-

den van algehele onvrede over de gang van zaken 

en vervolgens een soort toespitsing in de vorm van 

kritiek op financieel-economische keuzes die in het 

kader van de bezuinigingsoperatie onder andere 

worden gemaakt. Dat is ‘des gemeenteraads’. Moet 

ik daaruit echter concluderen dat dit burgerinitiatief 

mede gevoed wordt door politieke onvrede over de 

keuzes die de gemeenteraad van de heringedeelde 

gemeente maakt? Overigens sluit ik mij graag aan bij 

de waarderende woorden voor dit soort initiatieven. 

Het is heel goed hiervan kennis te nemen en deze 

discussie aan te gaan.

De VOORZITTER: De heer Klaasen zal de vragen 

beantwoorden.

De heer KLAASEN: Mijnheer de Voorzitter! Me-

vrouw Raven vroeg hoe het is gegaan met de in-

zameling van de handtekeningen. Men moet zich 

voorstellen dat wij een oproep hebben gedaan in de 

plaatselijke courant De Vierklank. Daarop kwamen 

spontaan allerlei mensen, die de bekende petitie gin-

gen invullen. Hier en daar zeiden mensen het zo’n 

goed initiatief te vinden, dat zij hun straat zouden 

te ver zou zijn. Wij hebben in het laatste hoofdstuk 

van de rapportage u met klem verzocht hiernaar 

een serieus onderzoek te willen instellen. Wij zijn 

van mening dat veel problemen worden veroorzaakt 

door de grootte van de gemeente en de min of meer 

ongebreidelde uitbreiding van de bureaucratie, als 

een organisatorisch gegeven, dat rechtstreeks ver-

band houdt met de grootte van de gemeente. Wij 

hopen dan ook dat u serieus deze vraag wilt onder-

zoeken en wilt beantwoorden. 

Mocht u na vanmiddag nog verdere opmerkingen of 

vragen hebben, schroomt u niet contact met ons op 

te nemen. Wij beantwoorden liever tien keer de-

zelfde vraag dan dat u op verkeerde of niet heldere 

gronden uw beslissingen neemt. Onze telefoonnum-

mers en e-mailadressen staan uiteraard vermeld in 

de rapportage. 

Ik wens u veel sterkte met de afhandeling en dank u 

voor uw aandacht. 

De VOORZITTER: Dan mag ik de Statenleden ver-

zoeken na te gaan of zij vragen hebben. Het lijkt mij 

het handigst, mijnheer Plug, dat ik de vragen inven-

tariseer en dat u daarna de vragen achtereenvolgens 

beantwoordt. 

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik dank de heer Plug heel hartelijk voor zijn toelich-

ting. Prima, dit burgerinitiatief. Mijn vraag is puur 

informatief. De heer Plug schrijft in het burgeriniti-

atief over de respons van de burgers. Daarbij zegt hij 

dat de ondertekenaars de petitie zelf moesten inle-

veren en dat de initiatiefnemers niet met de handte-

keningenlijsten langs de deuren zijn gegaan. Ik neem 

aan dat u, mijnheer Plug en mijnheer Klaasen, de 

twee initiatiefnemers zijn. Daarnaast zegt u dat van-

uit de burgerij enige spontane inzamelingsacties zijn 

georganiseerd, waarbij handtekeningen zijn verza-

meld. Hoe is dat gebeurd? Hoeveel handtekeningen 

zijn daarmee opgehaald?

De heer VOS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ook 

vanuit onze fractie hulde aan het burgerinitiatief. Ik 

wil nog enkele opmerkingen maken, waarin vragen 

zitten verweven. 

Als ik kijk naar het begin van het burgerinitiatief 

in De Bilt en het verhaal dat wij nu hebben aange-

hoord, zie ik daarin een verschuiving van aandachts-

velden. Het is heel sterk begonnen, zoals de heer 

Plug ook zei, met het groen en het verval van het 



- 28 juni 2004, pag. 15 -

ingaan om de bewoners te verzoeken de petitie in 

te vullen. In sommige straten zijn er dus handte-

keningen opgehaald. Het gaat om zo’n 100 of 200 

handtekeningen die op deze manier zijn opgehaald. 

Wij zijn niet bewust de deuren langsgegaan om te 

vragen of de bewoners ervan hadden gehoord en of 

zij wilden de petitie wilden inleveren. Wij hebben 

uitsluitend via De Vierklank de mensen opgeroepen 

het in te leveren op de bekendgemaakte inlever-

adressen. Wij hebben één zaterdag in de vier kernen 

een soort spreekuur gehouden, waar de mensen ook 

hun petitie konden inleveren. Daar kwamen vooral 

mensen die wat informatie wilden hebben en ons 

een hart onder de riem wilden steken. Het ging dus 

hoofdzakelijk om “brengen” en niet om “halen”.

De heer Vos signaleert een zekere tendens van het 

klagen over groenonderhoud, sluiting van de ge-

meentewerf en dergelijke, die is overgegaan in kla-

gen over de bureaucratie, verspilling van gelden en 

dergelijke. Dus eigenlijk van klein naar groot. Hij 

vroeg of dat een juiste constatering was en hoe dit 

is gekomen. Als je met mensen spreekt, dan heeft de 

een dit en de ander dat; soms kleine dingen, soms 

grote dingen. Naarmate je met deze zaken bezig 

bent, zoals wij ook zelf hebben gemerkt, zie je steeds 

meer dat er eigenlijk sprake is van een teneur, in 

de trant van: waaróm wordt die gemeentewerf ge-

sloten?; waaróm wordt het groenonderhoud steeds 

minder;? wat is er in feite aan de hand? Dan valt het 

allemaal in zeer belangrijke mate terug te voeren op 

de financiële achtergrond. Wij hebben getracht na 

te gaan wat er aan de hand was. De heer Plug heeft 

gezegd dat het nogal wat tijd en moeite heeft gekost; 

wij hebben veel gesprekken gevoerd, veel stukken 

bestudeerd en onder andere de rapportage van oud-

gemeentesecretaris mevrouw Van Doeveren heeft 

daarbij een niet onbelangrijke rol gespeeld. Het bur-

gerinitiatief is niet bedoeld om op incidentele zaken 

in te gaan, maar om grotere tendensen en grotere 

golven weer te geven. Dat hebben wij getracht naar 

voren te brengen in deze rapportage. Het is dus 

eigenlijk gegaan van incidenten naar meer structuur. 

Dat de lastenverhoging niet alleen Maartensdijk en 

de kernen van Maartensdijk treft, maar de gehele 

gemeente De Bilt treft, is natuurlijk een zuivere con-

statering. Het treft alle inwoners.

De heer Bijkerk vroeg naar verbeteringen. Ja, die 

zijn er ook. In Maartensdijk is een dorpsraad van de 

grond gekomen. Ondanks de toezegging is dit he-

laas niet in de andere kernen van de oude gemeente 

Maartensdijk gebeurd. Wel is besloten een nieuw 

gebouw voor het jongerenwerk te stichten. Er is dus 

een aantal tendensen dat wel hoopvol is. Aan de 

andere kant, als je nu waarneemt dat er 

€ 8.500.000 moet worden bezuinigd en dat daarbij 

dreigt dat tot ongeveer 40% in het sociaal-cultureel 

werk zal moeten worden bezuinigd, dan vragen wij 

ons af hoe dat zal gaan. Is het niet de paard achter 

de wagen spannen? Is het niet een tijdelijke ople-

ving geweest? Hoe gaat dat verder? Daarover maken 

wij ons ernstig zorgen. Blijft het hierbij? Er is dus 

een aantal verbeteringen, maar aan de andere kant 

is het hoogst betreurenswaardig en merkwaardig 

dat nog steeds niet duidelijk is gemaakt waarom 

en hoe het tekort is ontstaan. Hoe is het mogelijk? 

Maartensdijk heeft € 32.000.000 als ‘bruidsschat’ 

bij De Bilt ingeleverd. Waar is dit bedrag gebleven? 

Nog nooit is hierop een antwoord gekomen. Waar-

om moet aan Jachtlust voor € 5.000.000 eventueel 

worden bijgebouwd, terwijl het gemeentehuis van 

Maartensdijk leegstaat? Over dat soort zaken wordt 

niet gecommuniceerd. Wij hebben vele brieven 

geschreven, waarin gemeld werd dat bewoners zoals 

vroeger gebeurde, zelf een stuk groenonderhoud 

voor hun rekening wilden nemen. Op zo’n enorme 

besparing wordt niet ingegaan. Dat soort com-

municatieve moeilijkheden maakt dat ik toch wat 

somber gestemd ben over hoe het verder gaat.

De heer Bisschop vroeg of het niet gaat om poli-

tieke keuzes die naar voren worden gebracht. Nee, 

op geen enkele wijze willen wij politiek voeren. De 

politiek is van de politiek. Wij vertalen uitsluitend 

het geluid van burgers en wat zij willen. Nogmaals, 

wij hebben geen enkele politieke ambitie. Wij wil-

len uitsluitend proberen zaken te verbeteren en 

zaken aanhangig te maken. Indertijd hebben de 

Staten besluiten genomen. Kijkt u eens wat er van 

terecht is gekomen. Helaas is het ons inziens geheel 

anders gelopen dan wij oorspronkelijk hadden 

gedacht. Kijkt u daar eens naar en onderzoekt u 

eens op welke manier dat verbeterd kan worden. 

Zou het destijds genomen besluit misschien ter 

heroverweging gesteld kunnen worden? Dat zijn de 

achtergronden. De politiek is de politiek en als de 

gemeente De Bilt besluiten neemt, dan neemt zij 

die besluiten en dan hebben wij die te respecteren. 

Aan de andere kant zeggen wij echter dat bepaalde 

zaken niet worden gecommuniceerd en bepaalde 
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zaken lopen anders dan zij zouden moeten lopen. 

Wij zijn hier niet om de politiek te bekritiseren noch 

om verhaal te halen over bepaalde besluiten. Wat des 

gemeentes is, is des gemeentes en daar moeten wij 

ons verre van houden. 

De VOORZITTER: Volgens mij zijn de vragen vol-

doende beantwoord. Dank u zeer. 

Dan is het woord aan de voorzitter van de commis-

sie BEM die nadere mededelingen zal doen over de 

behandeling van het burgerinitiatief. 

De heer BOS (voorzitter commissie BEM): Mijnheer 

de Voorzitter! In de commissie BEM is gesproken 

over de samenstelling van de commissie van rap-

porteurs en over de werkwijze van deze commissie. 

Er is een tijdspad uitgestippeld en daarover wil ik de 

Staten graag bijpraten en een voorstel doen.

Als uitwerking van het voorliggende besluit heeft 

de commissie BEM u als Staten het voorstel te doen 

een commissie van rapporteurs te benoemen, zodat 

deze hun werkzaamheden vandaag kunnen aanvan-

gen. Het betreft de volgende leden: mevrouw Raven, 

mevrouw Van Bruggen, de heren Vos, Bijkerk en 

Bisschop. De werkzaamheden van de commissie van 

rapporteurs zullen, voorzover thans te overzien, de 

volgende vijf stappen omvatten:

-  Na de benoeming van de commissie zal deze zich 

voorbereiden op gesprekken met onder andere 

de initiatiefnemers en met het gemeentebestuur 

van De Bilt. Dat zullen oriënterende gesprekken 

zijn.

