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Opening

De VOORZITTER: Staten van Utrecht, ik open 

uw vergadering. Ik meld bericht van verhindering 

van mevrouw Dekkers en de heren Konijnenbelt, 

Witteman, Najib en Pollmann. 

Ik open de vergadering ook graag met compli-

menten aan degenen die de Statenexcursie hebben 

georganiseerd. Daarover hebben wij mooie geluiden 

gehoord. Helaas kon ikzelf hier nauwelijks bij zijn, 

onder meer door een bezoek van de koningin aan 

de provincie. Echter de sfeer die ik er heb geproefd 

aan het einde van de dag was goed. Ik dank dege-

nen die dat georganiseerd hebben.

Wij beginnen deze laatste Statenvergadering voor 

het zomerreces met het afscheid van mevrouw 

Dekker en met het beëdigen van twee nieuwe 

Statenleden: de heren Menges en Ploeger. Alvorens 

wij dat kunnen doen, nemen wij echter eerst 

afscheid van mevrouw Dekker.

Afscheid	van	mevrouw	drs.	A.J.	Dekker	(D66)

De VOORZITTER: Mevrouw Dekker, de vraag 

of u afscheid neemt van de politiek, is altijd een 

vraag die zich bij politici niet laat beantwoorden als 

zij hun zetel verruilen voor iets anders. Nu is het 

ook niet echt het verruilen van een zetel, maar de 

druk op het dagelijkse werk – dat overigens ook in 

belangrijke mate met een politieke achtergrond te 

maken heeft – neemt zodanig toe, dat u, mevrouw 

Dekker, het Statenlidmaatschap voortijdig neerlegt. 

De Wet maatschappelijke ondersteuning, geen 

onbelangrijke wet in dit land, vraagt veel als het 

gaat om de invoering ervan. Via uw dagelijks werk 

bij Adviesbureau BMC bent u dagelijks intens 

betrokken bij dat onderwerp.

U was een van de vele nieuwe leden van de Staten 

die in 2003 hier binnentraden onder het nieuwe 

gesternte van het dualisme. De vraag is of dat u 

inderdaad zodanig heeft gegrepen dat uw afscheid 

van de politiek misschien tijdelijk is. Het afscheid 

van de Staten is er echter wel. Politici weten 

echter nooit waar hun bloed niet of juist wel kan 

kruipen. Uw politieke leven dat daarvan getuigt, 

begon eigenlijk in 1990. Uw start in de politiek 

is een gebruikelijke: politici beginnen vaak bij de 

lokale politiek. Dikwijls ziet men dat mensen zich 

zorgen of druk maken over iets dat in een gemeente 

gaande is. Dat kan over verschillende zaken gaan of 

over dezelfde; maar in uw geval, mevrouw Dekker, 

zal het absoluut hetzelfde zijn geweest. Zo vloeiden 

uit uw inspanningen voor het kinderdagverblijf in 

Bunnik ook uw politieke ambities voort. We zien 

dat vaker en dat is misschien maar goed ook, want 

wat er in de samenleving gebeurt, zou juist ook de 

meest directe reden moeten zijn om je actief met 

politiek te bemoeien. Stemmen is natuurlijk de 

eerste activiteit, maar bij de tweede activiteit zet je 

ook jezelf ervoor in.

Uw inspanningen moeten, zo denk ik, wel behoor-

lijk zijn geweest want u wist vrij snel tot het wethou-

derschap door te dringen. In het Bunnikse hebt u 

daarin veel bereikt, zo weten wij. Dat heeft veel te 

maken met uw actieve opstelling. Dat hebben wij 

ook hier in de Staten gemerkt. 

Toen de mensen die dit voor mij voorbereidden 

mij vroegen wat ik daarvan vond, heb ik, overigens 

ook hier in de Staten, gemerkt dat u ook voor mij 

iets heeft van een terriër, in die zin dat ik u wel 

eens bezig heb gezien met onderwerpen – ook in 

gevallen waarin u mij heeft bevraagd. Daarbij viel 

het mij op dat u met een redelijk vlakke vasthou-

dendheid duidelijk maakte waar het u om gaat en 

wat u wilt bereiken. Met andere woorden: als u zich 

ergens in vastbijt dan laat u ook niet snel los. Dat 

is misschien ook wel goed. Dat siert volgens mij 

immers ook de politicus. Ergens over meepraten en 

een mening hebben is één, maar in de tweede plaats 

moet men ook doelen kunnen bereiken. Ik denk, 

beste Alie, dat je dat zeker in je politieke leven hebt 

laten zien. 

Voordat je tot de Staten toetrad, had ik je al leren 

kennen bij een van mijn werkbezoeken aan een 

volgens mij toen nog bijna geheel uit vrouwen 

bestaand college. Die overgrote meerderheid van 

vrouwen heeft toen zo’n ongelooflijke indruk op 

mij gemaakt, dat het gesprek over de financiën dat 

wij toen voerden nog vers in mijn geheugen zit. Het 

werd mij toen wel duidelijk wat de signatuur van 

dat college in het Bunnikse was: als wij ergens voor 

zijn dan gaan wij er ook voor.

Dat klopt bij u, mevrouw Dekker. U bent iemand 

van grote lijnen. Dat hebt u eigenlijk ook bedoeld 

te zeggen toen u bij uw eerste dag in de Staten van 

Utrecht, de Utrechtse Staten kwalificeerde als een 

hangplek voor oud-gemeentebestuurders. Dat is 

dan een behoorlijk grote lijn, dat kun je inderdaad 
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zo zeggen. Dat zijn immers geen details meer.

Met andere woorden: het gaan voor grote lijnen 

moet ook iets zeggen over de ervaring die u vanuit 

uw gemeente had. U hebt uw mannetje en vrouwtje 

ook hier in deze Staten weten te staan. U houdt 

niet van geneuzel en niet van details, en als iets u 

in de hoogste boom kan krijgen dan is dat wel het 

in een commissievergadering collectief zoeken naar 

de juiste bladzijde in stapels verstrekte papieren. 

Daarmee moet je bij Alie niet aankomen. Je moet 

immers ook zonder papieren politiek zaken kunnen 

doen.

Dat heb je op twee fronten gedaan: op het gebied 

van de ruimtelijke ordening en op dat van de maat-

schappelijke ontwikkeling. Je bent een actief lid 

geweest van de commissie Bouwstagnatie, een mooi 

uitvloeisel van het dualisme – dat zeg ik nog maar 

eens – en uiteraard ook bij de ontwikkeling van het 

streekplan. Als voorzitter van de Statencommissie 

Zorg, Cultuur en Welzijn heb je inderdaad ook 

een bijdrage geleverd aan wat wij beogen met de 

veranderingen in het dualisme, niet alleen om een 

nieuw fenomeen als het presidium, maar ook als 

het gaat om dat van voorzitter van de commissie. 

En dat dan zodanig op het tapijt zien te krijgen dat 

er straks, ook wat het dualisme betreft, in de relatie 

tussen voorzitter en gedeputeerde, een belangrijk 

afstemmingsoverlegorgaan ontstaat.

Wat het tweede aandachtsgebied betreft, heb je je 

met een onderwerp als jeugdzorg bemoeid. Met 

enkele andere collega’s heb je enige zeer geslaagde 

jeugdzorgconferenties georganiseerd. Ook dat is 

dualisme in de praktijk. Of dat altijd helemaal in 

de pas loopt met wat de gedeputeerde wil, weet 

ik ook niet. Het dualisme stelt echter juist dat we 

niet meer één zijn, maar dat het een kwestie is 

van verschillende verantwoordelijkheden. Zorg en 

maatschappelijke ontwikkeling betreffen natuurlijk 

ook je vakgebied. Vandaar die hoofdfunctie bij 

het Adviesbureau BMC. Daar ligt, zoals ik bij het 

begin al zei, de rede waarom je ons vandaag verlaat. 

Ik zeg nog maar eens dat ik niet de persoon ben 

die roept dat je niet de ruimte zou hebben om 

de vier jaar vol te maken. Sterker nog: als daar 

goede redenen voor zijn, is het vaak ook een goede 

reden om de eventuele opvolger wat eerder in de 

Staten binnen te halen, zoals je dat zelf ook al hebt 

gezegd. Dat past eveneens bij je politieke achter-

grond: niet te ingewikkeld, een beetje zakelijk en 

een beetje pragmatisch. Of dat vanuit die politieke 

hoek elke week zo geïnterpreteerd wordt, moeten 

wij ons maar afvragen. Daar zal ik echter maar 

geen beschouwing aan wagen.

Aan mij de eer om namens het provinciaal bestuur 

en ook namens de Staten jou ten zeerste te bedan-

ken voor je betrokkenheid en niet alleen voor je 

inspanning, maar ook voor je politieke karakter. 

Als je immers je tanden in iets zet, moet je zien vast 

te houden.

Ter onderstreping van je afscheid overhandig ik je 

graag de gebruikelijke roemer. (Applaus)

Mevrouw DEKKER (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik dacht dat ik onzichtbaar was in deze Staten-

periode, maar dat ik een terriër ben en een kuiten-

bijter, dat is inderdaad wel overgekomen en wellicht 

ook mijn zakelijk karakter.

Statenleden-collega’s, vandaag neem ik van jullie 

afscheid. Uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt 

en dat was zeker niet makkelijk. Ik kruip nog 

net niet in een hoek om mij te schamen, maar 

weglopen met de finish van deze Statenperiode in 

zicht, is niet zoals het hoort. Men mag dan zeggen 

dat men dat van D66 niet anders gewend is, maar 

ik kon natuurlijk niet bevroeden dat de actualiteit 

deze wending zou nemen. Ik ben inderdaad geen 

helderziende.

Ik ben opgegroeid met normen zoals: je moet je 

bord leegeten en je moet afmaken waar je aan 

begonnen bent. Maar ook met een norm als: geen 

half werk leveren. Daar wrong nu net de schoen. 

Het kabinet mag dan gevallen zijn, de Wmo 

gaat door en dat brengt een enorme hectiek met 

zich mee en veel werk voor de medewerkers. Dat 

betekent dat het provinciewerk steeds meer in de 

knel is gekomen. Ik voldoe daardoor niet aan mijn 

eigen kwaliteitsnorm en ik heb te weinig tijd om 

het echt leuk voor mezelf te maken. Het gaat mij er 

inderdaad vooral om dingen te bereiken. Dat lukt 

niet als je te weinig tijd hebt om je een onderwerp 

toe te eigenen.

Ik heb natuurlijk ontzettend veel geleerd van 

deze, ook voor een gemeentebestuurder, onbe-

kende bestuurslaag. Als wethouder met een brede 

welzijnsportefeuille had ik heel weinig met de 

provincie van doen. Ik merkte daar zeer weinig 

van. Eén keer dienden wij een aanvraag voor subsi-
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die in en die werd nog afgewezen ook. Nu is er 

geen enkele wethouder meer met een soortgelijke 

portefeuille die niet profiteert van bijvoorbeeld een 

programma als Wel Thuis. De provincie vervult 

dus nu een stimulerende rol op dat gebied. 

De provincie is echter niet alleen een mooi-

weerprovincie die fijn met projectsubsidies kan 

strooien. Zij heeft ook lastige dossiers in porte-

feuille zoals de toekomst van de polder Groot 

Mijdrecht, waarover wij het de vorige week in de 

commissie nog gehad hebben. Dat raakt mensen 

direct in hun bestaan. Daarom is de provincie niet 

meer de overheid-op-afstand, maar een overheid 

die de hete adem van de burger voelt. Of Groot-

Mijdrecht wel of niet onder water gezet moet 

worden, is heel ingrijpend. Dat laadt een enorme 

verantwoordelijkheid op de schouders van de 

Statenleden. Het is daarom goed dat de commissie 

zelf een second opinion laat uitvoeren.

