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Opening.

De VOORZITTER: Staten van Utrecht, ik open 

deze vergadering. Ik heet u allen hartelijk welkom.

Mevrouw Doornenbal is vandaag afwezig. De heer 

Seldenrijk zal later ter vergadering komen. 

Een speciaal woord van welkom aan de heer Van 

Lunteren: ontzettend fijn dat u al zover hersteld 

bent en dat u vanmiddag hier aanwezig kunt zijn. 

Ik hoop dat ons ‘kleine’ kaartje dat wij u toege-

stuurd hebben daaraan heeft bijgedragen. 

Vaststellen agenda.

De VOORZITTER: Ik wil met uw goedvinden aan 

de agenda het punt 2a toevoegen: het toelaten van 

mevrouw Nalis als niet-Statenlid tot de commissie 

MME.

Aldus wordt besloten.

2a. Toelaten van mevrouw G. Nalis als niet-  

 Statenlid tot de commissie MME.

(De griffier geleidt mevrouw Nalis binnen.) 

De VOORZITTER: Ik verzoek u allen te gaan 

staan.

Mevrouw Nalis, u zult voorzien in de vacature 

die is ontstaan door het overlijden van de heer 

Overbeek. Om toegelaten te worden tot de 

commissie MME is het gebruikelijk dat u de eed 

dan wel de belofte aflegt in het midden van de 

Staten. Ik lees u de tekst, behorende bij artikel 54 

lid 5, voor. U kiest ervoor de belofte af te leggen.

“Ik verklaar dat ik, om tot lid van de commissie 

benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, 

onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige 

gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in deze functie 

te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk, 

enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of 

zal aannemen.

Ik verklaar en beloof dat ik getrouw zal zijn aan 

de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat 

ik mijn plichten als adviseur van het provinciaal 

bestuur naar eer en geweten zal vervullen.”

Mevrouw NALIS: Dat verklaar en beloof ik. 

De VOORZITTER: Ik wil u hiermee van harte 

gelukwensen. Ik hoop dat er voor u een boeiende 

tijd aanbreekt om een bijdrage te leveren aan het 

nog mooier maken van onze provincie Utrecht.

(Overhandiging van een boeket bloemen. Applaus.)

Ingekomen stukken.

De VOORZITTER: Ik wijs u op de geactualiseerde 

lijst die u op uw tafels hebt aangetroffen. 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 

de voorgestelde wijzen van afdoening.

Vragenhalfuurtje.

De VOORZITTER: De heer De Vries zal vragen 

stellen over de Arhi-procedure. 

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Tijdens de Statenvergadering van 18 februari 

jongstleden hebben Provinciale Staten een motie 

van de fracties van het CDA, de VVD, D66 en de 

SGP aanvaard, waarin de mening werd uitgespro-

ken dat Leusden, in dezelfde positie als Barneveld 

en Veenendaal geclausuleerd, én de consequenties 

van de varianten voor de positionering op termijn 

van bovengenoemde gemeenten, bij het onderzoek 

van de Arhi-procedure betrokken worden.

In een artikel in het Algemeen Dagblad/

Amersfoortse Courant van 11 maart jongstleden 

werd melding gemaakt van de verbazing van de 

burgemeester van Leusden, de heer De Vet, over 

het feit dat Leusden niet was uitgenodigd voor een 

informatiebijeenkomst in Woudenberg over de 

Arhi-procedure in het Valleigebied op 17 maart 

2008. Vervolgens reageerde een woordvoerder van 

de provincie met de opmerking, en ik citeer: “dat 

het niet zo raar is dat Leusden niet is uitgenodigd, 

omdat Leusden formeel niet is betrokken bij de 

Arhi-procedure.” Dat zou niet kunnen, omdat 

Provinciale Staten van Gelderland al eerder hadden 

besloten tot een Arhi-procedure. In dat besluit is 

Leusden niet betrokken. Navraag door D66 bij het 

college van burgemeester en wethouders leerde dat 

Leusden te elfder ure toch uitgenodigd is geworden 

om als toehoorder aanwezig te zijn bij de eerste 

gespreksronde op 17 maart 2008. Burgemeester en 

wethouders voegden daar evenwel aan toe, en ik 
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citeer: “dat betekent overigens niet dat wij door de 