-  In week 35 – de week van 23 tot 27 augustus 

– zullen de rapporteurs oriënterende gesprekken 

voeren met zowel de initiatiefnemers als met het 

gemeentebestuur van De Bilt.

-  In week 36 en 37 zullen de rapporteurs hun 

rapportage gereed maken, waarvan een eerste 

behandeling plaatsvindt op 7 september in de 

commissie BEM.

-  Daarna kan in de Statenvergadering van 4 ok-

tober een inhoudelijke bespreking van die rap-

portage plaatsvinden en daarmee kan ook de 

afdoening van dit burgerinitiatief plaatsvinden.

De VOORZITTER: Heeft een van de Statenleden 

hierover nog nadere vragen of opmerkingen? Dat is 

niet het geval. Dan stel ik u voor het voorstel van de 

voorzitter van de commissie BEM over te nemen. 

Daarmee is het onderwerp voor dit moment afge-

sloten.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten overeenkomstig het voorstel.

PS2004BEM14

Voorstel van Gedeputeerde Staten tot het vaststel-

len van de jaarrekening 2003, het jaarverslag 2003 

en het afrekenvoorstel 2003.

De VOORZITTER: Het woord is aan de voorzitter 

van de rekeningcommissie, mevrouw Swets.

Mevrouw SWETS (voorzitter rekeningcommissie): 

Mijnheer de Voorzitter! Dank u voor de gelegenheid 

als voorzitter van de subcommissie voor onderzoek 

van de jaarrekening 2003 een korte toelichting op 

het advies van de commissie BEM te geven. Ik zal 

ingaan op wie wij zijn, wat wij hebben gedaan, wat 

onze bevindingen zijn en wat ons advies is. 

De subcommissie bestond uit mevrouw Jonkers-

Cornelisse namens de SP, de heer Hooijer namens de 

VVD, de heer Van Bokkem namens de PvdA, de heer 

Nugteren namens GL, de heer Gaaikema namens 

D66, de heer Streefland namens de ChristenUnie, 

de heer Van Leeuwen namens de SGP, de heer Put-

ters namens de LPF en mijzelf namens het CDA. 

De subcommissie werd ondersteund door de heer 

Graafhuis. De heren Van der Staaij en Kok van de 

afdeling Concerncontrol hebben geduldig en tijdig 

alle vragen van de subcommissie beantwoord. 

Wat hebben wij gedaan? De subcommissie heeft 

dezelfde procedure gevolgd als vorig jaar en is 

twee keer bij elkaar geweest. De eerst keer om de 

procedure vast te leggen en de tweede keer om in-

houdelijk stil te staan bij de jaarrekening, het con-

trolerapport van de accountant en de reactie van 

Gedeputeerde Staten daarop. Wij hebben daarnaast 

schriftelijke vragen gesteld, die naar tevredenheid 

zijn beantwoord. Het gesprek met de accountant is 

ook goed verlopen. 

Wat waren onze bevindingen? Onze algemene in-

druk van de jaarstukken 2003 is positief. Gelukkig 

is, via het actieplan Financieel Beheer, gedurende 

2003 de kwaliteit van de financieel registrerenden en 

de controlefunctie binnen de organisatie verder ge-

groeid. Wij gaan ervan uit dat de belangrijkste aan-

beveling van de accountant tot verdere verbetering 

door het college wordt overgenomen en een concrete 

plaats krijgt in het aangekondigde actieplan Finan-

cieel Beheer deel 2. Agendering hiervan zien wij 
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graag tegemoet in de vergadering van de commissie 

BEM op 13 september 2004. Zelf willen wij alvast 

vijf aandachtspunten noemen, die daarin zeker een 

plaats moeten krijgen:

-  De reserve “Nog te verrichten activiteiten”. Deze 

laat, ondanks onze uitdrukkelijke wens, geen ver-

dere verlaging zien en is het afgelopen jaar zelfs 

iets gestegen. Wij dringen aan op een plan van 

aanpak van het college hoe invulling kan worden 

gegeven aan onze wens tot vermindering van 

deze reserve. Wij zien dit plan van aanpak graag 

dit najaar tegemoet.

-  De juridische control. Dit is al een aantal jaren 

een belangrijk aandachtspunt. Ook vorig jaar 

hebben wij dit indringend aan de orde gesteld. 

Helaas hebben wij moeten vaststellen dat er 

vorig jaar onvoldoende concrete resultaten zijn 

geboekt. Wij hebben vernomen dat er in 2004 

diverse acties in gang zijn gezet en verzoeken 

Gedeputeerde Staten nu dringend de juridische 

functie met een bijbehorend risicomanagement 

dit jaar geheel op orde te brengen. Graag ont-

vangen wij eind dit jaar een rapportage over de 

genomen stappen en de bereikte resultaten.

-  Vorig jaar hebben wij verzocht om informatie 

over de voor- en nadelen van het hanteren van 

de methodieken van nacalculatie en voorcalcu-

latie. Tot op heden hebben wij deze informatie 

niet ontvangen. Wij verzoeken Gedeputeerde 

Staten dan ook dringend ons deze informatie nu 

op korte termijn te verschaffen. 

-  De urenverantwoording. Deze is al jaren een 

punt van aanbeveling voor de accountant. Wij 

zijn van oordeel dat urenverantwoording nood-

zakelijk is, maar dat het systeem eenvoudig 

gehouden moet worden en niet te gedetailleerd, 

zodat het draagvlak ervoor en de bruikbaarheid 

toenemen. Wij verzoeken Gedeputeerde Staten 

deze benadering te volgen.

-  De ServiceLevelAgreements. Wij zijn het met 

de accountant eens dat ServiceLevelAgreements 

goed zijn om onderlinge afspraken vast te leggen 

en onduidelijkheden te voorkomen. Om hanteer-

baar te zijn in de praktijk dient het volgens ons 

echter niet te gedetailleerd te worden opgezet. 

Wij verzoeken Gedeputeerde Staten de ServiceL-

evelAgreements in deze lichte en duidelijke vorm 

te hanteren.

Dan wil ik kort stilstaan bij drie ontwikkelingen. Al-

lereerst het duale stelsel. 

Het afgelopen jaar is door zowel Provinciale Staten 

als door de organisatie hard gewerkt aan het vorm-

geven van het duale stelsel. Met name op het gebied 

van het meetbaar maken of toetsbaar maken van de 

te bereiken maatschappelijke effecten en de daarbij 

behorende doelstellingen is een gezamenlijk proces 

doorlopen. Wij hopen de resultaten daarvan terug te 

zien in de begroting voor 2005.

De invoering van het Besluit begroting en verant-

woording.

Het jaar 2003 was het laatste jaar waarvan de jaarre-

kening conform de comptabiliteitsvoorschriften uit 

1995 was opgesteld. Vanaf 2004 geldt het Besluit be-

groting en verantwoording. De begroting voor 2004 

is grotendeels conform dit besluit opgesteld en wij 

gaan ervan uit dat in 2005 deze ontwikkeling verder 

wordt doorgezet. Ook de jaarrekening over 2004 

dient conform dit besluit te worden opgemaakt. 

Het Besluit accountantscontrole voor provincies en 

gemeenten.

Hoewel er in het land nog druk wordt gediscus-

sieerd over dit besluit, met name over de reikwijdte 

van de rechtmatigheidstoetsing en de wijze van rap-

porteren, dringen wij erop aan dat Gedeputeerde 

Staten zo ver mogelijk al overeenkomstig dit besluit 

handelen en een plan van aanpak aan de commissie 

BEM aanbieden voor bespreking in de vergadering 

van 13 september aanstaande.

Wat is nu ons advies? Als commissie adviseren wij 

het algemene gedeelte van de jaarrekening vast te 

stellen en de overige delen voor kennisgeving aan 

te nemen. Deze overige delen zijn in de functionele 

commissies behandeld met de betreffende porte-

feuillehouders. 

Wij willen het college dringend verzoeken actie te 

ondernemen op de punten die wij in ons advies 

naar voren hebben gebracht. 

De subcommissie is tevreden over de procedure 

zoals die dit jaar weer is gevolgd en beveelt aan vol-

gend jaar een soortgelijke procedure te hanteren. 

Rest mij de overige leden van de subcommissie har-

telijk te bedanken voor de prettige en constructieve 

samenwerking. Volgens mij heeft die dit jaar weer 

geleid tot een transparant en efficiënt proces van 

onderzoek van de jaarrekening. 

Vanuit de subcommissie wil ik de heren Graafhuis, 
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Van der Staaij en Kok hartelijk bedanken voor de 

goede ondersteuning. En u, voorzitter, voor de gele-

genheid deze toelichting te geven.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Mevrouw Swets zegt dat de subcom-

missie tevreden is over de gevolgde procedure en 

de eigen werkwijze van de afgelopen tijd. Dat leidt 

logischerwijs tot de aanbeveling om deze werkwijze 

volgend jaar te continueren. Wat het college betreft 

is dit een prima situatie. Eerlijk gezegd denk ik dat 

de behandeling van de jaarrekening zoals de sub-

commissie die uitvoert, een heel mooi voorbeeld is 

van de manier waarop men in een duaal systeem, 

ieder met verschillende verantwoordelijkheden, een 

van de belangrijkste documenten oppakt. In de sub-

commissie wordt tot in detail ingegaan op alle ins en 

outs van de rekeningen. Op hoofdlijnen wordt in de 

Staten hierover gerapporteerd en daarop reageert het 

college. Het college heeft hier een heel goed gevoel 

bij en als de subcommissie zelf ook constateert het 

op deze wijze te willen blijven doen, zitten wij op 

dezelfde lijn.

Het is dit keer een unieke jaarrekening, niet alleen 

vanwege het resultaat – dat is namelijk echt uniek 

–, maar ook vanwege de procedure. Dit is namelijk 

de laatste jaarrekening die onder de oude Compta-

biliteitswet is opgesteld. Uiteraard, mevrouw Swets, 

zijn wij al bezig de jaarrekening 2004 volgens het 

nieuwe Besluit begroting en verantwoording te gaan 

inkleden.

De bevindingen van de subcommissie zijn in het 

algemeen positief. Daar is het college blij mee. Het 

blijft duwen en trekken, maar er wordt wel degelijk 

geconstateerd dat op het gebied van de financiële 

administratie in eigen huis voortdurend goede stap-

pen worden gezet. Dat laat zich ook onmiddellijk 

vertalen in een rekening zoals deze voorligt. Het 

ziet er goed uit en dat mag tegen de organisatie best 

eens gezegd worden.

Je zou geen accountant zijn als je daar niet het no-

dige van vindt en daarover serieuze opmerkingen 

maakt. Die lijst zien wij ook elk jaar en wij proberen 

daarop heel serieus in te gaan. Vorig jaar hebben wij 

het actieplan Financieel Beheer deel 1 gehad. Op 

dit moment werken wij aan het actieplan Financieel 

Beheer deel 2, om de nog liggende activiteiten en 

ook een aantal nieuwe acties daarin op te nemen. 