Dan zijn wij terug bij wat de heer Staal ook al 

aanhaalde: het dualisme. Ik heb daar ook zelf 

ontzettend aan moeten wennen. Ik ben immers 

van een ander tijdperk, maar toch zeg ik: “Leve het 

dualisme.” Dat laat immers meer ruimte voor een 

zelfstandige rol van de Staten. Het is even wennen, 

maar er zijn veel meer mogelijkheden voor de 

Staten dan er nu worden benut. Wij moeten losko-

men van die bekende en in onze genen verankerde 

overleg- en commissiestructuur. Het redenaarsta-

lent van enkelen onder u niet te na gesproken, zijn 

de commissie- en Statenvergaderingen over het 

algemeen taai en heel langdurig. In de commissie 

Bouwstagnatie heb ik geleerd dat er ook andere 

manieren zijn om je controlerende taak uit te 

voeren. Ik heb daarvan genoten en ik heb daar ook 

heel veel van geleerd. Dat was echt een hoogtepunt 

voor mij.

Met de aansporing: maak wat van het dualisme, 

ga ik. Ik bedank jullie allen voor de goede contac-

ten. Blijf goed werken. En nog met dank van de 

postbode die blij is van al zijn pakketten voor mij 

verlost te zijn. (Applaus)

De VOORZITTER: Dank u wel, het ga u goed.

Na de beëdiging van beide nieuwe leden zal ik 

de vergadering straks voor een kwartier schorsen 

opdat de Staten ook persoonlijk nog afscheid 

kunnen nemen van mevrouw Dekker. 

Onderzoek	geloofsbrieven	van	de	heren	mr.	drs.	

G.Th.A.	Menges	(CDA)	en	J.R.	Ploeger	(D66)

De VOORZITTER: Ik geef het woord aan de voor-

zitter van de commissie voor de geloofsbrieven.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

De commissie voor de geloofsbrieven heeft de 

geloofsbrieven van de heren Menges en Ploeger 

onderzocht. Zij heeft geen bezwaren gevonden 

zodat tot de benoeming kan worden overgegaan.

De VOORZITTER: Dank u zeer en in u dank ik de 

commissie voor de verrichte werkzaamheden.

Beëdiging	van	de	heren	mr.	drs.	G.Th.A.	Menges	

(CDA)	en	J.R.	Ploeger	(D66)

De VOORZITTER: Ik verzoek de griffier en de 

vice-voorzitter de beide nieuwe Statenleden binnen 

te geleiden.

Ik verzoek de Statenleden te gaan staan. Ik ga nu 

over tot het afleggen van de eed dan wel de belofte 

van nieuwe Statenleden. Ik lees nu het formulier 

voor de eed dan wel de belofte voor.

Ik zweer, dan wel verklaar, dat ik, om tot lid van 

Provinciale Staten benoemd te worden, rechtstreeks 

noch middellijk, onder welke naam of welk voor-

wendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of 

beloofd. 

Ik zweer, dan wel verklaar en beloof, dat ik, om 

iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks 

noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb 

aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer, dan wel verklaar en beloof, dat ik getrouw 

zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal 

nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het 

provinciaal bestuur naar eer en geweten zal vervul-

len.

Mijnheer Ploeger, wilt u mij nazeggen de woorden: 

‘Dat verklaar en beloof ik’? 

De heer PLOEGER (D66): Dat verklaar en beloof ik.

De VOORZITTER: Mijnheer Menges, wilt u mij 

nazeggen de woorden: ‘Zo waarlijk helpe mij God 

Almachtig’?
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De heer MENGES (CDA): Zo waarlijk helpe mij 

God Almachtig.

De VOORZITTER: Dan mag ik u beiden felicite-

ren met uw toetreding tot de Staten van Utrecht. 

U bent een bevoorrecht Statenlid als tenminste 

uw komst nu ook nog de voorbereiding is op de 

komende vier jaar. Dat neemt niet weg, ook al zou 

dat niet het geval zijn, dat u uw eventuele opvolger 

zal kunnen voorzien van een belangrijk stuk voor-

werk. Dus in beide gevallen kunt u de samenleving 

zeer van dienst zijn. Ik wens u daar veel succes bij, 

maar vooral ook veel plezier. Welkom in de Staten 

van Utrecht.

Ik schors de vergadering voor een kwartier. 

Schorsing van 14.20 uur tot 14.44 uur

PS2006BEM22

Bekrachtiging	opgelegde	geheimhouding	d.d.	12	

juni	2006,	inzake	aankoopzaak

De VOORZITTER: Wenst een van de Statenleden 

hierover het woord? Dat is niet het geval. 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 

het voorstel.

Ingekomen	stukken

1. Brief van E.M. de Bree-de Lange d.d. 28 

mei 2006, betreffende buslijn 120 Utrecht–

Amsterdam v.v.

2. Brief van de Randstedelijke Rekenkamer d.d. 16 

juni 2006, betreffende het onderzoek ‘Sturing 

van Provinciale Staten op grote projecten’.

3. Brief van Stichting Natuur en Milieu d.d. 16 

juni 2006, betreffende het kabinetsbesluit 

Evaluatie Schiphol.

4. Brief van de Randstedelijke Rekenkamer d.d. 30 

maart 2006, betreffende definitieve de begroting 

2006.

5. Brief van de Randstedelijke Rekenkamer d.d. 30 

maart 2006, betreffende de Jaarstukken 2005.

6. Brief van de gemeente Amsterdam, Stadsdeel 

Zuid-Oost d.d. 31 mei 2006, betreffende de 

Alternatieven- en Variantennota Planstudie 

Schiphol-Amstedam-Almere.

7. Brief van Euroaziatic Medical Explanation 

Institute Europe d.d. 29 mei 2006, betref-

fende de betekenis van de ABN Amro Bank en 

Banque de France m.b.t. mensenrechten.

De VOORZITTER: Inzake ingekomen stuk onder 

nummer 1 wordt voorgesteld dit in handen te stel-

len van de commissie IME. Inzake de ingekomen 

stukken onder de nummers 3 en 6 wordt voorge-

steld die in handen te stellen van de commissie 

REG.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 

bestemming besluiten Provinciale Staten over-

eenkomstig de voorgestelde gewijzigde wijze van 

afdoening.

Vragenhalfuurtje

De VOORZITTER: Niemand heeft zich gemeld 

voor het vragenhalfuurtje.

Vaststellen	besluitenlijst	van	de	vergadering	van	

12	juni	2006

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming stellen Provinciale Staten de besluitenlijst van 

12 juni 2006 vast.

PS2006BEM15

Jaarrekening	2005	en	afrekenvoorstel	2005		

De VOORZITTER: Mevrouw Swets zal namens de 

commissie het woord voeren.

Mevrouw SWETS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Vandaag wordt hier de jaarrekening 2005 behan-

deld, de laatste in deze Statenperiode. Als voorzitter 

van de subcommissie onderzoek jaarrekening geef 

ik een toelichting op het advies van de commissie 

Bestuur en Middelen (BEM).

Er zijn dit jaar drie ontwikkelingen die maken 

dat mijn toelichting een wat andere karakter heeft 

dan de voorgaande jaren. De eerste is dat wij dit 

jaar voor het eerst hebben samengewerkt met 

onze nieuwe accountant, Deloitte, de accountant 

die door Provinciale Staten zelf is aangesteld. 

Deze samenwerking is de Staten heel goed beval-

len. Mede hierdoor zijn andere onderwerpen 

aan de orde gekomen dan in voorgaande jaren. 
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De Randstedelijke Rekenkamer is ook nieuw. 

Deze heeft onze jaarrekening voor het eerst van 

een analyse voorzien. Ook die bevat interessante 

punten. Ten derde raken wij als subcommissie 

inmiddels redelijk vertrouwd met het fenomeen 

jaarrekening waardoor nieuwe onderwerpen boven 

komen drijven. Die drie ontwikkelingen samen 

hebben dit jaar voor ons als subcommissie tot een 

aantal best wel opzienbarende bevindingen geleid. 

Daarom wil ik, in afwijking van voorgaande jaren, 

niet al onze bevindingen kort langslopen, maar 

mijn aandacht uitgebreider richten op onze meest 

opmerkelijke bevindingen. Allereerst is de commis-

sie er verheugd over dat op deze jaarrekening een 

rechtmatigheidverklaring kon worden afgegeven. 

Hiervoor is dit jaar wel veel kunst- en vliegwerk 

achteraf nodig geweest. Voor 2006 is het belangrijk 

dat er meteen wordt gewerkt met een goede set 

protocollen zodat gaande het jaar zaken op een 

goede wijze verlopen en dat het kunst- en vliegwerk 

achteraf dan niet meer nodig is. 

Nu onze eerste bevinding.

Als wij kijken naar de begroting voor 2005 en 

naar de jaarrekening over dat jaar dan zien wij dat 

het verschil tussen de begroting en de werkelijke 

uitkomsten bijna € 63.000.000 bedraagt. Dat bete-

kent dat voor een bedrag van bijna € 63.000.000 

aan voorgenomen beleid niet is uitgevoerd. De 

subcommissie vindt dat een te fors verschil en stelt 

dat de begroting taakstellend behoort te zijn. De 

activiteiten en de begroting moeten beter worden 

afgestemd op de activiteiten die werkelijk in een 

jaar kunnen plaatsvinden. Nu komt het te vaak 

voor dat aan het einde van het jaar zaken niet op 

tijd of niet volledig gerealiseerd blijken te zijn. 

Uiteraard kunnen zich omstandigheden voordoen 

die tot een latere uitvoering leiden. Het is dan 

echter van belang de factoren te analyseren die tot 

onderrealisatie van de begroting leiden en dit tijdig 

te zien en te melden. Daar schort het nu aan.

Voor de controlerende rol van Provinciale Staten is 

het essentieel dat de informatievoorziening vanuit 

Gedeputeerde Staten tijdig, juist en volledig is. De 

provincie dient haar verplichtingenpositie steeds 

up to date te hebben zodat tussentijdse rapportages 

een actueel en ook een betrouwbaar beeld geven. 

Op dit moment is dat niet het geval, waardoor wij 

achteraf voor verrassingen komen te staan. Die 

onderbesteding van bijna € 63.000.000 is geen 

onderbesteding ten opzichte van de primitieve 

begroting voor 2005. Dat is dus de begroting die de 

Staten in het najaar van 2004 hebben vastgesteld. 

Gedurende het begrotingsjaar wordt zo’n primitieve 

begroting voortdurend gewijzigd door begrotings-

wijzigingen. De laatste begrotingswijziging voor 

2005 is van begin november 2005. Dat is dus twee 

maanden voor het einde van het boekjaar 2005. 

Ten opzichte van die laatste gewijzigde begroting 

is de onderbesteding € 63.000.000. Hoe kan zoiets 

gebeuren? Hoe kan er binnen twee maanden voor 

het einde van het begrotingsjaar geen zicht meer 

zijn op de onderbesteding van € 63.000.000? Graag 

een reactie hierop van het college. Als voorbeeld 

hiervan – helaas zou ik meer voorbeelden kunnen 

noemen – noem ik de ontwikkeling van de Agenda 

2010 in het jaar 2005. Bij de primitieve begroting 

werd uitgegaan van een saldo van baten en lasten 

van € 25.900.000, dus bijna € 26.000.000. Dat 

bedrag werd dus nodig geacht om de gestelde 

doelen in 2005 te halen. Gaandeweg het jaar 

2005 werd dit bedrag naar boven bijgesteld. 

Gedeputeerde Staten meldden dus dat er meer geld 

nodig was. In totaal stond de teller in november 

2005 op € 31.900.000, dus bijna € 32.000.000. 

Gaandeweg het jaar is de begroting van bijna € 

26.000.000 naar bijna € 32.000.000 bijgesteld. 

Wat blijkt nu bij de jaarrekening? Wat is er nu 

per saldo uitgegeven aan de Agenda 2010? Geen € 

26.000.000, zeker geen € 32.000.000, maar slechts € 

5.100.000 miljoen. Daarover was dus in november 

nog niets bekend. Hoe kan dat gebeuren? Hoe 

kunnen Provinciale Staten hun controlerende rol 

op een juiste manier vervullen, laat staan bijsturen, 

als de tussentijdse informatie er zo ver naast zit? 