gedeputeerde worden beschouwd als een partij in 

het kader van de Arhi-procedure, die deelneemt 

aan de gesprekken met de IPC (Interprovinciale 

Commissie). Wel is er op basis van de motie een 

overleg tussen de gedeputeerde met ons college 

gepland op 8 april aanstaande...”. 

De Statenfractie van D66 wil daarom de volgende 

vragen aan Gedeputeerde Staten voorleggen:

1. Onderschrijven Gedeputeerde Staten de reactie 

van de woordvoerder van de provincie, zoals 

verwoord in het genoemde artikel van het 

Algemeen Dagblad/Amersfoortse Courant van 

11 maart 2008?

2. Was de gemeente Leusden, ondanks de motie 

van 18 februari 2008, niet uitgenodigd voor de 

eerste overlegronde op 17 maart 2008?

3. Is de gemeente Leusden volgens Gedeputeerde 

Staten nu wel of geen partij in het kader van de 

Arhi-procedure?

4. Wat verstaan Gedeputeerde Staten precies onder 

het “geclausuleerd betrekken van Leusden bij 

het onderzoek”, zoals verwoord in de motie?

5. Wat verstaan Gedeputeerde Staten precies onder 

“het betrekken van de consequenties van de 

varianten voor de positionering op termijn van 

ook de gemeenten Barneveld, Veenendaal en 

Leusden bij het onderzoek, zoals verwoord in 

de motie van 18 februari 2008?

Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! De Arhi-procedure in het Valleigebied 

is een bijzondere. Dat is in de vorige vergadering 

van Provinciale Staten in Utrecht al uitvoerig 

gememoreerd. De start van de interprovinciale 

Arhi-procedure is vastgesteld door twee Provinciale 

Staten. En om het nog specialer te maken, hebben 

de Staten van de provincie Utrecht daaraan 

nog een tweetal moties toegevoegd nadat zij het 

besluit hadden genomen om de Arhi-procedure 

te starten. Provinciale Staten van Utrecht vragen 

in die moties aan Gedeputeerde Staten om zich 

van een aantal zaken extra rekenschap te geven. 

Een van die zaken is de positie van Leusden. Dat 

is dus gevraagd aan de Gedeputeerde Staten van 

Utrecht. Ik voer die moties uit. In het verslag dat 

hierover verschijnt, ná de fase van het open overleg, 

kunnen de Staten zich een oordeel vormen over de 

wijze waarop Gedeputeerde Staten van Utrecht dat 

hebben gedaan. 

De heer De Vries spreekt overigens in zijn inleiding 

over een gespreksronde. In de tweede vraag spreekt 

hij over een overlegronde. Dát is niet het karakter 

geweest van die avond. Dat is niet het karakter 

van een startavond voor een Arhi-procedure. Op 

een startavond wordt informatie gegeven over 

de procedure. De informatie die daar is gegeven, 

is dezelfde informatie als de informatie die de 

Staten al hebben gekregen in het voorstel dat op 18 

februari jongstleden is besproken. Er wordt op zo’n 

avond dus geen overleg gevoerd. Natuurlijk kunnen 

er vragen gesteld worden, maar dan moeten dat 

feitelijk vragen zijn inzake de procedure. Er worden 

geen inhoudelijke vragen gesteld en er worden 

geen standpunten ingenomen. Dat is namelijk pas 

aan de orde in de gesprekken die daarna worden 

gevoerd.

Dan zal ik antwoorden op de vragen:

1. U begrijpt dat er altijd een redactionele 

verwoording is van datgene wat iemand zegt. 