Mevrouw Swets vraagt dit te agenderen voor 13 

september, maar dat zal niet lukken. In oktober zal 

het echter mogelijk zijn. Ik hoop het haar al wel in 

september te kunnen toesturen.

Terugdringen van de reserve “Nog te verrichten 

activiteiten”. Dit punt komt op z’n minst een keer 

per jaar in deze Staten als wens naar voren. Ook het 

college is daarop zeer kritisch. Aan de andere kant 

zal het nooit zo zijn dat er geen overboekingen van 

het ene jaar naar het andere jaar meer zullen plaats-

vinden. Dat is niet reëel. Er zijn tal van argumenten 

waarom een bepaalde activiteit of bepaald product 

noodgedwongen doorgeschoven moet worden naar 

een volgend begrotingsjaar. Er zijn daaraan echter 

wel grenzen, ook voor het college. Wij zullen daar 

heel kritisch naar kijken. De argumentatie dient 

deugdelijk te zijn. Ik noem daarbij dat de overboe-

kingen binnen een percentage van zo’n vier tot vijf 

procent van de jaaromzet moeten blijven. Dan kijk 

ik nog niet erg zorgelijk. Dat doe ik wel als het daar-

boven zou komen. Het college zal de zaak heel kri-

tisch in de gaten houden en het zijn uiteindelijk de 

Staten die aan het eind van jaar zeggen welke zaken 

wel of niet overgeboekt worden. De Staten ‘zitten 

daarbij aan de knoppen’.

Wat mevrouw Swets zegt over de juridische control 

nemen wij mee in het actieplan Financieel Beheer. 

Daarover worden de Staten gerapporteerd.

Gesproken is over de voor- en nacalculatie en de 

urenverantwoording. Mag ik de aanbeveling als volgt 

uitleggen, vooral bij de urenverantwoording: laat het 

goede niet de vijand van het betere zijn. Wij zullen 

proberen daarin een goed evenwicht te vinden, want 

het moet niet leiden tot een bureaucratie. Waar wij 

echter op uit zijn, is om in 2005 over veel meer pro-

ducten een reële kostprijsberekening in beeld te krij-

gen. Dat betekent dat wij zelf meer scherpte moeten 

krijgen in het ontwikkelen van de apparaatskosten, 

in het bijhouden van de urenverantwoording en der-

gelijke financieel-administratieve werkzaamheden. 

Als de Staten een bepaald product willen realiseren, 

vind ik dat de Staten bij het maken van keuzes moe-

ten weten wat zo’n product ongeveer kost. Dat kun 

je alleen maar doen door de onderliggende activi-

teiten zo reëel mogelijk daarbij in beeld te brengen. 

Het is bekend hoe wij hiermee worstelen, zowel wat 

betreft de apparaatskosten als de urenverantwoor-

ding. Wij maken daar echter een slag in. Bij enkele 

diensten lukt het al vrij goed, zoals WVV (Wegen, 

Verkeer en Vervoer) en WEM (Water en Milieu). Dat 

zijn natuurlijk heel concrete producten en die laten 
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zich makkelijker vertalen in een productprijs dan bij 

een dienst als BMS (Bestuurs- en Managementstaf). 

Ook daar echter vindt het college dat wij dat moeten 

doen.

Mevrouw Swets wees op de prestatie-indicatoren, 

het toetsbaar en meetbaar maken van onze produc-

ten. Statencommissies zijn daarmee de afgelopen 

maanden bezig geweest. De ene commissie is er 

beter in geslaagd dan de andere commissie om een 

verdieping aan te brengen. Natuurlijk is het zo dat 

de resultaten die in de commissies zijn geboekt, 

meegenomen worden in de begroting. Ook het col-

lege probeert daarin zelf een verdere ontwikkeling te 

bevorderen.

De rechtmatigheidstoetsing wordt ingevoerd. Sterker 

nog: het wordt een voorschrift. Accountants gaan 

zich met ingang van de accountantscontrole 2004 

over de rechtmatigheid van de uitgaven buigen. Met 

andere woorden: houden wij ons aan de regelingen 

en de afspraken die wij met elkaar maken? Dat zal 

een flinke klus zijn, maar het is goed dat daarover 

meer helderheid komt. 

Ik dank de leden van de subcommissie. Het was 

voor hen een extra klus. In het bijzonder wil ik de 

voorzitter van de subcommissie sterkte wensen om 

het fysieke ongemak de komende maand te boven te 

komen.

Mevrouw SWETS (voorzitter rekeningcommissie): 

Mijnheer de Voorzitter! Ik dank het college hartelijk 

voor de reactie. Ik denk dat wij het over de gevolgde 

procedure en de ontwikkelingen in het duale stelsel 

– Besluit begroting en verantwoording en de ac-

countantscontrole – wel eens zijn. 

Ik wil nog even enkele aandachtspunten noemen. 

Het actieplan Financieel Beheer niet in september 

maar in oktober aan de orde te stellen, is volgens mij 

geen probleem. 

Bij de aandachtspunten hebben wij heel nadrukke-

lijk gevraagd om een plan van aanpak tot verminde-

ring van de reserve “Nog te verrichten activiteiten”. 

Graag wil ik dat het college dat toezegt.

De juridische control wordt meegenomen in het ac-

tieplan Financieel Beheer deel 2. Dat is akkoord. Wel 

willen wij aan het eind van dit jaar een rapportage 

zien over wat er dit jaar concreet gebeurd is. Het is 

al een langslepende kwestie en is al een aantal jaren 

een aandachtspunt. Het actieplan Financieel Beheer 

zal in 2005 verder gaan en van de juridische control 

willen wij dit jaar toch graag de resultaten zien. 

De voor- en nadelen van voor- en nacalculatie. Dit 

is voor ons een heel belangrijk punt. Zo snel mo-

gelijk willen wij daarover informatie ontvangen. De 

Provinciewet werkt nu met nacalculatie, maar voor-

calculatie heeft ook voordelen en daarover willen wij 

graag meer weten.

Ten aanzien van de urenverantwoording zijn wij het 

eens. Urenverantwoording is belangrijk om een reële 

kostprijsberekening te maken, maar het moet niet 

zo gedetailleerd worden gedaan dat het draagvlak in 

de organisatie weg is en dat niemand meer zijn uren 

opschrijft. 

Wij hebben niets teruggehoord over ServiceLeve-

lAgreements. Ik neem aan dat het college het hier-

over met ons eens is: duidelijke afspraken maken, 

maar niet te gedetailleerd. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Over onderwerpen die ik niet heb aange-

sneden, zijn wij het eens met de subcommissie. 

Wat betreft de reserve “Nog te verrichten activitei-

ten” komt er geen plan van aanpak. Dat zou al te 

bureaucratisch zijn. Wij gaan gewoon kijken of wij 

dit fenomeen tot reële proporties kunnen terug-

brengen. De Staten moeten naar dat resultaat kijken 

en het college daarop afrekenen aan het eind van 

het jaar op het moment dat wij met het overzicht 

komen.

De resultaten van de juridische control 2004 kunnen 

wat mij betreft dit najaar gerapporteerd worden. Ik 

neem mijzelf voor dit mee te nemen in de voort-

gangsrapportage van het actieplan Financieel Beheer 

deel 2. Dit ligt in oktober in de betreffende Staten-

commissie. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij willen een aantekening vragen op twee punten 

die in het besluit zijn opgenomen. Dat betreft het 

vormen van de reserve Rond- en randwegen en het 

toevoegen aan de Reserve en Afschrijvingen van � 

6.000.000 ten behoeve van eventueel onderhoud 

of verbouw van het provinciehuis. Over het laatste 

punt moet nog besloten worden. Dat is voor ons re-

den die toevoeging nog niet te doen. Het eerste punt 

is niet iets wat onze politieke keuze zou zijn.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel, waarbij 
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de fractie van GL geacht wordt gestemd te hebben 

tegen de besluitnummers 10 en 12.

PS2004BEM19

Voorstel van Gedeputeerde Staten tot vorming van 

de ICT-reserve.

PS2004WEM04

Voorstel van Gedeputeerde Staten tot vaststelling 

van de financiële middelen t.b.v. het milieubeleid 

2004.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig de 

voorstellen.

PS2004ZCW07

Voorstel van Gedeputeerde Staten inzake gratis 

museumdagen.

De heer DE NIET (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Het standpunt van het CDA met betrekking tot het 

agendapunt over het gratis openstellen van musea 

binnen de context zoals verwoord in de stukken in 

deze vergadering, is door onze fractie reeds in de 

commissievergadering duidelijk kenbaar gemaakt. 

Het CDA vindt het een goede zaak dat zoveel mo-

gelijk inwoners uit onze provincie de musea kunnen 

binnengaan en daar kunnen genieten van al het 

moois dat wij in ons land, en met name in de pro-

vincie Utrecht, uit het verleden hebben bewaard en 

nog bewaren. 

Gezien het kostenplaatje heeft een adviescommissie 

zich gebogen over het voor en tegen van het aantal 

open te stellen dagen. De commissie heeft het ons 

inziens goed gedaan; je kunt het geld maar een keer 

uitgeven. Bovenal vinden wij het belangrijk dat de-

genen die de zondag vanuit hun overtuiging echt als 

rustdag zien, op de dag voorafgaande aan de zondag 

daarvan gebruik kunnen maken. Voor hen die wel-

licht de financiële grens te hoog vinden om musea 

te bezoeken, is er nu de gelegenheid volop in een 

aantal weekeinden de diverse musea te bezoeken. 

Wij weten het allemaal. In het coalitieakkoord was 

overeengekomen de musea maandelijks één dag 

gratis open te stellen en hiervoor � 100.000 per jaar 

beschikbaar te stellen. Als echter een deskundige 

commissie na grondig onderzoek de Staten adviseert 

twee gratis museumweekeinden mogelijk te maken, 

waarom zal het CDA dit voorstel dan niet volgen? 

Samen met het landelijke museumweekeind hebben 

wij straks drie gratis museumweekeinden. 

Het CDA wil het college met deze handelwijze com-

plimenteren. Het instellen van een deskundige com-

missie, die de Staten daarbij ook nog eens goed en 

deskundig adviseert en een advies geeft dat binnen 

het gestelde budget blijft, mag wat ons betreft als 

voorbeeld dienen voor alle werkterreinen binnen dit 

provinciehuis. Hier is nu eens sprake van een preste-

rende provincie. 

Misschien is de letter van het coalitieakkoord op het 

onderdeel “één dag gratis museumdag per maand” 

niet gevolgd. De geest ervan echter wel degelijk. 

Daarbij staat voor het CDA het coalitieakkoord 

recht overeind.

Nog belangrijker vinden wij dat beleid, realiteit en 

betaalbaarheid bij elkaar zijn gebracht op een ver-

antwoorde wijze, zodat er tot goede prestaties kan 

worden gekomen. 

Heel voorzichtig roep ik: het CDA roept de VVD op 

om op haar eventueel negatieve standpunt terug te 

komen en het coalitieakkoord ook op dit terrein uit 

te voeren, zoals is overeengekomen.

U begrijpt het al: het CDA zal voor dit voorstel 

stemmen.