Graag een reactie hierop van het college.

De subcommissie dringt er bij Gedeputeerde Staten 

op aan te zorgen voor een systeem waarbij tussen-

tijdse informatie klopt, ook cijfermatig. Als het 

college tussentijds steeds een betrouwbaar beeld 

geeft van de werkelijkheid, kan en dient het college 

direct afwijkingen te melden van het gevoerde 

beleid in relatie tot het voorgenomen beleid. 

Eventuele consequenties daarvan kunnen wij dan 

tijdig onder ogen zien. Voor de controlerende rol 

van Provinciale Staten is gedurende het jaar actuele 

informatie, ook in financiële zin, nodig over de 

voortgang van de beleidsrealisatie. In verband 
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hiermee dringen wij erop aan de halfjaarlijkse 

rapportage in het vervolg voor het zomerreces te 

ontvangen, inclusief de juiste cijfers, zodat er nog 

gelegenheid is om het beleid zonodig bij te stellen. 

Waarom vinden wij dat belangrijk? Natuurlijk is 

dit van belang voor de gewone gang van zaken in 

de provincie. Bij de Agenda 2010 is te zien dat er bij 

onze eerste gang van grote projectmatige werken 

forse onderbestedingen zijn, waarover tussentijds 

onvoldoende informatie is. Wij denken steeds 

meer na over grote projecten en het uitgeven van 

veel geld, denk maar aan de € 60.000.000 voor het 

stimuleringsfonds en aan de € 150.000.000 die 

er wellicht binnenkort verwacht kan worden. De 

subcommissie vindt dat het dan des te noodzakelij-

ker wordt een goed, tijdig en betrouwbaar inzicht te 

hebben in de situatie. Wellicht zijn daarvoor aparte 

afspraken nodig. Graag een reactie daarop van het 

college.

Een ander punt dat binnenkort in de commis-

sie Bestuur en Middelen aan de orde komt, is de 

manier van rapporteren over de Agenda 2010. 

Wellicht herinneren de Staten zich nog de vierde 

kwartaalrapportage van vorig jaar over de Agenda 

2010. Die bevatte vooral positieve berichten en 

de bekende groene blokjes. Dat is dan des te 

opmerkelijker, gezien wat ik hiervoor heb genoemd 

over die forse onderbesteding inzake de Agenda 

2010. Waardoor komt dat dan? Het blijkt dat bij 

de rapportages over de Agenda 2010 niet over het 

hele jaar wordt gerapporteerd. Er wordt alleen 

maar gekeken naar de doelstellingen die in het 

voorgaande kwartaal zijn geformuleerd. De vierde 

kwartaalrapportage laat dus geen beeld zien over 

2005, maar slechts alleen wat men ten opzichte van 

september meende te gaan waarmaken. Er is dan 

geen relatie meer met de doelstellingen die in de 

programmabegroting zijn geformuleerd. Dat geeft 

verwarring. Inmiddels hebben wij verzocht deze 

manier van rapporteren nog eens tegen het licht te 

houden. Ook hierop horen wij graag de reactie van 

het college. 

Zoals eerder is genoemd, kunnen zich gedurende 

een jaar uiteraard omstandigheden voordoen die 

tot een latere uitvoering van projecten leiden. Het 

is dan echter van belang de factoren te analyseren 

die tot onderrealisatie hebben geleid. De analyse 

van gerealiseerde resultaten in vergelijking met de 

begroting is nu niet altijd voldoende. Waardoor zijn 

die verschillen ontstaan? Wat zijn de achterliggende 

oorzaken van afwijkingen? Wij verzoeken het 

college in toekomstige rapportages meer aandacht 

te schenken aan de kwaliteit van de analyses en het 

opnemen van een uitgebreide toelichting over de 

oorzaak van verschillen die zijn opgetreden. Hierbij 

kan een adequate schets van prestatie-indicatoren 

behulpzaam zijn.

Als wij kijken naar het voorliggende Statenvoorstel 

dan begint het met de zin: “De jaarrekening 2005 

sluit met een voordelig saldo van € 11.300.000.” 

Dat wekt de suggestie dat over het jaar 2005 een 

voordelig saldo van € 11.300.000 is ontstaan. Dat 

is echter niet het geval. Over het hele jaar bezien, is 

het voordelig saldo bijna twee keer zo hoog, name-

lijk € 20.300.000. Hoe kan zo’n verschil ontstaan? 

Het blijkt echter dat bij de halfjaarrapportage een 

resultaat van € 9.000.000 in de algemene reserve 

is gestort. Daarmee is die € 9.000.000 uit beeld 

en komt niet meer terug als resultaat in de jaar-

rekening. Daarmee geeft de jaarrekening een onvol-

ledig beeld over het gehele jaar. Als subcommissie 

stellen wij daarom voor met ingang van dit jaar 

(2006) tussentijds geen resultaat meer af te romen 

ten gunste van de reserves. Bovendien verzoeken 

wij in de toelichting op de programmarekening 

de ontwikkelingen gedurende het hele jaar helder 

uiteen te zetten. Zo ontstaat er een nauwkeurig 

beeld over het hele boekjaar en over de opbouw van 

het resultaat. Dus niet alleen over de tweede helft 

van het jaar.

Tot zover onze meest opmerkelijke bevindingen 

van dit jaar. De overige zijn te vinden in het advies 

van de commissie bij de jaarrekening. Die zijn ook 

belangrijk, maar die zal ik hier niet nader toelich-

ten.

Nog één opmerking over het tijdstraject. Als 

subcommissie stellen wij voor het traject van 

de jaarrekening naar voren te halen zodat de 

jaarrekening voor de voorjaarsnota in de Staten 

besproken kan worden. Wij verzoeken het college 

van GS op korte termijn te inventariseren waarom 

dat totnogtoe niet is gelukt en vervolgens die knel-

punten op te lossen. Er dient al dit jaar begonnen 

te worden met het naar voren halen van delen van 

het traject. Verder moet het een aandachtspunt zijn 

in het proces ‘Organisatie in ontwikkeling’. In de 
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komende Statenperiode dient het dan al vanaf het 

begin te zijn ingevoerd zodat de jaarrekening 2007 

voor de voorjaarsnota 2008 behandeld kan worden.

De subcommissie bestond dit jaar uit de heren 

Hooijer en Vos namens de VVD, de heer Van 

Bokkem namens de PvdA, de heer Nugteren 

namens GroenLinks, de heer Gaaikema namens 

D66, de heer Streefland namens de ChristenUnie 

en mijzelf namens het CDA. Wij werden bij onze 

werkzaamheden ondersteund door de heer Poort. 

De heer Rouschop van de afdeling Concerncontrol 

heeft gezorgd voor de beantwoording van onze 

vragen. Vanuit de subcommissie bedank ik beide 

heren voor hun goede ondersteuning.

Als subcommissie hebben wij in deze Statenperiode 

vier keer het jaarrekeningtraject doorlopen en 

daarnaast andere zaken gedaan, zoals het instellen 

van de Randstedelijke Rekenkamer. De onderwer-

pen die wij behandelen zijn interessant, maar soms 

is het ook taaie kost. Dan scheelt het een boel als 

de sfeer en de samenwerking in de subcommis-

sie goed is. Daarom dank ik mijn collega’s in de 

subcommissie hartelijk voor de prettige en leuke 

samenwerking in de afgelopen jaren.

Dit was dan wel de laatste jaarrekening in deze 

Statenperiode, maar ons werk houdt natuurlijk nog 

niet op. Wij verzoeken het college dan ook een plan 

van aanpak te maken en dat aan onze subcommis-

sie voor te leggen. In dat plan van aanpak moet 

het college duidelijk maken hoe het invulling wil 

geven aan de punten die de subcommissie in haar 

advies naar voren wil brengen, aan de aanbevelin-

gen van de accountant en aan de actiepunten die 

het college zelf formuleert. Ook de suggesties van 

de Randstedelijke Rekenkamer dienen te worden 

meegenomen. Na de zomer zullen wij dat plan 

bespreken. Vervolgens gaan wij dan gezamenlijk 

aan de slag om onze provinciale financiën inzichte-

lijk te maken. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! De eerste bevinding van de subcom-

missie die terecht door mevrouw Swets wordt 

genoemd, is dat wij bij deze jaarrekening de 

rechtmatigheidsverklaring zonder enig voorbehoud 

hebben verkregen. Dat is zeer opmerkelijk in 

positieve zin. Terecht heeft de voorzitter van de 

commissie haar waardering uitgesproken voor de 

ambtelijke organisatie die immers het werk moet 

doen.

Natuurlijk zijn er allerlei verbeteringen mogelijk 

en ook wenselijk wat mij betreft. Dan is het nuttig 

om met elkaar in gesprek te zijn in de subcommis-

sie en met de accountant. Inmiddels hebben wij 

ook de eerste bevindingen van de Randstedelijke 

Rekenkamer in dank ontvangen. Van de suggesties 

die daarin worden gedaan, moeten wij nog eens 

bekijken hoe wij die het beste kunnen prioriteren, 

opdat wij bij het opvolgen daarvan ook een verbe-

terslag in onze jaarstukken kunnen maken. Dat zou 

ons uiteindelijk toch bezig moeten houden.

De belangrijkste kernpunten die mevrouw Swets 

uit het stuk heeft gelicht, zoals het verschil tussen 

begroting en de werkelijk gerealiseerde uitgaven, 

is een duidelijk gegeven. Terecht heeft zij gezegd 

dat dit vooral te maken heeft met de Agenda 2010. 

Op enig moment hebben wij daarvan gezegd dat 

daarvoor € 72.000.000 beschikbaar is in 8 tot 9 

jaar tijds. Dan moeten we dat in even zovele jaar-

schijven hakken en dan hopen wij dat de uitgaven 

met de bedragen van die schijven parallel lopen. 

We weten allemaal dat de harde werkelijkheid er 

anders uitziet. Dat is er een van kijken met elkaar 

op welk moment welk project gerealiseerd kan 

worden. Daarbij moeten wij beseffen dat wij van 

vele partijen, vaak ook van buiten dit huis, afhan-

kelijk zijn of het jaar X of jaar Y wordt. Dat beeld is 

immers bekend. Dat heeft te maken met kasritme. 

En als wij dan te maken hebben met plussen en 

minnen dan zit er soms wel eens een kloof tussen 

wat wij ons hebben voorgenomen en wat wij 

kunnen doen. Dan moeten wij ons realiseren dat 

tegen die achtergrond er een aanzienlijker verschil 

zit tussen de begrote uitgave en de werkelijke 

uitgave. Voor een deel geldt dat ook voor de projec-

ten die ten laste van het Stimuleringsfonds komen 

en waarbij soms allerlei vertragingen kunnen 

ontstaan. Zo kunnen wij ons voornemen om iets 

in een jaar tijd te realiseren ten laste van dat fonds, 

maar dan kunnen er concrete obstakels zijn of 

ruimtelijke procedures, of er hoeft maar iemand 

hier in dit huis ziek te worden en dan vertraagt 

de uitvoering van een project. Dat zijn allemaal 

redenen waarom het niet allemaal precies bij elkaar 

gebracht kan worden. De werken aan grote wegen 

is ook nog een post die behoorlijk wat zoden aan 

de dijk zet als het om de financiën gaat tussen wat 
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is begroot en wat er werkelijk kan worden uitge-

geven. En ook daar kunnen allerlei procedures 

vertragend werken bij realisering van de plannen 

die wij hebben. Dat constaterende ben ik echter 

wel met de subcommissie van mening dat wij 

moeten proberen met die voortgangsrapportages 

– in dit verband werd de Agenda 2010 genoemd 

– meer zicht te geven op de stand van zaken bij de 

projecten in enig jaar. Wij zullen bekijken hoe wij 

dat het beste kunnen doen.