Zoals het letterlijk in de krant staat, is het niet 

gezegd. De woordvoerder heeft gezegd dat er 

een IPC is en dat de IPC de gemeenten uitno-

digt die betrokken zijn bij de Arhi-procedure, 

zoals de IPC die procedure uitvoert.

 Ik had mij voorgenomen Leusden op dezelfde 

manier te informeren en de informatie te geven 

die de zes gemeenten zouden ontvangen op 17 

maart 2008. Toen mij duidelijk werd dat dit 

bij Leusden tot onbegrip leidde, heb ik in goed 

overleg met mijn collega uit Gelderland beslo-

ten om Leusden voor die avond uit te nodigen. 

Behalve dat artikel in de krant over het feit dat 

Leusden niet was uitgenodigd, heeft de heer 

De Vries ongetwijfeld ook het artikel gelezen 

waarin Leusden zegt blij te zijn dat zij wel is 

uitgenodigd. 

2. De heer De Vries spreekt in zijn inleiding 

over een gespreksronde. In de tweede vraag 

spreekt hij over een overlegronde. Dát is niet 

het karakter geweest van die avond. Dat is niet 

het karakter van een startavond voor een Arhi-

procedure. Op een startavond wordt informatie 

gegeven over de procedure. De informatie die 

daar is gegeven, is dezelfde informatie als de 

informatie die de Staten al hebben gekregen 

in het voorstel dat op 18 februari jongstleden 

is besproken. Er wordt op zo’n avond dus geen 

overleg gevoerd. Natuurlijk kunnen er vragen 
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gesteld worden, maar dan moeten dat feitelijk 

vragen zijn inzake de procedure. Er worden 

geen inhoudelijke vragen gesteld en er worden 

geen standpunten ingenomen. Dat is namelijk 

pas aan de orde in de gesprekken die daarna 

worden gevoerd.

3. De Staten hebben gezegd dat Gedeputeerde 

Staten de positie van Leusden goed moeten 

bekijken als zij bezig zijn met de Arhi-

procedure met diverse gemeenten. De Staten 

hebben gezegd dat dat geclausuleerd gedaan 

moet worden en dat Gedeputeerde Staten naar 

Leusden moeten kijken op dezelfde manier als 

zij kijken naar Barneveld en Veenendaal. Dat 

gaan wij doen. Wij hebben een afspraak met 

de gemeente Leusden en wij bereiden voor de 

gemeente Leusden een vragenlijst voor op exact 

dezelfde manier als wij vragenlijsten voorbe-

reiden voor de andere gemeenten. Dat gesprek 

met de gemeente Leusden gaat in dit geval niet 

gevoerd worden door de IPC, maar door twee 

gedeputeerden van dit college. 

4. De Staten hebben gezegd: betrek Leusden 

geclausuleerd. Ik heb expliciet gevraagd wat 

die clausule was die de Staten hieraan wilden 

geven. Dat is dezelfde clausulering als de clau-

sulering die wordt aangegeven bij Barneveld en 

Veenendaal. 

5. In elke Arhi is het een goed gebruik – dat hoort 

bij de criteria die het Rijk en de provincie stel-

len – te kijken naar de regionale context. Wij 

zullen in het gesprek met de gemeente Leusden 

uitgebreid aandacht besteden aan die regionale 

context.

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij hebben natuurlijk ook het tweede artikel in het 

Algemeen Dagblad/Amersfoortse Courant gelezen. 

Vanuit burgemeester en wethouders heb ik gehoord 

dat zij, als toehoorders, aanwezig konden zijn op 

17 februari 2008. Dat was mij zeker bekend. Het 

was voor mij echter belangrijk om helder te horen 

hoe de gedeputeerde de rol van Leusden ziet in het 

geheel.

De gedeputeerde heeft helder gezegd dat Leusden 

dezelfde, geclausuleerde, positie heeft als Barneveld 

en Veenendaal. Daarover zijn wij het eens. Zij zegt 

ook dat die regionale context zal worden bekeken. 