De heer POLLMANN (PvdA): Mijnheer de Voor-

zitter! De toegang tot de musea in de provincie 

Utrecht zo laagdrempelig mogelijk maken, gemak-

kelijk toegankelijk voor alle bevolkingsgroepen, 

dus meer mensen die naar een museum kunnen 

gaan: dat was het idee achter het voornemen zoals 

verwoord is in het coalitieakkoord. Dit idee werd 

onder andere gevoed door een gesignaleerde trend 

dat het museumbezoek na een forse stijging zich 

stabiliseerde. Een van de redenen hiervoor was ove-

rigens de toegangsprijs. Een andere achterliggende 

gedachte om dit voornemen te formuleren in het 

coalitieakkoord, was dat de functie van het museum 

– het culturele erfgoed te laten zien en informatie-

overdracht te plegen – dusdanig belangrijk is dat 

het voor iedereen gemakkelijk bereikbaar moet zijn. 

Iets meer dan een jaar geleden spraken wij in ons 

enthousiasme af: gratis openstelling, één dag in de 

maand. Wij vroegen Gedeputeerde Staten in overleg 

met de musea dit voornemen uit te werken en met 

voorstellen te komen.
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Het voorstel dat voorligt, afgezet tegen dit oorspron-

kelijke idee en met inachtneming van hetgeen de 

commissie in haar advies schrijft, is wat ons betreft 

een alleszins acceptabel plan. Het advies van de 

commissie dat hieraan ten grondslag ligt, verdient 

een compliment; helder wordt uiteengezet wat de 

meningen zijn van de diverse musea en wat de kos-

ten zijn die met gratis openstelling gepaard gaan, 

om vervolgens te komen met het alternatief. 

Er is scepsis te lezen in de korte notitie. De toe-

stroom bezoekers zou niet vermeerderen doch ver-

schuiven en van nieuwe bezoekers zou geen of zeer 

minimaal sprake zijn. Gelukkig zijn er ook andere 

geluiden te horen. In combinatie met een goed com-

municatie- en promotiebeleid zou het aantal bezoe-

kers kunnen stijgen met 30 tot 40%. Gratis openstel-

ling draagt bij tot de algemene promotie van musea 

en, ook niet onbelangrijk, is er de constatering dat 

voor bewoners van de provincie die in de omgeving 

van een museum wonen een dag gratis openstelling 

een stimulans is voor een bezoek aan dat museum. 

Speciaal wordt erop gewezen dat dit geldt voor ge-

zinnen met kinderen en voor studenten.

Scepsis en enthousiasme zijn dus te lezen. Naar de 

mening van de PvdA overheerst het enthousiasme 

om dit plan te steunen en te starten en de musea 

voor weekeinden gratis toegankelijk te maken. 

Een ander aspect dat de aandacht verdient en het 

gelukkig ook krijgt, is de communicatie en promo-

tie. Duidelijk wordt gesteld dat gratis openstelling 

alleen geen of weinig effect zal hebben. Het zal 

gepaard moeten gaan met een communicatie- en 

promotieplan. Hiervoor is dan ook geld gereser-

veerd. Dat is een goede zaak. In nauw overleg met 

de Vereniging van Utrechtse Musea (VUM) en het 

Erfgoedhuis zal hieraan vorm worden gegeven. 

Het zal duidelijk zijn. De PvdA is tevreden met het 

voorstel. Het is een goed, maar ook realistisch alter-

natief voor het oorspronkelijke idee dat in het coa-

litieakkoord is verwoord. In onze meningsvorming 

hierover is er dan ook geen enkel moment geweest 

dit voorstel niet te ondersteunen en zondermeer vast 

te houden aan de oorspronkelijke tekst. Wij zien dan 

ook uit naar de realisering hiervan.

De heer KLARENBEEK (VVD): Mijnheer de Voor-

zitter! Over het voorstel “Gratis museumdagen” wil 

ik namens de fractie van de VVD het volgende op-

merken. In het coalitieakkoord is bij de vaststelling 

van het budget uitgegaan van één gratis museumdag 

per maand. De werkgroep heeft geconstateerd dat 

het beschikbare bedrag van € 100.000 daarvoor 

ontoereikend is en heeft gewerkt aan een alternatief. 

De werkgroep maakt in zijn rapport duidelijk dat 

er geen overspannen verwachtingen mogen worden 

aangenomen betreffende een toenamen van het 

museumbezoek door toepassing van het alternatief, 

te weten: twee museumweekeinden per jaar. 

De VVD is van mening dat er geen gelden moeten 

worden besteed aan projecten waarvan het te ver-

wachten effect niet noemenswaardig mag worden 

geacht. Voorts zijn wij van mening dat het beschik-

bare bedrag beter had kunnen terugvloeien naar de 

Algemene Middelen, om daarmee andere, écht knel-

lende zaken te kunnen aanpakken, zeker nu is geble-

ken dat het oorspronkelijke uitgangspunt van één 

gratis museumdag per maand niet haalbaar is. Wij 

zijn dan ook tegen het voorstel van de twee gratis 

museumweekeinden per jaar. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Om met de conclusie in huis te vallen: GL stemt 

graag in met dit voorstel. Het is al van verschillende 

kanten gehoord, dat het oorspronkelijke idee zoals 

het in het coalitieakkoord stond om allerlei redenen 

niet haalbaar bleek te zijn. Er is gekeken naar een 

andere opzet en ook wij hebben nog eens nagedacht 

over een mogelijk andere invulling. De uiteindelijke 

argumentatie die geleverd is door de werkgroep die 

dit heeft uitgezocht, blijft vrij sterk overeind, temeer 

omdat het wordt gecombineerd met andere activi-

teiten. 

Een groot deel van het profijt van deze activiteit zal 

vooral naar de kleinere musea in de kleinere plaat-

sen gaan. Dat betekent dat er in organisatorisch op-

zicht rekening gehouden moet worden met het feit 

dat het voornamelijk vrijwilligers zijn die dergelijke 

musea ondersteunen. Wij zullen dan ook het idee 

om dit in te stellen op vrijdag en zaterdag in plaats 

van op zaterdag en zondag, niet steunen.

Men heeft zich afgevraagd of dit wel of niet in het 

coalitieakkoord stond. Ik ben zo vrij geweest “Werk 

in uitvoering” nog eens te bekijken. Het is, behalve 

de foto, nog heel actueel. Er staat: “Eén dag gratis 

museumbezoek stimuleren, met als beoogd resultaat: 

meer museumbezoek”. Ik zie werkelijk niet in waar-



- 28 juni 2004, pag. 22 -

om de VVD daarover niet denkt dat het gaat om 

het resultaat en niet om de methode en om de be-

schrijving die er is. Nadat ik dit had opgezocht, ben 

ik zo vrij geweest het verkiezingsprogramma van de 

VVD erop na te slaan. Daarin staat de passage: “Bij 

het behoud van streekgebonden cultuur” – veel van 

de actie zal immers uitkomen bij de kleinere musea 

– “zijn breed toegankelijke musea gewenst. Hier ligt 

een taak voor de provincie.” Of het wel of niet in 

het coalitieakkoord past, is een zaak van de coalitie-

partners om op door te gaan. Wat ons betreft laat de 

VVD hier een kans liggen om datgene te bereiken 

wat wij allen willen, namelijk dat het erfgoed meer 

en breder toegankelijk wordt. 

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de Voor-

zitter! In de commissie heb ik gezegd dat wij dit 

punt nog even wilden bespreken in de fractie. Dat 

hebben wij gedaan en daaruit kwam in eerste in-

stantie dat wij akkoord zouden gaan. Toch heb ik 

nog een paar kantekeningen. Mede door het amen-

dement van de ChristenUnie zijn wij weer aan het 

denken gezet, maar niet zozeer vanwege de opstel-

ling op zondag. Wij hebben nog wel even nagedacht 

over de vrijdag, omdat er dan schoolgroepen zouden 

kunnen komen en veel mensen hebben dan ADV. 

Misschien is de vrijdag dus toch een aardige dag om 

die erbij te betrekken. Hoe wij dat moeten inkleden, 

is een punt om over na te denken.

In het stuk wordt gesproken over gratis openstelling 

in juli en na de herfstvakantie. Over juli hebben wij 

echter nog onze twijfels, omdat dit een lauw mo-

ment is in museumbezoeken en omdat iedereen op 

vakantie is. Degenen die dan komen, komen niet uit 

de provincie, hoewel buitenlandse gasten natuurlijk 

altijd van harte welkom zijn. Of wij het echter moe-

ten betalen dat de vakantiegangers naar de musea 

gaan, is iets wat wij ons in gemoede afvragen. Ik kan 

mij niet voorstellen dat wij gratis openstelling in juli 

nog halen. In de herfst zou het wel kunnen. 

Op bladzijde 9 van het advies staat “Het belang van 

de evaluatie”. Wij vinden dat al meteen na een eerste 

gratis museumweekeind geëvalueerd moet worden. 

Er staat: “Aan de hand van vooraf geformuleerde 

criteria …”. Wij moeten afspreken die in de eerste 

commissie na de zomer vast te stellen. Dan kun-

nen wij die na de herfst evalueren. Als blijkt dat het 

echt niets oplevert – geen extra bezoekers, dat de 

publiciteit niet voldoende is, et cetera – dan moeten 

wij nog eens heel hard nadenken of wij er wel mee 

moeten doorgaan.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Met enige verbijstering 

hebben wij kennisgenomen van dit Statenvoorstel. 

Hoewel wij in beginsel positief staan ten opzichte 

van gratis openstelling van musea, wil ik toch drie 

punten noemen:

- de houding van de VVD;

- een kort betoog over de dagen der week;

- een amendement. 

In de commissie meldde de fractie van de VVD dat 

dit voorstel niet conform de letterlijke tekst in het 

coalitieakkoord is: vier dagen is geen tien dagen; de 

VVD wijst het voorstel daarom af. Het is bekend dat 

er meerdere partijen zijn in deze Staten die zaken uit 

het coalitieakkoord afwijzen; die partijen zitten ge-

meenlijk in de oppositie. Daar hoort de VVD – nog 

– niet bij, dus wordt de VVD geacht het voorstel te 

steunen. Dat deed zij echter tot op heden niet. Dat 

is vreemd, want het voorstel doet wel recht aan de 

intentie van het coalitieakkoord: het realiseren van 

gratis museumdagen en het daardoor lokken van 

een ruimer en ander publiek. Ik neem aan dat de 

fractie van de VVD in tweede termijn, hoewel de 

eerste termijn zulks niet deed vermoeden, alsnog 

met een amendement komt, waaruit blijkt dat zij 

dekking heeft gevonden voor tien dagen gratis mu-

seumbezoek. Zo niet, dan worden wij ermee gecon-

stateerd dat de coalitie niet heel erg samenhangt. Als 

de VVD namelijk een PvdA-puntje uit dat akkoord 

kan torpederen op dergelijke formele gronden, dan 

doet zij dat gewoon. Klaar. Wat een innige samen-

werking. Deze houding leidt ongetwijfeld tot grote 

daadkracht, tot uitnemende verbindende prestaties 

van dit college. Want, wat gaat de PvdA nu zo met-

een terugdoen? Rijnenburg alsnog uit het streekplan 

stemmen? Een ander onwelgevallig puntje mollen? 