Ik ben het eens met de opmerking over de opbouw 

van het jaarresultaat en de suggestie om dat niet 

halverwege het jaar in reserves weg te boeken, 

maar te zorgen dat we over het hele jaar het resul-

taat in beeld hebben. Vanaf de rekening 2006 gaan 

wij dat op die manier doen. 

Het verzoek de jaarrekening nog voor de voor-

jaarsnota in de Staten te behandelen en de half-

jaarrapportage nog voor de zomer te behandelen, 

kan fysiek onmogelijk gehonoreerd worden. Dat 

zou betekenen dat dit hoogstens een kwartaalrap-

portage kan zijn. Daar moeten de Staten niet op 

zitten te wachten. We hebben het dit jaar al voor 

elkaar dat direct na het zomerreces in september 

de halfjaarrapportage bij de Staten is. Dat is dan 

ook echt de eerste vergadering waarin werkelijk 

over het eerste halfjaar gesproken kan worden. 

Datzelfde geldt voor het verzoek om de jaarreke-

ning nog voor de voorjaarsnota te behandelen. 

Dat betekent dat wij in januari de boeken gesloten 

moeten hebben. Ik hoop dat dit ooit nog zover 

komt. Ik zeg graag toe dat wij daarover nog eens 

zullen praten en dat wij concreet zullen probe-

ren duidelijk te maken waarom iets wel of niet 

kan. Overigens zullen wij eind augustus/begin 

september met de subcommissie de vele suggesties 

bespreken die de commissie heeft gedaan en die 

mevrouw Swets hier terecht niet heeft herhaald. 

Dat geldt overigens ook voor de opmerkingen van 

de accountant en voor de nagekomen suggesties 

van de Randstedelijke Rekenkamer. Komende 

maand ben ik van plan dat allemaal goed op een 

rij te zetten. We moeten dan ook bespreken op 

welke punten wij het beste concreet kunnen inzoo-

men om dat informatieve gehalte van de jaarstuk-

ken nog optimaler te maken. Ik hoor dan graag 

welke prioriteiten de commissie wil stellen. 

Ik zeg de subcommissie dank voor haar werk. 

Daarin heeft de commissie veel tijd gestoken en 

dat heeft geresulteerd in wat hier vanmiddag bij 

monde van mevrouw Swets gepresenteerd is. 

Mevrouw SWETS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

De gedeputeerde stapt toch wat makkelijk over 

het belangrijkste punt heen, namelijk die grote 

onderbesteding en vooral het niet melden daarvan. 

De heer Van Bergen zegt wel dat er obstakels en 

procedures zijn die vertragend werken en er kan 

wel eens iemand ziek worden. Ik ben benieuwd 

hoeveel mensen er ziek moeten worden om tot een 

onderbesteding van € 63.000.000 in twee maanden 

tijd te komen. Ik vind het jammer dat de gedepu-

teerde daar zo makkelijk overheen stapt.

Als Staten hebben wij drie rollen. Een ervan is 

die van controleur. Dat is voor de commissie een 

belangrijke rol naast enige kaderstelling. Als wij 

dan zien dat er bij de Agenda 2010 gedurende een 

jaar meer geld wordt gevraagd – van € 26.000.000 

naar € 32.000.000 – waar ten velde slechts € 

5.000.000 van besteed is, dan kunnen we daar toch 

niet losjes overheen stappen. Zeker niet gezien de 

grote projecten die op stapel staan en het meer 

prestatie- en uitvoeringsgericht bezig zijn, dat wij 

allemaal zo belangrijk vinden.

Een eerste stap tot verbetering is dan het inzicht. 

Ik hoop dus van harte dat de heer Van Bergen deze 

zomermaanden gaat besteden om tot dat inzicht te 

komen, zodat we dan vervolgens in september echt 

kunnen bekijken hoe wij dat anders kunnen gaan 

doen. Ik heb daar best vertrouwen in. Als ik hier 

in de toren rondloop en als ik ambtenaren spreek, 

zitten er volgens mij heel welwillende mensen in 

dit huis en moeten wij als provincie prima tot iets 

kunnen komen waarbij wij volgend jaar een beter 

inzicht krijgen in de stand van zaken aangaande 

onze verplichtingen als provincie. Wij moeten 

dan ook toewerken naar een eerder verschijnende 

halfjaarrapportage en jaarrekening. De facto is het 

natuurlijk zo dat op 30 juni niet een halfjaarrap-

portage gepresenteerd kan worden tot en met die 

datum. Er is zeker wel een mouw aan te passen 

waarbij zo’n rapportage eerder kan verschijnen dan 

nu het geval is. Dat geldt ook voor de jaarrekening. 

Van de accountant weten we dat andere overheden 

een stuk sneller kunnen zijn met het presenteren 

van hun jaarrekening en wat zij kunnen, moet de 

prestatiegerichte provincie Utrecht toch zeker ook 

kunnen. Ik hoop dus dat de heer Van Bergen deze 

zomer nog eens goed zal nadenken over hoe wij die 
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verplichtingenpositie zo goed mogelijk en up-to-

date in beeld kunnen hebben, zodat dit soort grote 

verschillen echt tot het verleden behoort. Dan zijn 

wij als subcommissie zeker bereid om eind augus-

tus of begin september met hem hierover in overleg 

te treden.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

De VVD heeft slechts een korte opmerking over de 

reorganisatie van ECC waarvan de gedeputeerde 

mij heeft bevestigd dat die ten laste gaat van de 

vacaturegelden. Dat staat echter nog steeds verkeerd 

in de jaarrekening.

De VOORZITTER: Dat verzuim zal worden 

hersteld als de Staten zich daarin kunnen vinden, 

zoals in de commissie is besproken. 

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Dank voor de zorgvuldige inbreng 

van mevrouw Swets, onder andere over een aantal 

zeer interessante zaken die, zoals de gedeputeerde 

heeft toegezegd, in het vervolg in de subcommis-

sie zullen worden besproken. Het lijkt mij echter 

toch goed de behandeling van de jaarrekening, 

maar ook de afhandeling van datgene wat nu aan 

de orde is geweest, nog eens terug te laten komen 

in de commissie BEM. Hieraan liggen immers 

ook nog enkele politieke keuzes ten grondslag die 

van belang zijn om in die commissie besproken te 

worden.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Wat de vraag van de heer Van 

Leeuwen betreft, die ook lid is van de subcommis-

sie, zou die commissie in dezen agenderend kunnen 

optreden om eind augustus met elkaar de punten te 

bespreken die uit eigen onderzoek, het onderzoek 

van de Randstedelijke Rekenkamer en het accoun-

tantrapport naar voren zijn gekomen. De commis-

sie zal dan moeten bekijken hoe een en ander in 

de jaarstukken een plek gegeven kan worden. Het 

laten terugkomen in de commissie BEM kan wat 

mij betreft, maar ik laat dat een beetje over aan 

de subcommissie omdat het vaak ook leidt tot 

tweemaal hetzelfde werk verrichten. Dat moet wel 

voorkomen worden. 

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Er worden afwegingen gemaakt die een 

breder spectrum betreffen dan dat van de subcom-

missie.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik merk dat wel. Voor het overige 

wijs ik de Staten nog op het verschil tussen begrote 

uitgaven en niet-gerealiseerde uitgaven op pagina 

160 van de jaarrekening. Daarin is dat allemaal 

uitvoerig uiteengezet.

De VOORZITTER: Ik sluit hiermee de beraadsla-

gingen over dit onderwerp. Verlangt iemand stem-

ming? Dat is niet geval. In besluit 3 is een correctie 

aangebracht. De tekst onder a vervalt dan.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten overeenkomstig het gewijzigde voorstel.

PS2006ZCW11

Initiatiefvoorstel	Wachtlijst	Indicatiestelling	

binnen	Bureau	Jeugdzorg	

De VOORZITTER: Mevrouw Pieper voert namens 

de Staten het woord over dit voorstel.

Mevrouw PIEPER (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik zal slechts een korte toelichting geven bij dit 

initiatiefvoorstel dat is ingediend en gesteund door 

alle partijen. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. 

Toch hebben de leden van de commissie ZCW 

gemeend gezamenlijk te moeten optrekken bij 

het indienen van dit voorstel. Als Provinciale 

Staten vinden wij dat naast het Rijk ook wij onze 

verantwoordelijkheid moeten nemen bij het groei-

end aantal kinderen dat instroomt in de jeugdzorg. 

Die kinderen moeten veel te lang wachten op een 

adequate behandeling.

Bij de bespreking van de voorjaarsnota is de 

problematiek van de groeiende wachtlijst voor indi-

catiestelling al aan de orde geweest. Het was toen 

nog onduidelijk hoe de extra gelden van het Rijk 

ingezet zouden mogen worden. Inmiddels weten 

wij dat die gelden niet besteed kunnen worden aan 

het laten doorstromen van de ruim 300 jongeren 

die na intake en screening meer dan zestien weken, 

ja, zelfs twintig weken moeten wachten op een 

zogeheten toeleidingstraject. Tijdens de afgelopen 

commissievergadering is besloten dat wij dit onac-

ceptabel vinden. Hoewel wij uitkijken naar het 

resultaat en het bespreken van het doelmatigheids-
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onderzoek in de jeugdzorg, hebben wij besloten in 

dit uitzonderlijke geval daar niet op te wachten. Wij 

stellen daarom voor eenmalig € 1.000.000 uit het 

positieve saldo 2005 beschikbaar te stellen voor het 

wegwerken van de wachtlijst voor indicatiestelling 

bij Bureau Jeugdzorg. 

De gedeputeerde heeft in de commissie ZCW 

gezegd dat zij van Bureau Jeugdzorg de toezegging 

heeft gekregen dat die organisatie in staat is voor 

1 januari 2007 de achterstand bij de indicatiestel-

ling weg te werken. De doorstroming betekent dat 

kinderen na het indicatiebesluit wel zullen vallen 

onder de zorg waarvoor het Rijk extra beschikbare 

middelen beschikbaar heeft gesteld. Wij gaan ervan 

uit dat onze Statenbrede inspanning een positieve 

bijdrage zal leveren aan de oplossing van de wacht-

lijstproblematiek in de jeugdzorg.

De inleiding bij het voorstel hebben de Staten 

allemaal kunnen lezen. Die zal ik hier dus niet 

herhalen. Wel zal ik de tekst van de overweging en 

van het besluit voorlezen.

Overwegende:

• dat het bestrijden van de wachtlijsten in de 

jeugdzorg door de Staten wordt gezien als een 

belangrijke provinciale taak;

• dat op dit moment de extra beschikbare rijks- 

en provinciale middelen onvoldoende lijken 

om de wachttijden bij het toeleidingstraject te 

verkorten en daardoor ruim 300 kinderen lang 

op indicatiestelling moeten wachten;

gelet op:

• het feit dat Bureau Jeugdzorg inmiddels op 

verzoek van de gedeputeerde een berekening 

heeft gemaakt van de kosten voor het wegwer-

ken van deze wachtlijsten door met een bedrag 

van circa € 1.000.000 ruim 300 kinderen te 

helpen met indicatiestelling, het voorbereiden 

van een indicatiebesluit en het inschakelen van 

een case manager;

• het feit dat Bureau Jeugzorg heeft aangegeven 

op korte termijn over voldoende personeel te 

kunnen beschikken, zodat voor het einde van 

het jaar deze wachtlijst weggewerkt zal kunnen 

zijn;

besluiten:

• ten laste van het positieve saldo van de jaarre-

kening 2005 € 1.000.000 beschikbaar te stellen 

voor het wegwerken van de wachtlijst voor 

indicatiestelling binnen het Bureau Jeugdzorg;

• de gedeputeerde te vragen zodanig afspraken te 

maken met Bureau Jeugdzorg dat deze wacht-

lijst zo snel mogelijk, doch uiterlijk op 1 januari 

2007 is opgelost;

• de commissie ZCW regelmatig te informeren 

over de voortgang;

• de gedeputeerde te verzoeken de vergadering 

van de commissie ZCW van 28 augustus 2006, 

vooruitlopende op de discussie over het doel-

matigheidsonderzoek, alvast mede te delen hoe 

de voorlopige uitkomsten van het doelmatig-

heidsonderzoek gevolgen zullen hebben voor de 

aanpak van het wegwerken van deze wachtlijst 

voor indicatiestelling.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Wie vindt die wachtlijsten in de jeugd-

zorg niet vervelend? Het gaat immers altijd om 

kwetsbare kinderen? Zoals wij met elkaar hebben 

kunnen vaststellen is het heel ingewikkeld om die 

wachtlijsten zodanig in de grip te krijgen dat alle 

kinderen adequaat en tijdig geholpen worden. Nu 

ligt hier een initiatiefvoorstel voor, breed gedragen 

door de Staten om de 338 kinderen bij het Bureau 

Jeugdzorg, die formeel niet op de wachtlijst staan, 

zodanig te helpen dat ze gebruik kunnen maken 

van de zorg die daarvoor geïnitieerd zal zijn.