Ik wil nog wel graag weten hoe zich dat verhoudt. 

De gedeputeerde voert de gesprekken met Leusden 

over die twee zaken. Hoe wordt dat teruggekop-

peld naar de IPC? De IPC praat namelijk met de 

gemeenten die daadwerkelijk in die Arhi-procedure 

zijn opgenomen, dus wat voegt de gedeputeerde 

toe als zij die gesprekken voert met Leusden over 

de regionale context en die geclausuleerde positie? 

Die gesprekken worden niet gevoerd voor de gezel-

ligheid, maar er zal iets mee moeten gebeuren in 

het kader van die Arhi-procedure. Ik wil dus graag 

terugzien hoe zich dat straks vertaalt. Als daarover 

helderheid wordt gegeven, ben ik wat dat betreft 

tevreden en zal men in Leusden met een gerust 

hart verder kunnen gaan in de procedure.

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Het college van burgemeester en wethouders van 

Leusden heeft inmiddels een opvatting weergege-

ven over wat wij in dit huis noemen het geclausu-

leerd betrekken van Leusden. Die opvatting komt 

op 3 april aanstaande in de raad van Leusden aan 

de orde. Het college van burgemeester en wethou-

ders wijst de Ten Boer-variant, c.q. het overnemen 

van ambtenaren van Renswoude, af. Is dat de heer 

De Vries bekend? 

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat is mij bekend. Ik ben daarvan door mijn 

fractiegenoot aldaar op de hoogte gesteld. Ik ben 

benieuwd hoe daarmee omgegaan wordt in het 

gesprek met Gedeputeerde Staten.

De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Naar aanleiding van het antwoord van de heer 

De Vries, betekent dat toch dat het geclausuleerd 

betrekken van Leusden de facto aan z’n einde is als 

Leusden zegt op die manier geen samenwerking te 

willen met Renswoude?

 

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik ben dat niet met de heer Ruijs eens. Als hij 

verder leest in het stuk van burgemeester en 

wethouders aan de raad van Renswoude, ziet hij 

dat daar wordt gesteld dat die gemeente op zoek 

gaat naar eventueel juridische mogelijkheden om 

in een andere positie in het proces betrokken te 

worden. Dan kom je bij het tweede deel van de 

motie die in februari is aanvaard en waar het gaat 

om de regionale context. Met name daarover wil 

men spreken met Gedeputeerde Staten: om te 

kijken welke consequenties dat heeft voor Leusden 
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en of er buiten de Ten Boer-variant nog andere 

varianten aan de orde kunnen komen. 

De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

De vergadering over de Arhi-procedure was een 

bijzondere vergadering. Er werden twee moties 

ingediend, tijdens een schorsing was er overleg met 

de portefeuillehouder, er is een toezegging gedaan 

en door een aantal fracties is een stemverklaring 

afgegeven bij de besluitvorming. Wat ons bekend 

geworden is, is dat er niet alleen bij Leusden maar 

ook elders onduidelijk is ontstaan over datgene 

wat Gedeputeerde Staten nu voorstaan. Wat voor 

mij belangrijk is – dat heeft te maken met de 

democratische positie van de Staten – is dat de 

uitstraling van Gedeputeerde Staten moet zijn dat 

zij pro-actief dat beleid, dat is bijgesteld ten tijde 

van de vergadering over de kadernota, uitdragen. 

Wat dat betreft kan de beantwoording van de 

gedeputeerde daarin goed passen. Die openheid 

wordt niet direct afgerond; daarmee wordt in het 

traject doorgegaan. De inhoudelijke afweging hoort 

echter in de Staten thuis. In de tussentijd worden 

er geen stappen ondernomen waarbij zaken worden 

afgerond. Volgens mij is het de bedoeling van de 

fractie van D66 de werkwijze en de aanpak van de 

gedeputeerde Leusden nadrukkelijk te betrekken 

bij de procedure die in beide moties wordt bedoeld. 