Zij hebben nu een precedent. Een paar euro te wei-

nig beschikbaar? Tegen stemmen! Wat is de waarde 

van een coalitieakkoord als over een dergelijk mini-

maal punt door een coalitiepartij op formele gron-

den wordt tegengestemd?

De dagen der week. Het zal u ongetwijfeld bekend 

zijn dat de week begint op zondag. Spreken over 

weekeinden betekent dan dat men spreekt over de 

zaterdag of, zo men daarvoor twee dagen wil nemen, 

over de vrijdag en de zaterdag. Het dictum van het 

voorliggende besluit stemde de ChristenUnie dan 

ook in hoge mate tevreden. Immers, op vrijdag 
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hebben veel mensen ADV en dergelijke en zowel 

voor bezoekers als voor museumvrijwilligers kan 

de vrijdag een aantrekkelijke dag zijn, waarbij een 

avondopenstelling tot bijvoorbeeld negen uur ‘s 

avonds kan worden overwogen. Het museum is dan 

vier uur langer open en nieuwe doelgroepen kun-

nen worden bereikt. Ook scholen kunnen op deze 

dag gebruik maken van een geheel gratis dag en de 

kosten voor de musea kunnen wellicht wat lager zijn 

op vrijdagen in verband met minder onregelmatig-

heidstoeslagen voor het eigen personeel dat ingezet 

moet worden. 

Helaas, bij doorlezing van de toelichting bleek dat er 

sprake was van de zaterdag en zondag als interpre-

tatie van het woord “weekeinde”. Los van de, naar ik 

mag hopen, onbedoelde misleiding, lijkt de zondag 

ons een uitermate ongeschikte dag voor gratis open-

stelling van musea. Op zondagen immers – ik heb 

het nagekeken – zijn de musea een tot twee uur kor-

ter open dan op een doordeweekse dag. Op zonda-

gen zijn de meeste musea vier tot vijf uur geopend. 

Dat is bijna net zolang als op vrijdagavond zou kun-

nen. Ook zijn sommige musea dicht op zondag. 

Zoals juist verteld, lijken de vrijdagen beter. De 

toelichting en het stuk van de museale commissie 

reppen niet over deze variant. Waarom is dat niet 

onderzocht? 

Zondagen zouden in onze optiek meer het karakter 

van rustdagen mogen hebben. Gratis openstelling 

van musea draagt daar niet aan bij. In de toelichting 

wordt ook niet gerept over het bijzondere karakter 

van de zondag en dat is kennelijk op geen enkele 

wijze een punt van overweging geweest. Waarom 

niet?

Los van de beantwoording van de vragen, dien ik 

thans een amendement in met als dictum dat de 

Staten besluiten in te stemmen met het voorstel 

voor twee provinciale museumweekeinden, met dien 

verstande dat onder “weekeinde” wordt begrepen: de 

vrijdag en de zaterdag. 

Amendement 1 (ChristenUnie, SGP, SP) 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen 

op 28 juni 2004;

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 

13 april 2004 tot stimulering van museumbezoek 

(PS2004ZCW07);

besluiten in te stemmen met het voorstel voor twee 

provinciale museumweekeinden, met dien verstande 

dat onder “weekeinde” begrepen wordt de vrijdag en 

de zaterdag.

Toelichting:

Gratis openstelling hoeft niet per se gebonden te zijn 

aan de zaterdag en zondag.

De vrijdag is een goed alternatief voor de zondag. 

Wij denken dat van een openstelling op vrijdag (wel-

licht inclusief de avonden) ook een groot aantal men-

sen gebruik zal maken:

1. op vrijdag hebben veel mensen ADV of iets der-

gelijks (de fileberichten op vrijdag zijn altijd lekker 

kort); zowel voor potentiële bezoekers als voor 

museumvrijwilligers kan de vrijdag een aantrek-

kelijke dag zijn;

2. scholen kunnen op deze wijze ook gebruik ma-

ken van het aanbod van een geheel gratis dag;

3. de kosten voor de musea kunnen wellicht 

minder zijn op vrijdagen (geen onregelmatigheids-

toeslag voor het eigen personeel dat extra ingezet 

moet worden).

De zondag is voor een aantal mensen een dag 

waarop men om religieuze redenen geen museum 

bezoekt. 

De VOORZITTER: Het amendement is voldoende 

ondertekend en maakt derhalve onderdeel uit van 

de beraadslagingen. Het amendement kan worden 

vermenigvuldigd en rondgedeeld.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

In het coalitieakkoord stond een plan het museum-

bezoek in onze provincie te stimuleren door deze 

maandelijks een dag gratis open te stellen. Hiervoor 

was een niet-onderbouwd bedrag van � 100.000 

gereserveerd gedurende de collegeperiode. Na uit-

werking van de plannen blijkt slechts ruimte voor 

openstelling van weekeinden. Het beoogde doel van 

het plan was het museumbezoek in onze provincie 

te stimuleren. Ik ben inmiddels ervaringsdeskun-

dige; afgelopen donderdag ben ik met groep 1, de 

Jip en Janneke-groep van de basisschool in Kocken-

gen, naar de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag 

geweest, waar een tentoonstelling was ingericht over 

de kinderboekenschrijver Max Veldhuis. De kinde-

ren noemen hem Max Veldmuis. Dit terzijde.

Door de kinderen in de gelegenheid te stellen be-

kend te geraken met het bezoek aan een museum, 

realiseer je op termijn het gewenste doel, namelijk 



- 28 juni 2004, pag. 24 -

het stimuleren van museabezoek. Het doel is dus 

niet het openstellen van musea, maar het stimuleren 

van museabezoek. 

Als wij op een gegeven moment de musea openstel-

len, kunnen als een neveneffect mensen van buiten 

onze provincie onze musea aan doen en kunnen 

deze mensen bekend worden gemaakt met onze 

musea. Wij pleiten er dan ook voor de gratis open-

stelling van de musea op de vrijdagen en de zaterda-

gen te laten plaatsvinden. Scholen komen hiermee in 

de gelegenheid gebruik te maken van deze regeling, 

in tegenstelling tot de situatie bij openstelling op 

de zaterdagen en de zondagen. Daarbij komt, zoals 

in het amendement van de ChristenUnie en door 

ons ondersteunde amendement staat, dat een grote 

groep mensen om voor hen moverende redenen 

geen gebruik kunnen of zullen maken van een zon-

dagse openstelling. 

Ten slotte verwachten wij dat de totale kosten 

van openstelling op de vrijdag en de zaterdag la-

ger zullen zijn dan op de zaterdag en de zondag. 

Personeelskosten bedragen op de zondagen nor-

maalgesproken 200% ten opzichte van de reguliere 

werktijden. Onderzocht zou kunnen worden of met 

de vrijkomende middelen ook de vrijdagavond te 

gebruiken zou zijn voor gratis openstelling, waar-

mee wij de doelstelling van het coalitieakkoord, het 

stimuleren van museumbezoek, zo goed mogelijk 

kunnen omschrijven. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

De provincie Utrecht verdient haar sporen als het 

gaat over de zorg voor cultuurhistorie en cultureel 

erfgoed. Dat zien wij aan cultuurhistorische hoofd-

lijnen en aan de aandacht voor Romeinse Limes en 

de Nieuwe Waterlinie en dergelijke zaken. Lof daar-

voor. De fractie van de SGP ondersteunt dat beleid 

dan ook van harte. 

Een onderdeel van de aandacht voor cultuurhistorie 

is de aandacht voor musea. Inderdaad, in het coali-

tieakkoord staat een verhaal over gratis openstelling 

van musea, met als doel het museumbezoek te be-

vorderen. Natuurlijk, daarvoor stellen wij het gratis 

open. Het is echter geen doel in zichzelf. Je bedoelt, 

met het gratis openstellen van musea het trekken 

van meer bezoek, iets anders te bereiken, namelijk 

verlevendiging, overdracht van het cultuurhistorisch 

besef. Daarvoor is museabezoek een uitstekend in-

strument. Vandaar ook dat wij ten principale het 

voorstel inhoudelijk zondermeer steunen. Het lijkt 

ons een goed idee op deze wijze de drempel, die er 

kan zijn voor sommige mensen om kennis te ne-

men van bepaalde vormen van cultuurhistorie, te 

verlagen. Dan zou je echter naar onze overtuiging 

ook eens goed naar de dagen moeten kijken. U weet, 

evenals dat geldt bij de ChristenUnie, dat voor de 

SGP de zondag een aangelegen punt is. Wij kunnen 

niet instemmen met openstelling van musea op zon-

dagen om principiële redenen, maar ook om prakti-

sche redenen. De heer Witteman refereerde daaraan. 

Wat zou je met gratis openstelling van musea op 

vrijdag en zaterdag, twee keer per jaar, bij het basis-

onderwijs en het voortgezet onderwijs ontzettend 

veel meer mensen kunnen bereiken en zo je doel-

stelling van overdracht van besef van cultuurhistorie 

des te meer kunnen bevorderen. Mede om die reden 

zijn wij mede-indiener van het amendement. Wij 

doen dan ook een dringend beroep op de Staten te 

kiezen voor de vrijdag en de zaterdag in plaats van 

voor de zaterdag en de zondag. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Een aantal sprekers memoreerde het 

al. In het coalitieakkoord staat dat wij het muse-

umbezoek willen stimuleren door in overleg met 

de musea te bevorderen dat deze maandelijks gratis 

opengesteld worden. Daarvoor hebben de Staten � 

100.000 per jaar in het vooruitzicht gesteld. Daar-

mee is de werkgroep, bestaande uit vertegenwoor-

digers van de Utrechtse musea, aan de slag gegaan, 

duidelijk binnen de randvoorwaarden die wij met 

name in financiële zin daaraan hebben meegegeven. 

Ik leg de nadruk nog een keer op de woorden dat 

wij dat in overleg met de musea hebben gedaan. 

Een aantal sprekers heeft er terecht op gewezen, dat 

met name ook is gekeken naar een goed draagvlak 

bij de grote en de kleine musea voor dit initiatief. 

Men kent het vervolg. Spoedig bleek dat voor twaalf 

zondagen per jaar gratis museumopenstelling het 

budget niet toereikend is. Sterker nog, de commissie 

heeft van de nood een deugd gemaakt, want zij heeft 

alles afwegende gezegd dat het veel beter is voor 

de doelstelling die wij hebben om naar twee muse-

umweekeinden te gaan, zeker als je het publicitaire 

karakter daarbij in ogenschouw wilt nemen. Ik zeg 

het de heer Bisschop graag na: het openstellen van 

de musea is geen doel op zichzelf. Daar zit een aan-

tal doelen onder. Ik zal er zo dadelijk vijf noemen. 

Het is goed dit wat breder te zien dan het simpele 

openstellen van de deuren.
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Ik onderschrijf de opmerking van de heer De Niet, 

dat de werkgroep zijn werk goed heeft gedaan. Ik 

vind dat de werkgroep zijn werk zelfs uitstekend 

heeft gedaan, want men heeft heel creatief meege-

dacht met de doelstellingen die in het coalitieak-

koord zijn verwoord. 