Het voorstel wordt unaniem door de Staten gedra-

gen. Namens het college kan ik u zeggen dat wij 

daarmee instemmen en dat wij ermee akkoord 

kunnen gaan. Ik moet de Staten nog wel iets 

melden over een ontwikkeling bij het ministerie. 

Er is namelijk een flexforce ten behoeve van het 

Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) 

in het leven geroepen om daar wachtlijsten te 

kunnen wegwerken. Aan het AMK zijn mensen 

van het Leger des Heils verbonden die op korte 

termijn kunnen worden ingeschakeld, zo redeneert 

het Rijk. Het is de bedoeling van het ministerie 

diezelfde flexpool beschikbaar te stellen voor de 

wachtenden bij Bureau Jeugdzorg. Ik heb naar de 

mogelijke consequenties daarvan laten informeren. 

Aanvankelijk werd mij gezegd dat dit inhield dat 

er mensen ingehuurd konden worden, maar dat de 

kosten daarvan ten laste van de provincie zouden 

komen. Nu vanmiddag, staande deze vergadering, 

krijg ik een briefje met de mededeling dat de kosten 

bij het ministerie gedeclareerd kunnen worden, 
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maar dat slechts mogelijk twaalf medewerkers inge-

zet kunnen worden. De bedoeling daarvan is dat 

die medewerkers na de vakantie in beeld komen en 

dat daarmee dan verder gewerkt kan worden. Dat 

heeft tot gevolg dat het voor de beschikbaarstel-

ling van de gelden en het kunnen realiseren van 

het wegwerken van de wachtlijsten waarschijnlijk 

geen effecten kan hebben voor de € 5.700.000 van 

het Rijk. Ik zeg de Staten wel toe dat ik bij het 

ministerie zo veel mogelijk een beroep zal doen op 

die flexpool, maar op dit moment heb ik nog niet 

precies in beeld of die mogelijkheden aanwezig zijn 

en hoe die er precies uit zullen zien. In de commis-

sie zal ik daarover rapporteren. Dat betekent dat wij 

daar zo veel mogelijk informatie zullen neerleggen 

als mogelijk wordt. Dat betreft dus informatie die 

ik nu, staande deze vergadering, heb ontvangen.

Dan ben ik de Staten nog een reactie schuldig op 

de voorgestelde financiële dekking van het voorstel. 

In de commissie heb ik gezegd € 500.000 te willen 

halen uit de wettelijke reserve, waarvoor landelijk 

wordt geadviseerd die op 5% te brengen. Dat is 

geen wettelijke verplichting, maar dat is dus de 

daarvoor geadviseerde norm. Wij zijn wel verplicht 

een wettelijke reserve te hebben, maar de hoogte 

ervan is een beetje arbitrair met een advies van het 

Rijk. Als we die € 500.000 daaruit halen, zitten 

we op 3,2%. Het college vindt dat die wettelijke 

reserve voldoende hoog is om dat bedrag daaruit te 

halen. Vandaar dat ik de Staten namens het college 

adviseer de dekking van diev1.000.000 voor de helft 

te halen uit de wettelijke reserve en voor het andere 

deel uit de algemene middelen zoals nu door de 

Staten is voorgesteld.

 

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Betekent de mededeling van het geld 

dat mogelijk uit Den Haag komt dat het college het 

miljoen uit de provinciale kas helemaal niet nodig 

zal hebben?

Mevrouw KAMP (gedeputeerde: Mijnheer de 

Voorzitter! Nee, dat is niet het geval. Er zullen 

maximaal twaalf medewerkers voor heel Nederland 

aangesteld worden. Dit betreft wel informatie die 

de Staten moeten weten, opdat ik straks niet te 

horen krijg dat er een brief lag van het Rijk met 

een mededeling die op deze zaak betrekking kan 

hebben.

Mevrouw PIEPER (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik geloof niet dat de gedeputeerde het mij kwalijk 

zal nemen dat ik nu niet inga op de mededeling die 

zij zojuist heeft gedaan. Dat lijkt mij typisch een 

onderwerp om in de commissie te bespreken, zeker 

bij het doelmatigheidsonderzoek.

Het dekkingsvoorstel van de gedeputeerde was 

reeds bij de commissie bekend, maar de commis-

sie heeft gemeend daaraan een andere invulling 

te moeten geven. Ik heb enige overwegingen 

waarin eenieder zichzelf zal herkennen, waarom 

de commissie heeft gekozen voor de voorgestelde 

dekking. In de eerste plaats is dat de precedent-

werking. Ik kan mij niet herinneren dat wij in de 

afgelopen periode, en evenmin in de afgelopen 

zeven jaar dat ik in deze Staten zit, geld hebben 

onttrokken aan enige wettelijke reserve. Wij willen 

door het voorstel van de gedeputeerde dus geen 

precedentwerking creëren. Onze wettelijke reserve 

in de jeugdzorg bedraagt niet de aanbevolen 5%, 

maar 3,2%. Wij laten dat laatste percentage graag 

intact. 

En wat oneigenlijk gebruik aangaat: de wettelijke 

reserve is bedoeld voor calamiteiten. Bijvoorbeeld 

het afwaaien van het dak van het gebouw van 

een instelling of een brand. Op zeer korte termijn 

moeten er dan nieuwe opvangplaatsen gerealiseerd 

worden. Een bypassconstructie – een heel slechte 

constructie volgens mij – in de vorm van de 

optie dat de wettelijke reserve indien nodig weer 

aangevuld kan worden uit de algemene middelen, 

lijkt ons een slechte bypassconstructie. Wat is 

het argument om niet uit het overschot 2005, dat 

terugvloeit naar de algemene middelen, nu al dat 

bedrag van € 1.000.000 te halen? Waarom zouden 

wij moeilijk doen als het makkelijk kan? 

Bovendien geeft het college bij initiatieven van 

Provinciale Staten dikwijls aan die wel te willen 

uitvoeren mits zij de financiële dekking daarvoor 

aangeven. Dat doen de Staten nu en dan is het 

blijkbaar evenmin goed. Kortom: wij houden 

vast aan de door ons voorgestelde dekking om de 

gevraagde € 1.000.000 ten laste te laten komen van 

het positieve saldo van de jaarrekening 2005.

De heer HOOIJER (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Mevrouw Pieper heeft gesproken over het prece-

dent, dat er eerder al iets uit de wettelijke reserve 

zou zijn gehaald. Wel, er zijn in de afgelopen jaren 
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precedenten geweest van dien aard. Dat kan ik 

weten omdat ik wat langer in deze commissie 

functioneer dan mevrouw Pieper. Dat betekent 

tevens dat het argument van precedentwerking 

eigenlijk geen opgeld doet. Het is goed te stellen 

dat de € 500.000 ten laste van de wettelijke reserve 

per slot van rekening bedoeld is voor calamiteiten. 

Het inhoud geven aan het begrip calamiteit wordt 

daar niet bij vermeld. Bovendien wordt de wette-

lijke reserve jaarlijks gevoed vanuit de gewone 

doeluitkeringsystematiek. Ik denk dat de dekking 

zoals mevrouw Kamp die voorstelt gehandhaafd 

moet worden. Dus € 500.000 uit de wettelijke 

reserve en het overige bedrag tot een maximum 

van € 500.000 zal ten laste gebracht kunnen 

worden van het overschot 2005. Dat bedrag zal dus 

lager worden dan € 500.000 als de kosten van het 

een en ander ten laste van het Rijk kunnen komen. 

Voor de VVD hoeft er niet moeilijk gedaan te 

worden omdat het gewoon makkelijk kan in de 

vorm van het oorspronkelijke dekkingsvoorstel 

van de gedeputeerde.

Mevrouw PIEPER (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Er moet mij toch iets van het hart. Dit is een 

Statenbreed voorstel waarbij ik ervan overtuigd 

was dat alle partijen op één lijn zouden zitten. 

Van de fractievoorzitter van de VVD had ik een 

iets ander geluid gehoord dan wat de heer Hooijer 

heeft laten horen. Nogmaals: ik vind dat jammer. 

Ik heb inmiddels voldoende gezegd om daar nu 

nog eens inhoudelijk op in te gaan. Inderdaad zit 

mijnheer Hooijer langer dan zeven jaar in deze 

Staten.

De heer HOOIJER (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Het gaat erom dat het initiatiefvoorstel eigenlijk 

niet wordt gewijzigd. Het is alleen dat de dekking 

die voor de helft gewijzigd zou moeten worden. 

Als we dit soort kleine variaties niet meer kunnen 

appreciëren, wat doen wij dan nog hier?

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben hier niet te 

maken met een calamiteit, maar hoogstens met 

een probleem dat in het afgelopen jaar is ontstaan 

door een toename die wij blijkbaar niet tijdig in 

beeld hebben gekregen. Dat probleem willen wij 

nu oplossen met die € 1.000.000. Een greep uit 

de wettelijke reserve die kennelijk is gereserveerd 

voor calamiteiten acht ik derhalve bijzonder onver-

standig en onterecht. Daarom steun ik mevrouw 

Piepers standpunt hierin ten volle. Ik houd het dus 

graag op de dekking van die € 1.000.000 ten laste 

van de rekening 2005 en dat wij dus de wettelijke 

reserve hiervoor niet gebruiken.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik hoor nog graag de argumenten 

waarom het nu niet uit de ene pot kan en wel uit 

de andere. Daarna verzoek ik de vergadering te 

schorsen voor overleg met de indieners van het 

voorstel. Maar eerst hoor ik graag of mevrouw 

Kamp nog een goed argument heeft voor haar 

dekkingsvoorstel. 

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik vraag mij echt af waar wij mee bezig zijn. Wij 

willen € 1.000.000 voor de jeugdzorg. Wij hebben 

een positief saldo van € 20,3 miljoen over 2005 

en wij besteden onze tijd hier aan het wel of niet  

halen van € 500.000 uit de algemene reserve. Laat 

de voorgestelde dekking zoals die is. Dat lijkt mij 

een uitstekend voorstel. 

De heer OVERBEEK (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! De belangrijkheid van het onderwerp is 

al lang en breed aangetoond. Ik denk dat het toch 

een kwestie is van hoe wij dit op een goede manier 

zullen moeten financieren. Als wij hiervoor 

moeten schorsen is dat prima, maar wij kunnen 

ons ook wel vinden in de uitleg van de VVD.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik ben u nog een antwoord schuldig op 

de vraag of dit wel of niet uit de wettelijke reserve 

gefinancierd zou kunnen worden. Dan is calami-

teit niet zozeer het juiste criterium. Ik heb laten 

nagaan of dekking uit de wettelijke reserve kan, 

en dat blijkt zo te zijn. Daar is dus geen discussie 

over. De bedoeling van de wettelijke reserve is dat 

er een bedrag beschikbaar moet zijn voor geval-

len die zich voordoen en waarin niet is voorzien. 