Wij zullen van de gedeputeerde in de commissie-

vergadering wel horen hoe de zaken verlopen en op 

dat moment zullen wij inhoudelijk daarover spre-

ken. Wij vragen de gedeputeerde of zij pro-actief 

wil uitstralen wat de Staten in hun vergadering 

hebben bijgesteld en of zij de Staten, in hun duale 

en controlerende functie, wil rapporteren. Ik denk 

dat zij dat het eerste jaar heel gemakkelijk kan 

doen. Dat heb ik van haar begrepen in haar beant-

woording op de vragen van de fractie van D66. 

Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Er is gevraagd of Gedeputeerde Staten 

gesprekken willen voeren met Leusden. Dat gaan 

wij doen. Dat gaan wij pro-actief doen. Dat wil 

zeggen: wij stellen een vragenlijst op voor Leusden 

en als wij daarnaar toe gaan, voeren wij een inhou-

delijk gesprek. Ik ga ervan uit dat wij, evenals bij de 

andere gemeenten, twee gesprekken voeren. 

Vervolgens maak ik rapport op over de gesprekken 

die wij hebben gevoerd met Leusden en over de 

beantwoording van de vragen die in beide moties 

aan ons zijn gesteld. Die beantwoording komt 

gelijktijdig aan de orde in de commissievergadering 

waarbij ook het tussenrapport over de IPC en de 

Arhi-procedure zal worden voorgelegd. 

De uitkomsten van de gesprekken ken ik nog niet. 

Het is dan ook niet verstandig daarop vooruit te 

lopen. 

De VOORZITTER: Het woord is aan de 

heer Nugteren, die vragen stelt over de 

Samenwerkingsagenda.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Op de dag dat berichten en mededelingen traditie-

getrouw mogen rekenen op enige scepsis, namelijk 

op 1 april, valt op elke deurmat in de provincie 

Utrecht een krant over de Samenwerkingsagenda. 

Dit deelde het college van Gedeputeerde Staten ons 

afgelopen zaterdag mee. Die mededeling overviel 

GL nogal, omdat daarvan in de laatste vergadering 

van de commissie BEM geen melding is gemaakt. 

Wel is er toen aangedrongen op de uitvoering van 

een eerdere afspraak, namelijk dat er een overzicht 

zou komen van de bij deze Samenwerkingsagenda 

behorende beleidskaders. De fractievoorzitters 

ontvingen dit overzicht afgelopen vrijdag per 

mail. Daarin is helder vermeld dat een deel van 

de beleidskaders nog niet is vastgesteld door de 

Staten. De krant, en ik citeer: “is een uitgave van 

de provincie Utrecht en het Algemeen Dagblad/

Utrechts Nieuwsblad (AD/UN)”. Los van de hierna 

volgende kritiek, wil ik opmerken dat de kwaliteit 

van de uitgave waardering verdient. Het is een 

magazine dat helder leesbaar is en in een aantrek-

kelijke stijl is geschreven. 

Deze krant, waarin de provincie uiteenzet waarmee 

zij bezig is, stuit bij ons zeker niet op bezwaren. 

Deze uitgave geeft ons echter wel aanleiding tot het 

stellen van een aantal vragen, zowel over de uitgave 

als over de inhoud. Ik stel de vragen mede namens 

de fracties van D66, de SP, de ChristenUnie en de 

PvdD:

1. Waarom heeft het college de Staten niet eerder 

geïnformeerd dat deze krant uitgebracht zou 

worden?

2. Wie is verantwoordelijk voor de inhoud van de 

krant?

3. Op wiens initiatief is de samenwerking 

ontstaan tussen het AD/UN en de provincie? Is 
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bijvoorbeeld samenwerking overwogen met de 

huis-aan-huis-bladen of met RTV?

4. Heeft de provincie financieel bijgedragen aan 

deze uitgave van de provincie en het AD/UN?

De inhoud van de krant roept eveneens vragen op. 