Welke doelen willen wij nu bereiken met het gratis 

museumbezoek? Ik noem er vijf:

-  Promotie van het museumbezoek in het alge-

meen. Dat geldt zowel voor onze grote als voor 

onze kleine musea en het zou wel eens zo kun-

nen zijn dat met name de kleinere musea en 

oudheidkamers daarvan uiteindelijk meer voor-

delen hebben dan de grote musea die zich toch 

wel in de kijker weten te spelen. In die zin is het 

belangrijk zowel stad als platteland en de rijk-

dom aan musea die wij hebben – zo’n 45 musea 

en oudheidskamers – de gelegenheid te geven 

al het moois dat de provincie te bieden heeft te 

presenteren. De musea zijn daar trots op, met 

name de vele vrijwilligers die er vaak rondlopen, 

en die men allemaal maar bij elkaar moet zien te 

krijgen om het vele werk te doen. Beroepskrach-

ten zijn er namelijk nauwelijks.

-  Dan willen wij het teruglopende museumbezoek 

keren. De heer Pollmann wees daarop. Dat doe je 

door de drempel te verlagen, het museumbezoek 

aantrekkelijk te maken en met name het gezins-

bezoek te stimuleren. Gezorgd moet ook worden 

dat jongeren eens wat vaker in een museum 

komen. Als de financiën een drempel zijn, moet 

gezorgd worden dat de mensen met de kleine 

portemonnee geen drempel ondervinden om 

eens naar het museum te gaan.

 Kortom: het komt iedereen ten goede.

-  De musea uitdagen in die twee weekeinden iets 

extra’s te presteren. Dat is aanzienlijk beter te 

doen, toegespitst te doen, dan in twaalf dagen. 

Men kan eens een mooie tentoonstelling of ma-

nifestatie organiseren of een thema aanpakken, 

waardoor men nog eens een schepje bovenop 

doet bij wat men in de reguliere collectie te bie-

den heeft. 

-  Wat daarvoor nodig is? De musea moeten beter 

samenwerken dan zij tot nu toe doen. Het muse-

um moet niet als een eiland worden beschouwd. 

Men moet onderling eens bij elkaar gaan kijken 

hoe gezamenlijk tot mooie thematentoonstellin-

gen gekomen kan worden. Men moet niet al-

lemaal dezelfde thema’s organiseren in hetzelfde 

weekeind. Daarover moeten afspraken worden 

gemaakt. Dat bevordert een geweldige dynamiek 

in de provincie tussen de musea. 

-  Een bijkomend effect. Door die twee gratis mu-

seumdagen en alles wat daarbij komt kijken, 

ben je bezig de Utrechtse museumwereld te 

versterken. Dat betekent de facto een versterking 

van het culturele en toeristische imago van de 

provincie Utrecht. Daaraan wordt terecht door 

de Staten voortdurend aandacht gevraagd door 

een uitgekiende publiciteit. Wij reserveren een 

beperkt budget van de � 100.000 om een uitge-

kiende publiciteitscampagne samen met het Erf-

goedhuis en de VUM op te zetten. Daarmee kom 

je tegemoet aan de behoefte om dat culturele 

imago en de toeristische aantrekkelijkheid van de 

provincie te bevorderen en dat voor het voetlicht 

te brengen.

Ons uiteindelijke doel, als het om de bezoekersaan-

tallen gaat. Wij hebben in 2003 880.000 bezoekers 

voor al onze Utrechtse musea gehad. Onze doel-

stelling is daar 18.000 bezoekers per jaar bovenop 

te krijgen. Dat gaan wij monitoren. Dat willen wij 

evalueren. Wat het college en de musea betreft, is 

het zo dat als wij dat niet halen, zullen wij daar-

over met elkaar een discussie hebben. Wij willen 

dus resultaatgericht de bezoekersaantallen – zonder 

te spreken over alle bijkomende positieve effecten 

– nadrukkelijk in het oog houden.

De heer Klarenbeek zegt in het stuk te lezen dat wij 

geen overspannen verwachtingen mogen hebben. 

Dat kan zo zijn. Er staat ook dat wij geen wonde-

ren moeten verwachten. Eerlijk gezegd, de tijd dat 

ik in wonderen geloofde is al enige tijd voorbij. Ik 

zie echter wel een aantal positieve impulsen dat wij 

kunnen geven. Ik wil de Staten daarbij ook wijzen 

op de brief van de voorzitter van de VUM, die bij 

het stuk is gevoegd. Daarin staat: “Hulde aan de 

provincie Utrecht vanwege haar besluit om de sti-

mulering van bezoekersstromen naar de musea tot 

een belangrijk speerpunt van beleid te maken”. Er 

wordt dus op ons gelet en men juicht toe waar wij 

hier mee bezig zijn.

Dan ga ik naar de weekeinden en de vraag of het 

gratis museumbezoek op zaterdag en zondag moet 

of op vrijdag en zaterdag. Het oorspronkelijke 
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voorstel was twaalf zondagen. Degenen die de zon-

dagsrust in beeld brengen, wijs ik erop dat wij nu 

via deze werkgroepvoorstellen tot de zaterdag en de 

zondag zijn gekomen.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! In het coalitieakkoord is 

sprake van twaalf dagen.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Het was echter aanvankelijk de bedoeling 

in de werkgroep naar twaalf zondagen te kijken. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Dat is voor sommigen 

nieuws.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Het is dus nu een zaterdag en een zondag 

geworden. Dat betekent dat die vrijheid volstrekt 

wordt gerespecteerd en dat men kan kiezen voor de 

zaterdag als om wat voor reden dan ook die zondag 

niet goed uitkomt.

Anderzijds hebben velen geroepen dat de zondag 

hun uitgaansdag, hun gezinsdag is. Mensen trekken 

erop uit, zeker mensen die toeristische activiteiten 

ondernemen. Op de zondag zit je dus trefzeker in 

een groot publiek voor wat betreft de museale func-

tie. 

Als de combinatie vrijdag/zaterdag in beeld wordt 

gebracht en er vooral wordt gewezen op scholenbe-

zoek, moet ik erop wijzen dat voor de scholen al tal 

van regelingen vanuit de musea gelden. De meeste 

scholen komen in groepen al gratis of voor een heel 

gereduceerd bedrag in het museum. De musea zijn 

daarop ingericht en het personeel is daarop toege-

sneden. De behoefte voor de scholen op de vrijdag 

iets extra’s te doen, is niet direct aanwezig, omdat er 

vier andere dagen zijn waarop arrangementen – in 

financiële zin – met de musea worden getroffen.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzit-

ter! In de rapportage staat te lezen dat énkele musea 

verschillende faciliteiten hebben voor scholen; niet 

de mééste musea. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! De aantallen ken ik niet precies, maar ik 

weet dat heel veel musea specifieke regelingen tref-

fen voor schoolklassen. Dit los van de situatie waar-

in men vaak met de kinderen in gezinsverband naar 

een museum gaat. Niet alle scholen maken gebruik 

van genoemde regeling. Dat is juist.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Gezinnen vallen niet onder de regelingen die musea 

hebben afgesloten met scholen.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Daarom is voor hen het museum twee 

weekeinden gratis beschikbaar. Gratis is gratis. 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

De gedeputeerde gaat daarbij voorbij aan wat in de 

rapportage staat, namelijk dat op de zondagen een 

aantal musea niet geopend is. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik weet niet of dat er veel zijn. Ik waag 

dat te betwijfelen. Het gaat met name om de klei-

nere musea, die alleen in de zomermaanden open 

zijn. Wij willen met deze regeling bevorderen dat 

ook die musea met name in het najaar in zo’n gratis 

weekeind open worden gesteld en dat zij meedoen 

in die specifieke manifestaties. 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Uit de rapportage blijkt dat er allerlei redenen zijn 

om eventueel de zaterdag en de zondag te kiezen óf 

de vrijdag en de zaterdag. Uit het rapport van de 

deskundigen blijkt niet dat bepaalde dagen beter 

zijn dan andere dagen. Daarom pleiten wij toch voor 

de vrijdag en de zaterdag om daarmee een zo groot 

mogelijke groep te bereiken. Het gaat met name om 

de langere termijn. Kinderen die nu bekend worden 

gemaakt met het begrip “museum”, zullen ook later 

de weg daarnaar weten te vinden. Het gaat er ons 

niet om te kijken of wij op jaarbasis 2% bezoekers 

erbij krijgen, maar om te kijken wat de situatie is 

over vijf of over tien jaar. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik heb uw argumenten voor de vrijdag 

gehoord. Die gelden met name voor de schoolkin-

deren. Ik zet daartegenover dat er vier andere dagen 

in de week zijn, waarop scholen met hun klassen 

gericht naar musea kunnen gaan. Er zijn voor scho-

len vele regelingen getroffen. De werkgroep geeft 

er om allerlei inhoudelijke redenen de voorkeur 

aan de combinatie zaterdag en zondag te noemen. 



- 28 juni 2004, pag. 27 -

Men mag daar uiteraard anders over denken. Ik zou 

echter willen zeggen op deze manier maar eens van 

start te gaan.

Dan kom ik bij de evaluatie. Het initiatief – een 

serieus initiatief, zoals de Staten zich dat hebben 

voorgesteld – moet even een kans krijgen. Normaal-

gesproken zou je zeggen dit vier jaar te doen en dan 

te kijken of het aan de doelstellingen heeft gedaan. 

Nee, het college zegt – de musea zijn het daarmee 

eens – dat wij na twee jaar op basis van de gegevens 

van vier weekeinden de doelen gaan evalueren. Op 

basis daarvan kijken wij of wij op deze manier door-

gaan of dat wij gewijzigd doorgaan.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de Voor-

zitter! “Aan de hand van vooraf geformuleerde crite-

ria zullen direct vanaf het eerste jaar 2004 de gratis 

museumweekeinden ….”. Waarom evalueren wij niet 

na een keer en dan misschien steekproefsgewijs? Stel 

dat het niets uithaalt?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Alle gegevens worden per keer bijge-

houden, maar voordat wij een wat bredere evaluatie 

houden, hebben wij gezegd dat halverwege de peri-

ode te moeten doen en niet vier jaar te wachten. Als 

je dat na een keer doet, ben je natuurlijk qua gege-

vens wel erg beperkt bezig. Wij moeten het initiatief 

wel de kans geven. Dus na twee jaar kom ik graag 

met alle gegevens van die vier weekeinden die dan 

inmiddels hebben plaatsgevonden bij de commissie 

terug. 

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de Voor-

zitter! Wil de gedeputeerde nog ingaan op het voor-

stel omtrent de gratis openstelling in de maand juli? 

Dat is een lauwe museummaand en iedereen is met 

vakantie. Het is dus niet per se bedoeld voor het 

Utrechtse publiek?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Nee, dat is het niet. Het is ook niet 

per se bedoeld voor een hoogseizoen – een eerste of 

tweede Paasdag bijvoorbeeld – waarin toch al veel 

mensen naar een museum gaan. Nee, er is bewust 

gekeken of wij niet in een laagseizoen, als er vrij 

weinig mensen naar een museum gaan, met een 

extra impuls die mensen die normaal niet naar een 

museum gaan, kunnen trekken. Daarvoor is bewust 

gekozen door de werkgroep.