Dan noem ik altijd als voorbeeld het afgewaaide 

dak van een residentiële instelling, waardoor 

voor de kinderen direct een ander onderkomen 

gerealiseerd moet worden. Dat is dan een extreme 

calamiteit. De kosten van het wegwerken van de 

wachtlijst kunnen betaald worden uit de wettelijke 

reserve. 
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Dat is dan het antwoord op de vraag van mevrouw 

Van Keulen.

Voor het overige is als voorwaarde aan het initi-

atiefvoorstel verbonden dat ik de commissie al in 

augustus zal rapporteren over wat de effecten zijn 

van het doelmatigheids- en effectiviteitsonderzoek. 

Dat zeg ik toe. Ik kan dan nog niet met definitieve 

voorstellen komen over hoe wij aan de slag zullen 

gaan, omdat het rapport pas eind juli zal verschij-

nen. Wij kunnen echter in ieder geval kijken naar 

wat het inhoudt en welke kant het uit zal kunnen 

gaan.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik vraag u bij dezen een schorsing voor 

zeven minuten.

De VOORZITTER: Dan maak ik er zeven en een 

halve minuut van. De vergadering is geschorst.

Schorsing van 1�.32 uur tot 1�.3� uur

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Ik 

geef het woord aan mevrouw Van Keulen.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik denk dat mevrouw Pieper beter kan 

rapporteren over het overleg dat er is geweest.

Mevrouw PIEPER (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Namens alle partijen houden wij vast aan ons 

dekkingsvoorstel om de gevraagde € 1.000.000 ten 

laste te laten komen van het positieve saldo van de 

jaarrekening 2005.

De VOORZITTER: Dan kom ik tot afhandeling 

van dit voorstel. Verlangt iemand stemming over 

het voorstel. Dat is niet geval. Verlangt iemand 

aantekening? Dat is evenmin het geval.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten overeenkomstig het initiatiefvoorstel.

PS2006BEM20

Programmabegroting	Randstedelijke	Rekenkamer	

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 

het voorstel.

PS2006BEM16

Initiatiefvoorstel	VVD-fractie	inzake	verordening	

dwangsom	op	het	niet	tijdig	nemen	van	een	

besluit

De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! D66 kan dit voorstel niet steunen, maar 

is het wel eens met het doel dat erin is verwoord; 

alleen in het middel waarvoor wordt gekozen, kan 

D66 zich niet vinden. Dat is in de commissie BEM 

uitvoerig besproken. Dat betreft een extra regel 

waarvan wij niet geloven dat die in de praktijk 

effectief zal gaan werken en waarvan wij bovendien 

vinden dat het doel ook op andere manier te berei-

ken is.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 

het voorstel.

PS2006BEM14

4e	wijziging	Programmabegroting	2006

PS2006BEM19

Statenwerkplan	jaarschijf	2006

PS2006BEM17

Inspraakverordening	provincie	Utrecht	2006

PS2006BEM23

Initiatiefvoorstel	ad	hoc	commissie	onderzoek	

mogelijkheid	vermindering	regelgeving	en	

bureaucratie

PS2006BEM18

Behandeling	Jaarverslag	provincie	Utrecht	2005

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 

de voorstellen.

PS2006BEM2

Benoeming	PS-leden	in	gremia

De VOORZITTER: Op dit voorstel dat is aange-

meld als sterstuk zijn een paar wijzigingen geko-

men. Als het goed is, hebben de Staten die inmid-

dels binnen handbereik. Als het voorstel inclusief 

die wijzigingen geen aanleiding geeft om het woord 
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te voeren dan is het een sterstuk en dan is conform 

besloten.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 

het gewijzigde voorstel.

PS2006REG10

Beschikbaarstelling	kredieten	t.l.v.	dienstreserve	

Ruimte	en	Groen

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! In de vergadering van de commissie 

Ruimte en Groen (REG) in Soest waren er bij 

dit agendapunt nogal wat vragen over een aantal 

zaken, met name over de groene communicatie en 

de websitecoördinator. In het memo ter verduide-

lijking is ons gebleken dat het plan voor de groene 

communicatie beoogt de kwaliteiten die de provin-

cie heeft op het gebied van groen- en landschap-

beleving goed voor het voetlicht te brengen. Het 

CDA ondersteunt dit plan van harte. Wij willen 

het concrete communicatieplan echter wel graag 

terugzien in de commissie REG.

Er waren ook vragen over de websitecoördinator. 

Helaas heeft het memo ter verduidelijking hierover 

niet de duidelijkheid gebracht waarop wij hoopten. 

Het is een goed idee dit terug te laten komen in de 

commissie BEM, zodat dit integraal door alle dien-

sten heen kan worden besproken.

De heer SCHREURS (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Ook wij hadden vorige week in Soest 

enkele vragen bij de punten inzake de websiteco-

ordinator en de groene communicatiecampagne. 

Wat het eerste betreft, is iedereen het er over eens 

dat de provinciale website inderdaad niet het 

fraaiste is dat de provincie te bieden heeft. Is het 

wat de website aangaat niet handiger eerst met een 

integraal communicatieplan te komen, om die een 

facelift te geven of helemaal te vernieuwen, voor-

dat wij een websitecoördinator alleen voor groen 

aanstellen in plaats van een webcoördinator voor 

de vijf diensten? Volgens ons zet dat de wereld op 

zijn kop. Ligt bovendien ook niet het gevaar van 

verkokering op de loer als we vijf webcoördinatoren 

laten opereren?

Wat de groene communicatiecampagne betreft zijn 

wij erkentelijk voor de aanvullende info. Die infor-

matie kan ons echter nog niet helemaal tevreden-

stellen. De meerwaarde wordt ons namelijk in de 

aanvullende informatie nog steeds niet duidelijk. 

Wat is bijvoorbeeld de meerwaarde ten opzichte 

van de diverse Agenda 2010-projecten die al in het 

landelijke gebied lopen: Hollandse Waterlinie, De 

Venen, Stichtse Lustwarande om er maar een paar 

te noemen? Of een ander punt: het Loket Landelijk 

gebied? 

Voorts is er sprake van een rondvlucht als prijs 

in het kader van een prijsvraag. Wij zijn nogal 

kritisch op sportvliegen dus ook hierover willen wij 

nog wel eens van gedachten wisselen. Voorts zijn 

de specifieke doelgroep en de concrete boodschap 

voor ons nog veel te algemeen om enige waarde te 

kunnen toevoegen. Daarom onderstrepen wij de 

toezegging om deze twee punten in de commis-

sie BEM te behandelen gezien de link met het 

onderwerp communicatie. Tot die behandeling 

heeft plaatsgevonden, maken wij een voorbehoud 

ten aanzien van de punten 2 en 6. Met de overige 

punten stemmen wij in.

De heer VAN DER BURG (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! Ter behandeling is de beschikbaarstel-

ling van kredieten inzake dienstreserve ruimte en 

groen. In het voorstel staan acht zeer dringende 

zaken waarvoor in de dienstreserve geen middelen 

beschikbaar zijn, maar die toch uitgevoerd dienen 

te worden. De VVD-fractie kan zich achter een 

groot deel van de voorstellen schragen. Bij twee 

onderdelen van het voorstel heeft de fractie echter 

haar bedenkingen. Ten eerste gaat dat over de inzet 

van de websitecoördinator. In de toelichting staat 

dat concernbreed is geconstateerd dat de kwaliteit 

van de provinciale website beter moet zijn en dat 

per dienst behoefte is aan een websitecoördinator. 

Als er concernbreed wordt geconstateerd dat de 

website verbeterd dient te worden, dan vinden wij 

het geen goed idee als vooruitlopend daarop de 

dienst Ruimte en Groen zelf aan de slag gaat met 

een websitecoördinator. Ook al speelt er heel veel 

binnen die dienst, want dat is natuurlijk duidelijk 

vermeld. Dit is dan ook des te opmerkelijker als we 

bedenken dat een volledige reorganisatie en ophef-

fing van de diensten toch mogelijk aanstaande 

is. De VVD stelt daarom voor dit punt concern-

breed te bekijken en integraal te bespreken in de 

commissie Bestuur en Middelen. Hierbij dient 

uiteraard veel aandacht besteed te worden aan de 

activiteiten van de dienst Ruimte en Groen.
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De VVD heeft nog een tweede bedenking. Die 

betreft de groene communicatiestrategie. Het gaat 

hierbij om dringende zaken. Dat is ook te lezen 

in het voorstel. De VVD is echter niet echt over-

tuigd van het dringende karakter van deze groene 

communicatiestrategie. Nut en noodzaak zijn ons 

niet duidelijk, uiteraard los van het gegeven dat de 

provincie een belangrijke rol heeft bij de uitvoering 

van het groenbeleid. Evenmin is de VVD overtuigd 

inzake de publiekscampagne die sowieso ook speelt 

binnen PS en GS. Wij vinden dat in het plan dat 

naderhand is toegevoegd geen antwoord wordt 

gegeven op de vraag waarom de provincie dit zou 

moeten willen.

Samenvattend kan de VVD instemmen met het 

voorstel tot beschikbaarstelling van kredieten ten 

laste van de dienstreserve van de dienst Ruimte 

en Groen, met uitzondering van de onderdelen 

websitecoördinator en groene communicatiestrate-

gie. Wij verzoeken daarmee met een betere onder-

bouwing terug te komen bij de commissie.

De heer KLOPPENBORG (GroenLinks): Mijnheer 

de Voorzitter! Van GroenLinks kan men een 

gelijksoortig verhaal horen. Wij stemmen met de 

meeste voorstellen in, maar ook wij hebben onze 

bedenkingen bij het voorstel inzake de website-

coördinator. Wij vinden dat dit binnen het brede 

communicatiebeleid moet worden opgepakt. Wij 

adviseren dan ook dit voorstel terug te geleiden 

naar de commissie BEM.

In principe staan wij positief tegenover de groene 

communicatiecampagne, al zitten daar wel een 

paar merkwaardige toeters en bellen aan. Het defi-

nitieve project kan daarom beter nog terugkomen 

in de commissie REG.

De heer R.E. DE VRIES, (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Het begint, naar ik vrees, een beetje een 

eentonige voorstelling te worden over de punten 2 

en 6. De opmerkingen van D66 komen overeen met 

die van vorige sprekers. Ook D66 wil punt 2 nader 

in de commissie BEM bespreken. Daar kunnen wij 

het totale communicatieverhaal bespreken, plus dat 

wij wel belang hechten aan websitecoördinatoren. 

Het is immers een feit dat wij, kijkend naar de 

plannen die er zijn, een goed digitaal overzicht heel 

goed kunnen gebruiken, maar dan die vijf op een 

rijtje en daar goed verhaal onder dan dat wij nu een 

voor een deze mensen gaan benoemen. 

Ten aanzien van de groene communicatiecampagne 

zijn wij blij dat wij de aanvullende informatie 

hebben gekregen; beter laat dan nooit. Mij bekroop 

echter enigszins het cynische gevoel of de provincie 

een soort uitgeverij gaat worden. Er komt immers 

nu een nieuw boek uit. Waarschijnlijk wordt dat 

het nieuwe relatiegeschenk van de provincie in 

plaats van ‘Tastbare tijd’. Ik heb ook het gevoel dat 

dit niet zo vernieuwend is. Wij hebben dan ook het 

gevoel dat dit niet geheel en al is uitgekristalliseerd. 

Dat kan dus beter terugkomen in de commis-

sie. Wij kunnen daarover dan nog eens goed van 

gedachten wisselen. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Het is kennelijk een drin-

gende noodzaak dat het college van GS en dat ook 

PS duidelijk worden geïnformeerd over het groen 

in onze provincie. Als dat dan toch moet, zouden 

wij dat niet graag bij een incident laten, maar wij 

zouden dan gaarne zien dat dit een structureel 

verhaal wordt. Dus niet in één keer een bedrag 

investeren met een hoop gedoe eromheen, nee, dan 

moeten we er een structureel plan van maken. De 

vraag is overigens of de agrarische medegebruikers 

niet veel explicieter als een doelgroep beschouwd 

moeten worden.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! De opmerkingen over de voorstellen 

2 en 6 zal het college overnemen, in die zin dat 

wij terugkomen in de commissie BEM en ook in 

de commissie REG wat het groen betreft, met een 

goed onderbouwd plan.

De VOORZITTER: Verlangt een van de Statenleden 

nog in tweede termijn het woord? Dat is niet het 

geval. Dan kom ik tot afhandeling van het voorstel 

zoals dat in het ontwerpbesluit staat vermeld, met 

uitzondering van de punten 2 en 6, waarmee het 

college terugkomt in de betrokken commissies.

Het woord is aan mevrouw Kamp.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Nu wordt het voorstel dat in de 

commissie REG aan de orde is naar de commis-

sie BEM gestuurd. Dat betekent dat dit op mijn 

bord terechtkomt. Voordat dit gebeurt, moet ik 

toch een poging doen u duidelijk te maken wat er 

aan de hand is met de website. Het adviesbureau 
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Berenschot heeft onze website onder de loep 

genomen en heeft duidelijk gemaakt dat het een 

heel goede zaak zou zijn als er aan de 300 mensen 

die zich nu bezighouden met het invullen van de 

website meer centrale sturing wordt gegeven. Dat 

plan wordt inmiddels uitgevoerd. Alle diensten 

hebben inmiddels iemand die dit inhoudelijk voor 

de betrokken dienst regelt. Dat is een management-

staak waarvoor geld wordt gevonden. De dienst 

REG heeft blijkbaar geen budget kunnen vinden 

om die zaak inhoudelijk te regelen. Die dienst 

doet dat nu ten laste van de reserve. Daar zien wij 

dus een stukje van de totale puzzel. Daarbovenop 

zit een algemene coördinator die verantwoorde-

lijk is voor de website en die valt onder ECG en 

die wordt centraal aangestuurd door de dienst 

Communicatie. Het is goed dat de Staten weten hoe 

dat inhoudelijk in elkaar steekt.

De VOORZITTER: Ik kom terug bij de afhandeling 

van het voorstel, met uitsluiting van punt 2 inzake 

de websitecoördinator en van punt 6 inzake de 

groene communicatiecampagne. Verlangt iemand 

stemming over dat voorstel? Dat is niet het geval. 

Verlangt iemand aantekening? Ook dat is niet het 

geval. De onderdelen 2 en 6 komen terug in de 

commissie.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten overeenkomstig het voorstel, met uitzonde-

ring van de punten 2 en 6.

PS2006WEM04

Wijziging	verordening	nazorgheffing	inzake	bere-

kening	van	de	heffing	

PS2006WEM03

Gedeeltelijke	voorfinanciering	geluidsscherm	

Amersfoort	t.h.v.	Barchman	Wuytierslaan	

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 

de voorstellen.

PS2006ZCW10

Gebiedsvisie	en	uitvoeringsprogramma	

Grebbelinie

Mevrouw PIEPER (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

De CDA-fractie heeft veel waardering voor de 

wijze waarop de gebiedsvisie en het uitvoerings-

programma Grebbelinie tot stand is gekomen. Niet 

alleen de provincie en de reconstructiecommissie, 

maar ook diverse andere organisaties, gemeenten 

en inwoners in het gebied zien het belang van een 

gezamenlijke ontwikkeling van deze verdedigings-

linie. De elf grote sleutelprojecten en de daaraan 

gerelateerde honderd uitvoeringsprojecten bieden 

goede kansen voor een gecombineerde ontwikke-

ling van natuur, water, cultuurhistorie en recreatie. 

Het CDA deelt de mening dat dit voorstel aan de 

eigenheid van dit gebied in combinatie met het 

uitvoeren van de reconstructie een waardevolle 

bijdrage zal leveren aan de vitaliteit van de Gelderse 

Vallei en Utrecht-Oost. Dat neemt niet weg dat wij 

ook hier en daar wat kanttekeningen plaatsen ten 

aanzien van de uitvoering. Dit omvangrijke project 

dat gedragen zal worden door de brede stuurgroep, 

valt of staat met de onderlinge samenwerking en 

een blijvend enthousiasme. Daarin zal dus geïn-

vesteerd moeten worden. Daarbij denken wij ook 

aan de vele vrijwilligers die zich inzetten om hun 

gebied te onderhouden en te promoten. Wij stem-

men in met de inzet van de reeds gereserveerde 

€ 1.500.000 voor de start van het uitvoerings-

programma, maar tegelijkertijd vragen wij ons af 

hoeveel provinciaal geld er uiteindelijk nodig zal 

zijn om in de komende tien tot vijftien jaar het 

uitvoeringsprogramma te realiseren. 

De CDA-fractie heeft in de afgelopen jaren 

meerdere malen gepleit voor een goede financiële 

onderbouwing bij de diverse initiatieven. Ik denk 

dan aan de reconstructie en recentelijk nog aan de 

ecoducten. De gedeputeerde heeft daarvoor onlangs 

een bedrag van € 40.000.000 genoemd. In de 

wandelgangen wordt over hogere bedragen gespro-

ken. Daarvoor ontbreekt op dit moment echter elke 

onderbouwing. Waarop baseert de gedeputeerde 

dit bedrag? Het enige dat wij in de stukken kunnen 

lezen, is dat het bijna altijd om kosten gaat die als 

hoog of zeer hoog worden omschreven. Wij vragen 

de gedeputeerde daarom bij de presentatie van het 

eerstvolgende jaarprogramma inzicht te geven in de 

kosten van het totale uitvoeringsprogramma. Dus 

nadrukkelijk niet alleen het programma voor het 

volgende jaar, maar een kostenverantwoording voor 

het hele uitvoeringsprogramma. Daarbij willen 

wij niet alleen inzicht hebben in de bijdrage van 

de provincie, maar ook in die van andere partijen 
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die bij de Grebbelinie zijn betrokken. Graag herin-

ner ik de gedeputeerde ook aan zijn toezegging 

in de commissie dat er bij de presentatie van de 

jaarprogramma’s altijd een beslismoment is voor 

Provinciale Staten.

Tot slot is ons gevraagd in te stemmen met de 

ontwikkelingskoers van het Fort aan de Buurtsteeg. 

Dat is een mooi plan, met naast natuurontwik-

keling de mogelijkheid om evenementen te orga-

niseren en het realiseren van een centraal bezoe-

kerscentrum. Op dit terrein bevindt zich echter de 

camping De Batterij en een woonhuis. Het college 

laat weten dat er een inspanningsverplichting is 

aangegaan om een alternatieve locatie te zoeken 

voor verblijfsrecreatie. In het voorstel zegt het 

college echter ook dat over de feitelijke aankoop de 

Statencommissie BEM geïnformeerd zal worden. 

Wij vinden het een gemiste kans dat na eerder 

vertrouwelijk overleg met de fractievoorzitters 

deze nu niet voor de behandeling van dit voorstel 

in PS is geïnformeerd. Als wij instemmen met 

de herinrichting van het Fort aan de Buurtsteeg 

lijkt het ons een logische stap dat het college de 

commissie BEM op de hoogte zou hebben gebracht 

van de voortgang van dit proces. Daarbij komt 

nog dat deze week in de raad van Renswoude 

gesproken zal worden over de gevraagde eigen 

bijdrage van € 1.000.000. Volgens onze bronnen 

is het op dit moment volstrekt onduidelijk of er 

voldoende draagvlak zal zijn om dit bedrag geheel 

dan wel gedeeltelijk beschikbaar te stellen. Wij 

weten dat het aankoopbeleid gemandateerd is aan 

Gedeputeerde Staten. Dat neemt echter niet weg 

dat Provinciale Staten nog altijd over het budget 

gaan. Wij rekenen er dan ook op dat het college de 

commissie BEM zo spoedig mogelijk zal bijpraten 

over de noodzakelijke stappen om herinrichting 

van het terrein Fort aan de Buurtsteeg mogelijk te 

maken.  

Nog niet zo lang geleden hebben diverse commis-

sies een werkbezoek gebracht aan de Grebbelinie. 

Ook was een aantal van ons bij de bewonersavon-

den. De CDA-fractie is onder de indruk van het 

brede samenwerkingsverband om met het project 

‘Grebbenlinie boven water’, de verdedigingslinie die 

zo’n cruciale rol heeft gespeeld in onze geschiede-

nis, voor zover mogelijk in ere te herstellen en 

onder de aandacht te brengen van de bevolking. 

Zoals gezegd steunen wij deze visie, maar wij willen 

onze verantwoordelijkheid als Statenfractie wel 

serieus nemen. Daarom wil het CDA dat er een 

deugdelijke financiële onderbouwing komt bij het 

eerstvolgende jaarprogramma.

De heer OVERBEEK (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij hebben inderdaad een werkbezoek 

gebracht aan deze prachtige cultuurhistorische 

plek. Misschien ligt daar ook wel het profiel waar 

wij als provincie toch een beetje naar op zoek zijn. 

Wij hebben wel eens gezegd dat Noord-Holland 

graag pronkt met haar mooie kusten, Friesland met 

haar meren en Elfstedentocht en hier hebben wij in 

Utrecht nu een mooie kans om het cultuurhistori-

sche gegeven over wat wij in onze provincie hebben 

wat meer op de kaart zetten naast de Grebbelinie, 

De Liemers, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de 

Vecht met z’n cultuurhistorische mogelijkheden. 

Het enige dat wij nog wensen te benadrukken, is 

dat wij misschien met het Utrechts Bureau voor 

Recreatie en Toerisme deze historische projecten 

wat meer in samenhang naar buiten moeten 

dragen. Dus niet dat wij alle energie moeten zetten 

op al die losse cultuurzaken afzonderlijk, maar dat 

we veel meer moeten proberen daarvan een profiel 

te maken waarmee wij als provincie een duidelijk 

visitekaartje kunnen tonen.

De heer HOOIJER (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij hebben, zoals de heer Overbeek al heeft gezegd, 

veel waardering voor de waterlinies. In Utrecht 

hebben wij er verschillende. De Grebbelinie is niet 

de grootste daarvan, maar het is wel de enige linie 

die ooit gefunctioneerd heeft. Dat is ook al een 

reden om te stellen dat dit gekoesterd moet worden. 

Over de voorliggende voorstellen heeft het CDA 

enkele vragen gesteld. In de antwoorden daarop 

is de VVD ook geïnteresseerd. Verder beseffen wij 

dat het een overeenkomst van zeventien partijen is 

over een periode van tien jaar. Dat vergt moed en 

vertrouwen. Dat vergt ook jaarprogramma’s waarin 

wij als Staten onze verantwoordelijkheid kunnen 

waarmaken voor de jaarlijkse bijdrage aan deze 

totale visie die wij graag ondersteunen.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Toen ik drie jaar geleden 

mocht aantreden als lid van deze Staten hadden 

wij kort daarop een afscheid van een voorgaande 



- 3 juli 2006, pag. 30 -

fractie. Ik werd toen door die fractie naar een fort 

gebracht waarvan ik mij later realiseerde dat het 

buiten onze mooie provincie lag. Dat geeft dan ook 

aan dat de zaak toch bedenkelijk is. Daar sprak ik 

ook mijn geachte voorganger, Martin Monrooij die 

zei: “Kees, allemaal mooie linies, maar er is er maar 

een die belangrijk is en dat is de Grebbelinie.” 

Ik heb de gedeputeerden erop betrapt dat zij hun 

uiterste best hebben gedaan om mij van het idee 

af te brengen dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie 

minstens zo extra belangrijk was. Maar niettemin 

ben ik zeer te spreken over het stuk dat thans voor-

ligt. Ook al omdat de heer Monrooij mij liet weten 

dat hij daarmee zeer gelukkig is.