Als ik alle doelstellingen bekijk die over tafel zijn 

gekomen en die wij met elkaar uitgewisseld heb-

ben, dan is het fantastisch dat dit een initiatief van 

de drie collegepartijen is. Iemand zei dat het een 

initiatief van de PvdA is. Het is echter een initiatief 

van de drie collegepartijen geweest. Dan zet ik even 

de pet op van onderhandelaar: alledrie de college-

partijen waren het erover eens. Dan kan ik de Staten 

verzekeren.

Zou het niet fantastisch zijn dat vanuit de Staten 

over zo’n mooi initiatief, waarvan de doelen heel 

duidelijk zijn en waarover het veld groot enthou-

siasme uitstraalt, gezegd wordt hier met z’n allen 

voor te gaan, dat er geen partijpolitiek van wordt 

gemaakt, dat de burger een kans krijgt en dat over 

twee jaar bekeken wordt of het gecontinueerd kan 

worden? Dat zou ik fantastisch vinden.

De heer DE NIET (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Om even de heer Van Bergen aan zijn wonderen 

te herinneren, die hij al lang geleden achter zich 

heeft gelaten: ik ben ervan overtuigd – nu spreek ik 

als persoon – dat er heden ten dage nog wonderen 

gebeuren. 

Ten tweede wordt hier gezegd dat de vrijdag en de 

zaterdag perfecte dagen zijn om naar musea te gaan. 

Wat denken wij met elkaar van die honderdduizen-

den die in het midden- en kleinbedrijf werken, waar 

ik tot tweeëneenhalf geleden mede verantwoordelijk 

was voor 200 winkels in dit land? Waar ik altijd heb 

gestaan voor: jongens, wij moeten ook jullie de gele-

genheid geven om iets te doen.

Toen ik zojuist de discussie aanhoorde, dacht ik dat 

wij hier met 63 personen zitten en als wij nog even 

doorgaan hebben wij die � 100.000 al uitgegeven 

door zo lang bij dit punt te blijven stilstaan.

Kleinere musea moeten het hoofdzakelijk hebben 

van medewerkers die ook op de vrijdag werken. 

Wij hebben het dan over veel vrijwilligers. Wat is er 

mooier dan de gratis openstelling in het weekeind 

te doen, daarbij het respect overeind te laten voor 

mensen die daar een andere kijk op hebben en uit 

overtuiging de musea in het weekeind, op de zon-

dag, niet bezoeken. De zondag is ook een sociaal 

rustpunt in het leven. Vrienden bezoeken elkaar, 

familie bezoekt elkaar en misschien zou het wel eens 

zo kunnen zijn dat men met het familiebezoek de 

weg naar de musea vindt.
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De heer POLLMANN (PvdA): Mijnheer de Voorzit-

ter! De discussie over dit prachtige voorstel lijkt zich 

toe te spitsen of het op een vrijdag, een zaterdag 

of een zondag moet. Voor alledrie deze dagen, zo 

werd er in onze fractie gezegd, is iets te zeggen. De 

zaterdag en de vrijdag stuiten ook voor andere be-

volkingsgroepen op dezelfde bezwaren die er zouden 

kunnen zijn tegen de zondag. Dat heft elkaar op. 

Over de vrijdag werd al gezegd eens te kijken naar 

hoeveel mensen op die dag gewoon moeten werken. 

Kijk daarbij eens naar de discussie over de terugkeer 

van de veertigurige werkweek, kijk eens naar de och-

tend- en de avondspits. Het zijn enkele argumenten 

die tegen de vrijdag pleiten.

De PvdA houdt vast aan het oorspronkelijke voor-

stel de gratis openstelling op de zaterdag en de zon-

dag te laten plaatsvinden. De argumenten daarvoor 

zijn te over genoemd door de heer Van Bergen en 

door de heer De Niet.

De schets die de heer Van Kranenburg gaf over de 

vraag hoe het zit in de coalitie, is een heel aardige. 

Het is leuk om even zo te stoken. In die coalitie zit 

het echter goed, dat kan ik hem verzekeren. Wat 

gaat de PvdA nu doen als tegenzet? Gaan zij op een 

ander punt tegenstemmen, waar de VVD dan weer 

heel erg voor is? Nu, zo zitten wij niet in elkaar.

De heer KLARENBEEK (VVD): Mijnheer de Voor-

zitter! Ik zou bijna de PvdA omarmen… Voor alle 

duidelijkheid: wij zijn voor stimuleren van het mu-

seumbezoek. Wij hebben in de commissievergade-

ring ook nog getracht een creatief alternatief neer te 

leggen.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Paste dat alternatief dan wel in het coalitieakkoord?

De heer KLARENBEEK (VVD): Mijnheer de Voor-

zitter! Nee, dat paste er niet in, maar als iets niet 

past in het coalitieakkoord en wanneer mensen toch 

graag iets willen bereiken, kun je constructief mee-

denken. 

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik begrijp dat het argument van de heer Klarenbeek 

waarom hij tegen is, is dat het niet conform het 

coalitieakkoord is. Hoe kan hij dan een alternatief 

bedenken waarmee hij het eens en dat ook niet in 

het coalitieakkoord staat?

De heer KLARENBEEK (VVD): Mijnheer de Voor-

zitter! Nee, ik zeg tegen mevrouw Raven dat wij 

voor stimulering van museumbezoek zijn. Wij zijn 

niet tegen het feit dat daaraan gedacht wordt. Daar-

om proberen wij positief mee te denken en hebben 

geprobeerd in de commissievergadering een andere 

gedachte neer te leggen. Die gedachte haalde het 

uiteraard niet binnen de commissie. Daarop moeten 

wij op dit moment niet doorgaan. Het gaat mij bij 

dit punt om het volgende, en ik citeer wat de werk-

groep onder punt 4 zegt: “Wat de toename van het 

museumbezoek betreft, waarschuwt de werkgroep 

voor overspannen verwachtingen. Tijdens de gratis 

weekeinden zullen er wel meer bezoekers komen 

dan tijdens de niet-gratis weekeinden in dezelfde 

periodes van het jaar. Op jaarbasis echter zal het 

museumbezoek waarschijnlijk minder groeien dan 

velen wensen en hopen.” Wij vinden, als wij ergens 

geld voor beschikbaar hebben, dat wij dit heel nut-

tig moeten besteden. Met deze conclusie van de 

commissie zijn wij van mening dat het geen nuttige 

besteding is. 

De heer POLLMANN (PvdA): Mijnheer de Voor-

zitter! Kan de heer Klarenbeek ook ingaan op de 

positieve zaken die de werkgroep naar voren brengt 

ten aanzien van de gratis openstelling? Hij haalt er 

nu namelijk een punt uit dat negatief is. Uiteraard 

past dat precies in zijn redenering. Ik wil echter ook 

graag over de andere kant zijn commentaar eens 

horen.

De heer KLARENBEEK (VVD): Mijnheer de Voor-

zitter! Volgens mij was het uitgangspunt van het op-

nemen van gratis museumdagen, het stimuleren van 

het aantal bezoekers bij musea. Dat uitgangspunt 

wordt weerlegd in de conclusie van de werkgroep, 

althans daar worden grote vraagtekens bij gezet. 

De heer POLLMANN (PvdA): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ik sprak in mijn eerste termijn over een soort 

scepsis. Daartegenover staat echter dat er ook en-

thousiasme is. Anders was de werkgroep waarschijn-

lijk ook niet gekomen met het idee.

De heer KLARENBEEK (VVD): Mijnheer de Voor-

zitter! Ik kan mij voorstellen dat de werkgroep erg 

enthousiast is over het idee dat er € 100.000 be-

schikbaar is voor musea en dat dit bedrag ingezet 

kan worden. Als diezelfde werkgroep echter zelf zegt 
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dat wij er geen overspannen verwachtingen van mo-

gen hebben, zegt men daarmee dat het leuk is, maar 

het resultaat er waarschijnlijk niet of nauwelijks zal 

zijn. Dan zeggen wij als VVD dat wij daar ons geld 

niet aan moeten besteden, maar dat het anders inge-

zet moet worden.

De heer POLLMANN (PvdA): Mijnheer de Voorzit-

ter! Als gezegd wordt geen overspannen verwach-

tingen te hebben, is dat juist het realisme dat de 

werkgroep ten toon spreidt. Dat past toch perfect bij 

de VVD?

De heer KLARENBEEK (VVD): Mijnheer de Voor-

zitter! In mijn leven ben ik nooit de dingen waarvan 

ik geen grote verwachtingen mocht hebben, aange-

gaan, c.q. die heb ik buitenspel gezet. Als je plannen 

hebt en je hebt daarvoor een budget, dan moet je 

dat goed inzetten. Als blijkt dat het niet kan, moet 

je dat niet doen. Heel simpel. Zo ben ik mijn hele 

leven doorgegaan en zo ben ik hier terechtgekomen 

in deze positie. Ik vind dat namelijk een heel gezond 

uitgangspunt.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzit-

ter! De rijksoverheid investeert tientallen miljoen in 

de musea. Betekent dat ook dat je op een gegeven 

moment moet zeggen dat het weggegooid geld is, 

omdat het aantal mensen dat er gebruik van maakt 

nihil is?

De heer KLARENBEEK (VVD): Mijnheer de Voor-

zitter! Dat is op dit moment niet onze discussie. 

De discussie gaat over de vraag of wij hier vanuit 

de provincie het aantal museumbezoekers willen 

stimuleren. De VVD is daarvoor, maar niet met dit 

voorstel.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

De musea worden op deze wijze ook financieel ge-

holpen. De bedoeling is dat de gang naar de musea 

wordt gestimuleerd en dat zij ook in de toekomst 

minder afhankelijk worden van rijksmiddelen.

De heer KLARENBEEK (VVD): Mijnheer de Voor-

zitter! Wij zijn niet tegen het feit dat wij musea 

moeten helpen. Dat heb ik al gezegd. De manier 

echter waarop de € 100.000 wordt ingezet, is in 

onze ogen geen goede manier. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ik constateer dat er bij de VVD een heel nieuw 

criterium is ontstaan, namelijk of hooggespannen 

verwachtingen waargemaakt kunnen worden om al 

dan niet in te stemmen met voorstellen. Wij zullen 

de VVD daaraan houden.

Aan het punt zelf is niet veel meer toe te voegen. Ik 

vind het jammer dat de VVD haar standpunt, dat 

zij kennelijk ooit samen met twee andere coalitie-

partners hebben ontwikkeld, op deze wijze laat val-

len zonder te kijken naar het effect hiervan en het 

slechte signaal dat ervan uitgaat.

Met alle respect voor de gedachte met betrekking tot 

de zondagsrust – ook wat ons betreft mag de zondag 

best wat rustiger zijn – zien wij toch geen reden het 

amendement te steunen. Er zijn meer musea open 

op zondag dan op vrijdag. Alle argumenten over 

de kleine musea, de vrijwilligers en dergelijke zijn 

al genoemd en ook het feit dat er voor scholen en 

scholieren heel veel zaken geregeld zijn. Musea kun-

nen uitstekend bezocht worden op zondagen zonder 

dat zij daarmee anderen in de wielen rijden die op 

die dag liever niet naar een museum gaan.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! “Wie niet in wonderen 

gelooft, is geen realist.” Ik heb die opmerking niet 

zelf bedacht, maar die komt uit de Talmud, dat een 

onderdeel is van de traditie waar wij bij tijd en wijle 

een weinig uit putten. 