Ik heb het zo langzamerhand wel gehad met forten 

en wat dies meer zij. En dit plan lijkt daarin te 

gaan voorzien. Daar ben ik gelukkig mee. Een 

plan, een project van lange adem en, zoals de VVD 

opmerkte, een project dat visie en lef vraagt. Dat 

blijkt wat ons betreft in voldoende mate uit de 

stukken. Het ambitieniveau spreekt ons zeer aan. 

De nadruk ligt vooral op ecologie en recreatie. 

Voor ons is echter ook educatie belangrijk bij de 

Grebbeberg. In de meidagen van 1940 zijn hier 

vele Nederlandse soldaten om het leven gekomen. 

Dat mag niet veronachtzaamd worden. Dat geeft 

de Grebbelinie ook een meerwaarde boven welke 

andere linie in onze mooie provincie dan ook. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik dank de Staten buitengewoon voor 

hun waardering voor dit stuk en die waardering 

schuif ik heel graag onmiddellijk door naar de 

terecht door de VVD genoemde zeventien partijen 

in de regio. Als er immers één visie in de afgelopen 

jaren tot stand is gekomen in een heel nauwe 

samenwerking met de regio dan is het deze wel. De 

tijd voor zo’n visie was overzienbaar – negen maan-

den –maar dan ben je wel echt in een snelkookpan 

bezig. Ik heb daar inmiddels van geleerd dat je dat 

moet willen nastreven; dan houd je ook absoluut 

de aandacht van alle betrokkenen vast en hun 

enthousiasme.

Nu ligt er een visie, maar zo’n visie alleen is 

natuurlijk niks. Vandaar dat wij gesteld hebben 

dat daaronder een uitvoeringsprogramma moet 

komen, omdat dit in de komende jaren tot actie 

moet leiden. Een actie die zich over meerdere jaren 

en zelfs over meerdere collegeperioden uitstrekt. 

Een periode van tien tot vijftien jaar is inderdaad 

een kwestie van lange adem, afhankelijk van het 

beschikbaar komen van de middelen – daar begin 

ik dan maar mee – maar ook is het zaak het moge-

lijk te maken in ruimtelijke kwesties en procedures. 

We hebben de medewerking nodig van twaalf 

gemeenten, van waterschap, recreatie en toerisme, 

cultuurhistorie, landschap en vul maar in. Het gaat 

hier echt om een breed, integraal stuk waaraan ook 

integraal uitvoering gegeven moet worden en waar 

wij dus met meerdere belangen en partijen bezig 

zullen zijn.

Mevrouw Pieper vraagt aandacht om niet alleen 

te investeren in de zo te noemen hardware van 

de Grebbelinie, maar ook in de mensen die daar 

bezig zijn. Terecht noemt zij daarbij de vele vrij-

willigers. Zij heeft in het uitvoeringsprogramma 

kunnen zien dat bij een van de sleutelprojecten, 

juist die vrijwilligers, die het enthousiasme levend 

moeten houden en die een leidende rol hebben bij 

een aantal uitvoeringsprojecten, krachtig worden 

ondersteund. Dat geldt ook voor de educatieve 

kant. Er zitten in dat uitvoeringsprogramma 

enkele educatieve projecten, juist ook om jonge 

mensen vanaf hun schooltijd te confronteren met 

wat daar in die Grebbelinie aan de oostkant van 

onze provincie heeft plaatsgevonden en dat dit ook 

van onder andere cultuurhistorische en militaire 

betekenis is als alles wordt uitgevoerd dat wij met 

z’n allen uitgevoerd willen zien. De zeventien 

partijen hebben zich immers voorgenomen om 

begin september de gemeenschappelijke verklaring 

te ondertekenen. Ik heb nog geen enkel signaal 

gehoord dat een van de partijen dat niet zou willen 

doen. Integendeel, er is ook in het gebied een groot 

enthousiasme voor dit plan.

Tot de heer Overbeek zeg ik dan dat het niet alleen 

een visitekaartje voor de provincie is, maar wat 

mij betreft toch vooral ook een visitekaartje voor 

de oostkant van de provincie Utrecht die absoluut 

een kwaliteitsimpuls verdient. Via de lijnen van 

de reconstructie zijn wij daarmee al druk bezig. 

Juist ook vanuit de reconstructie hebben wij flink 

de handen op elkaar gekregen om de Grebbelinie 

een leidende kwaliteitsimpuls te laten zijn voor de 

Vallei en die verder te ontwikkelen.

In de wandelgangen heb ik wat de kosten betreft 

weleens het nattevingerbedrag van € 40.000.000 

genoemd. De uitvoering van het plan krijgt haar 
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beslag in de komende tien tot vijftien jaar, afhan-

kelijk van het beschikbaar komen van middelen. 

Om te beginnen hebben wij zelf al € 1.500.000 op 

de begroting staan. Van jaar tot jaar zal het college 

bij de Staten komen met voorstellen op basis van de 

initiatieven van de gemeenten zelf. 

Vele actoren zijn bereid een of meer van die projec-

ten te trekken. Die zullen wij ook stimuleren om 

met een projectvoorstel te komen, inclusief een 

financiële onderbouwing en inclusief een opgave 

van wat de bijdragen zijn van Rijk, Europa, de 

betrokken gemeenten, van derden en van wat men 

van de provincie vraagt. De Staten zullen dat dus 

per jaarschijf in beeld krijgen en vervolgens moeten 

besluiten wat de bijdrage van de gemeenten zal 

moeten zijn. 

Het is een onmogelijkheid om reeds in september, 

als de eerste jaarschijf klaar is, een totaaloverzicht 

te hebben van al die honderd projecten. Dat 

lukt absoluut niet, dan zou ik immers datzelfde 

nattevingerbedrag op papier moeten zetten. Dat 

zou niet juist zijn en zeker geen recht doen aan 

alle initiatiefnemers die in de komende tijd met 

projecten zullen komen. Ik kan echter wel bij elk 

jaarprogramma een meerjarendoorkijkje geven 

naar wat er op ons afkomt, zodat wij daarover met 

de Staten in overleg kunnen komen aangaande de 

meerjarenramingen voorzover dat om de provinci-

ale bijdragen gaat. Op die manier hoop ik tegemoet 

te kunnen komen aan de op zich gerechtvaardigde 

wens van de Staten, zoals die is verwoord door 

mevrouw Pieper. 

Er is gesproken over het Fort aan de Buurtsteeg. 

Voor allen die er geweest zijn en die over dit 

project hebben gesproken is dat duidelijk. Ik heb 

wel eens gezegd dat wat het Fort bij Vechten is 

voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie, centraal 

in die robuuste linie gelegen met onder meer de 

functie als bezoekerscentrum, zo is het Fort aan de 

Buurtsteeg voor de Grebbelinie. Het ligt midden 

in de Grebbelinie bij de ontsluiting van de A12 

vlakbij het spoor aan De Klomp. De ene helft is 

een prachtig, gaaf fort, maar het andere deel is een 

helaas totaal verrommelde camping. Het college is 

inderdaad voornemens die camping te verwerven. 

De onderhandelingen daarover zijn in een verge-

vorderd stadium en wij hebben ook een eindbod 

gedaan. De eigenaren zijn er nog even mee bezig 

omdat zij ook met erfgenamen te maken hebben. 

Eind augustus, begin september krijgen wij daar-

over definitief groen of rood licht. Ik ga er echter 

vooralsnog van uit dat het groen licht zal zijn. Zelf 

hebben wij ook nog een bodemonderzoek in het 

vooruitzicht gesteld, want je weet maar nooit.

Van de aankoop is gezegd dat dit een kwestie van 

actief grondbeleid is dus een zaak van GS. Maar, 

die aankoop moet wel gedekt worden. Voor die 

dekking heeft het college voor het eerst heel serieus 

naar het gebied zelf gekeken. Het is inderdaad zo 

dat wij de gemeente Renswoude gevraagd hebben 

om een bijdrage te leveren en het college van B en 

W van die gemeente is absoluut bereid een substan-

tiële bijdrage te leveren. Uiteraard in overleg met 

de raad zal bekeken moeten worden hoe groot die 

bijdrage zal zijn. Zodra dat duidelijk is, horen de 

Staten dat.

Verder heeft ook de reconstructiecommissie, waar-

van de Staten een ondersteunende brief hebben 

gekregen, een substantiële bijdrage in het vooruit-

zicht gesteld om de verrommeling op dat fort tegen 

te gaan en daar iets moois van te maken ten nutte 

van de hele oostkant van Utrecht.

Dan is er nog een woning aan de rand van het 

fort die wij kunnen missen of althans niet nodig 

is voor de verdere ontwikkeling van het fort. Die 

woning brengt bij verkoop aardig wat op, dus 

dat bedrag gaat ook van de aankoopprijs af. Dan 

resteert er een bedrag waar wij bij de voorjaarsnota 

onder de post ‘Aankoop cultuurhistorisch waar-

devolle monumenten’ voorlopig een PM hebben 

gezet en waarvan ik gezegd heb dat dit wordt 

ingevuld op het moment dat helder is wat we rond 

de Grebbelinie bij aankoop van het Fort aan de 

Buurtsteeg daarvoor nodig hebben.

Het college is voornemens om bij afronding van de 

onderhandelingen dat bedrag ook in de commissie 

BEM aan de orde te stellen, maar dat kan wat mij 

betreft ook in de commissie ZCW waar wij dit aan 

de orde hebben gehad. Bij de marap kunnen wij de 

invulling van die PM-post concreet maken. Dan is 

het woord weer aan de Staten en is de cirkel rond.

Ondertussen wordt in overleg met de gemeente 

gezocht naar een alternatieve recreatieplek. Wij 

willen namelijk gewaarborgd zien dat er voldoende 

kampeer- en recreatieplekken in de streek zijn. Ook 

daarvan kan ik melden dat de gemeente Renswoude 

in vergevorderd overleg is om voldoende compensa-
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tie te bieden voor het geval het aantal recreatieplek-

ken bij het Fort aan de Buurtsteeg wegvalt. Dan 

kunnen wij ook de sector Recreatie en Toerisme 

recht in de ogen kijken. Volgens mij hebben wij dan 

een prachtige start van dit project waarvoor ieder-

een zoveel sympathie heeft.

De VOORZITTER: Geeft dat nog aanleiding voor 

een tweede termijn? Het woord is aan mevrouw 

Pieper.

Mevrouw PIEPER (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik dank de gedeputeerde voor zijn beantwoording. 

Het verbaast mij wel dat een gedeputeerde met 

financiën in zijn portefeuille praat over nattevin-

gerwerk. Dat laat ik dan voor wat het is. Ik ben blij 

met de toezegging die de gedeputeerde heeft gedaan 

en zijn uitleg daarbij over de ontwikkelingen rond 

het Fort aan de Buurtsteeg. Wij gaan er dan ook 

van uit dat hetgeen daaruit zal komen, wordt kort-

gesloten met de commissie BEM. 

De VOORZITTER: Dan kom ik tot afhandeling. 

Verlangt iemand stemming? Dat is niet het geval. 

Verlangt iemand aantekening? Dat is evenmin het 

geval.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten overeenkomstig het voorstel.

Sluiting

De VOORZITTER: Daarmee zijn wij gekomen aan 

het einde van deze vergadering. Mag ik de woord-

voerders voor bestuurlijke organisatie dan wel 

fractievoorzitters en de voorzitter van de commissie 

BEM en met name de woordvoerders inzake de 

positie van Wijdemeren verzoeken na de vergade-

ring bijeen te komen in de Stichtse Salon?

Ik wens u allen voor het komende zomerreces al het 

goede toe. Geniet van de vrijheid die u even heeft, 

want het is zo weer september.

De vergadering is gesloten.

(Einde van de vergadering om 16.18 uur.)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 

Provinciale Staten van 18 september 2006.

De voorzitter,

De griffier,
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