Los daarvan vind ik het wat triest dat de PvdA de 

VVD in de armen lijkt te willen sluiten. Dat doet 

mij geen deugd. Dat riekt naar Paars en daar hou-

den wij niet van …. (Hilariteit.)

Dat is geen reden tot hilariteit, wat mij betreft.

Het is spijtig dat het CDA de aparte positie van de 

zondag niet erkent in dezen. Dat betreuren wij ten 

zeerste. Als je de tekst van het amendement goed 

tot je neemt, staat er wat mij betreft echter ook een 

aantal zakelijke redenen waarom de vrijdag beter 

zou zijn dan de zondag. Wij hebben daarbij vanuit 

onze beleving uiteraard nog een ander motief, na-

melijk het bevorderen van de zondagsrust. Dat moge 

duidelijk zijn. 

De antwoorden van de gedeputeerde hebben mij 

bepaald niet overtuigd. Ik wil hem nogmaals na-

drukkelijk de vraag voorleggen: mijnheer de gedepu-

teerde, doet u mij nu eens een plezier en legt u nog 



- 28 juni 2004, pag. 30 -

eens uit waarom wél de zondag en niét de vrijdag?

De heer DE NIET (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

denk dat de heer Van Kranenburg mij niet helemaal 

begrijpt c.q. dat hij het CDA niet helemaal begrijpt. 

Ik eerste instantie heb ik respect uitgesproken voor 

het werk dat hij heeft verricht, hoewel in wat andere 

bewoordingen. Wij respecteren zijn mening en ik 

hoop dat hij de mening van de anderen in dit huis 

van de provincie respecteert. Ik sta persoonlijk voor 

de zondag als een rustdag. Laat echter anderen zelf 

de invulling geven die zij daaraan willen geven.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben het volstrekt met de 

heer De Niet eens, in die zin dat het samenvatten 

van zijn stellingname – dat heb ik namelijk getracht 

te doen ten aanzien van de zondag – mij op dít 

moment in déze discussie gepast leek, zonder daar-

bij een waardeoordeel uit te spreken over principes 

en uitgangspunten over de zondag als zijnde de 

dag waarop wij de opstandig van onze Heer Jezus 

Christus herdenken. Daarop heb ik hem niet willen 

aanspreken. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! “Het stuk spreekt van “geen overspannen 

verwachtingen”. Die moeten wij ook niet hebben, 

maar wel verwáchtingen. Ik heb de heer Klarenbeek 

nog geen taakstellingen horen noemen, maar het 

college legt zich met het voorstel een taakstelling op, 

een resultaatverplichting: 18.000 bezoekers meer dan 

het vorig jaar. Als wij dat niet halen, zullen wij met 

elkaar de discussie voeren of dit wel een goed doel 

is geweest. In die zin komt het college met dit voor-

stel ook de fractie van de VVD volledig tegemoet, 

want ik beluister bij de VVD absoluut niet het idee 

dat men tegen museumbezoek is, integendeel, en 

ook niet tegen het stimuleren van museumbezoek 

dat met dit voorstel zo mooi op gang komt. Wat ik 

beluister is dat de heer Klarenbeek zegt dat je geen 

overspannen verwachtingen mag hebben volgens het 

voorstel en dat daarom zijn fractie tegen is. 18.000 

meer vind ik een geweldige inspanning als wij dat 

halen. 

Wij gaan dat monitoren en het resultaat zal uitwij-

zen hoe het gaat. Laat de fractie van de VVD van 

haar kant de musea een kans geven om dit mooie 

initiatief vanuit de Staten waar te maken. De VVD 

kan dat met opgeheven hoofd doen als zij zegt: voor 

ons gelden de resultaten.

De heer HOOIJER (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Als je € 100.000 verdeeld over 4000 gratis muse-

umjaarkaarten en die 4000 mensen zouden vijf keer 

per jaar naar een museum gaan – dan mogen zij wat 

ons betreft zelf de dag uitkiezen – dan heb je 20.000 

bezoekers meer. Dat is ruim 10% meer dan 18.000.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Nu kunnen wij twee dingen doen, 

maar dan loop ik de kans in de politieke discussie 

te vallen van de Staten. Vindt de heer Hooijer het 

verstrekken van 4000 gratis museumjaarkaarten een 

alternatief voor de 18.000 bezoekers die wij met dit 

voorstel beogen? Vindt hij het verstrekken van 4000 

gratis museumjaarkaarten in lijn met de opmerking 

en de voorstellen van het coalitieakkoord? In die 

volgorde.

De heer HOOIJER (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

De heer Klarenbeek heeft al gezegd dat ons voorstel 

ook niet in lijn is met het coalitieakkoord, maar het 

is een alternatief dat misschien meer verwachtingen 

kan wekken dan het voorstel waar het college mee 

komt.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ik wil tegen de heer Hooijer zeggen dat dit een 

beetje flauwekul is. Het gaat toch om de Utrechtse 

provincies? Op het moment dat je 4000 museum-

jaarkaarten uitgeeft, komt de vraag naar voren wie je 

daarvoor moet uitkiezen. Daarmee gaan zij wellicht 

naar Amsterdam, naar het Rijksmuseum. Daarmee 

profileren wij ons in het geheel niet als provincie.

De heer HOOIJER (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Als het Utrechtse mensen zijn, wat is daarop tegen?

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzit-

ter! Het gaat erom de Utrechtse cultuur onder de 

aandacht te brengen van de mensen. Dat doen wij 

door twee keer twee dagen per jaar de musea open 

te stellen, zodat iedereen – ook mensen van buiten 

onze provincie – naar Utrecht kan komen.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wil daar nog graag een punt aan toevoegen. Ik 

begrijp dat de heer Van Bergen zojuist probeerde de 

gemoederen wat te sussen, maar dat de VVD daar 

van af ziet en liever met een eigen voorstel komt, dat 

ook niet aansluit op het coalitieakkoord. Bovendien 



- 28 juni 2004, pag. 31 -

zal dat 2000 bezoekers meer opleveren. Dat is ken-

nelijk het verschil tussen reële verwachtingen en 

hooggespannen verwachtingen. 

Mijn vraag aan de heer Hooijer is, hoe hij denkt 

de organisatie hiervan ter hand te nemen en welke 

kosten daaraan verbonden zijn.

De heer HOOIJER (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Bij zeven dagen in een jaar zouden het zelfs 10.000 

bezoekers meer zijn. Los daarvan, gaat het erom 

hoe je het museumbezoek – als dat je doelstelling 

is – zo goed mogelijk kunt bevorderen. Dit is een 

methode waarbij dat ook kan. Dat die methode het 

in de commissie niet heeft gehaald, is tot daaraan 

toe en daarop hoeven wij ook niet terug te komen. 

Dan moet echter niet gezegd worden dat die 18.000 

bezoekers een niet al te hooggespannen verwachting 

is en dat wij daarmee maar tevreden moeten zijn.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Mag ik een argument noemen dat 

de fractie van de VVD wellicht zou kunnen aan-

spreken? 18.000 bezoekers meer voor een bedrag 

van € 100.000 per jaar, betekent € 5 per bezoeker. 

4000 museumjaarkaarten voor € 100.000 per jaar 

betekent € 25 per bezoeker. Als het om een kosten-

/batenverhaal gaat is dat misschien een argument 

waarmee ik de VVD kan helpen, maar ….

De heer KLARENBEEK (VVD): Mijnheer de Voor-

zitter! Wij kunnen oneindig lang doorgaan met 

rekensommetjes. Toevallig kan ik heel goed rekenen. 

Als ik een kaart heb en ik ga tien keer per jaar gratis 

naar het museum “Van Speelklok tot Pierement” in 

Utrecht – zo vaak heb ik daarvoor nodig om van 

die verrukkelijke muziek te genieten – dan ben ik al 

voor € 2,50 per keer binnen. Dan kan ik vervolgens 

nog een keer naar het Spoorwegmuseum als dat 

volgend jaar weer open is. Dat kan ik ook aanbeve-

len. Dan hebben wij in Soest nog een museum, waar 

men op zondag terecht kan en niet op andere dagen. 

Gedeputeerde, weet u wat? Zullen wij samen gaan?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Het college heeft het alternatief niet 

ingebracht. Het gaat voor ons echt om die twee 

weekeinden. Dat heeft ook een breed draagvlak in 

de museale wereld. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik constateer dat de VVD zeer uitgesproken ideeën 

hierover heeft. Ik nodig die partij dan ook uit hier-

over een amendement in te dienen.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik hoop dat het mij gelukt is ook de 

andere coalitiefractie, gelet op de doelen die wij 

hebben – niet alleen museumbezoek, maar ook de 

toeristische en recreatieve functie van de provincie 

meer voor het voetlicht te brengen – te overtuigen. 

Als er echter niet meer geluisterd wordt, moet ik 

met overtuigen ophouden, denk ik. Ik had echter 

gehoopt de fractie van de VVD aan de zijde van het 

college te kunnen krijgen.

Nog een opmerking over de vraag waarom wel de 

zondag en niet de vrijdag. Het gaat dus om twee 

museumweekeinden; een zaterdag- en een zondag-

weekeind. Op vrijdag zijn er voor het onderwijs 

andere mogelijkheden. 

Een nevengeschikt argument betreft de publiciteit. 

Het is wat lastig de vrijdag en de zaterdag echt in de 

publicitaire aandacht te krijgen. Dit nog los van het 

gegeven dat de zondag voor veel gezinnen of toeris-

ten juist de dag is om erop uit te trekken. Degenen 

die dat niet willen, gaan op zaterdag. 

De VOORZITTER: Ik sluit de beraadslaging en ga 

over tot afhandeling. 

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen Provinciale 

Staten het amendement, met de aantekening dat de 

fracties van de ChristenUnie, de SGP en de SP ge-

acht worden voorgestemd te hebben.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel, met de 

aantekening dat de fractie van de VVD geacht wordt 

tegengestemd te hebben.

PS2004WEM02

Voorstel van Gedeputeerde Staten tot wijziging van 

de organisatie waterbeheer in het rivierengebied.

PS2004BEM18

Voorstel van Gedeputeerde Staten tot de 2e wijzi-

ging van de Programmabegroting 2004.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-
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ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig de 

voorstellen.

Sluiting

De VOORZITTER: Tot slot wijs ik u erop dat u een 

nog niet officieel exemplaar van het Burgerjaarver-

slag en het Jaarverslag van de commissaris van de 

Koningin zult ontvangen. Dit gebeurt om te voorko-

men dat u iets niet weet wat de pers straks wel weet. 

Het officiële exemplaar verschijnt eind deze week. 

Ik wens u allen een goed reces toe. Ik zie u graag 

eind augustus terug. 

Ik sluit de vergadering.

(Einde van de vergadering om 15.57 uur.)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 

Provinciale Staten van 6 september 2004.

De voorzitter,

De griffier,
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TOEZEGGINGEN GS 

JAARREKENING

Actieplan Financieel beheer (incl. aanbevelingen op 

het gebied van juridische control) zal in oktober in 

PS geagendeerd worden.