Allereerst wekken de inhoud en de stijl, waarin 

een en ander geformuleerd is, sterk de indruk dat 

besluitvorming rond de projecten is afgerond en 

dat deze zullen worden uitgevoerd. Dit, terwijl 

een deel van het beleidskader nog niet is vastge-

steld. Ook is niet vastgesteld dat alle projecten op 

steun van de Staten kunnen rekenen. De rol van 

Provinciale Staten en het feit dat er over delen van 

de Samenwerkingsagenda discussie denkbaar is, 

wordt hiermee genegeerd. Dit leidt tot de vragen:

5. Deelt het college de mening dat door deze 

publicatie de stellige indruk is ontstaan 

dat de besluitvorming over projecten in de 

Samenwerkingsagenda is afgerond?

6. Waarom heeft het college nagelaten de Staten te 

betrekken bij deze publicatie, zodat ook zicht-

baar is dat er een discussie kan bestaan over de 

Samenwerkingsagenda en de daarin opgenomen 

projecten?

Overigens – en ik wil dat helder hebben – is er in 

de krant herhaaldelijk sprake van 277 projecten, 

terwijl de lijst Kaders afspraken Samenwerking-

sagenda, die wij pas ontvingen, 226 projecten 

omvat. De Samenwerkingsagenda zelf omvat onge-

veer 230 projecten, afhankelijk van de vraag hoe de 

projecten bij Renswoude worden meegeteld.

7. Kan het college aangeven waarop het getal van 

277 is gebaseerd?

In het interview met de commissaris van de 

Koningin worden door hem enkele uitspraken 

gedaan die verduidelijking behoeven. Ik citeer: 

“Hoe beter de plannen van de gemeenten zijn, 

hoe meer zij krijgen. Als Provinciale Staten 

akkoord gaan, kan het zelfs meer worden dan 

€ 100.000.000.” Die € 100.000.000, zo staat elders 

in het interview, heeft betrekking op het bedrag 

dat jaarlijks beschikbaar is om de ambities van dit 

college te realiseren. 

8. Wordt hiermee niet de indruk gewekt van een 

open-einderegeling?

9. Hoe stelt het college zich de besluitvorming 

hierover voor en welke dekking is voorzien voor 

meer uitgaven dan de jaarlijkse € 100.000.000 

waarmee al rekening wordt gehouden?

Ten slotte. De publicatie maakt temeer duidelijk 

dat ook de vraag speelt op welk niveau de Staten 

zich nog kunnen uitspreken over de projecten 

die in deze agenda zijn opgenomen. De Staten 

stellen de kaders vast voor de beleidsterreinen en 

de Samenwerkingsagenda is een van de instru-

menten om tot uitvoering van de beleidskaders te 

komen. Niet minder, maar ook zeker niet meer. 

Dat er een beleidskader is waar een project uit 

de Samenwerkingsagenda ondergebracht kan 

worden, betekent nog niet dat er een besluit is tot 

uitvoering. Ondertussen zijn er bovendien zoveel 

beleidskaders ontstaan of in ontwikkeling, dat 

elk idee ergens ondergebracht kan worden. In de 

kaders voor de Samenwerkingsagenda staan 34 

beleidskaders genoemd. Er gaat geen enkele selec-

tieve betekenis meer uit van deze kaders. Als een 

beleidskader ergens kennelijk niet in voorziet, kan 

er altijd nog creatief mee omgegaan worden, zoals 

bij het voorbeeld van de ijsbaan in Amersfoort. 

Overigens, een sympathiek project. Het is echter 

niet ondergebracht bij sport of recreatie, maar bij 

het fonds Energiebesparing en duurzame energie 

van gedeputeerde De Wilde. Ik heb een andere 

gedachte over wat een ijsbaan kan zijn. 

Alles overziend, lijkt het er ondertussen op dat de 

lijn zo is dat na het vaststellen van een beleids-

kader het college zich vrij acht projecten uit de 

Samenwerkingsagenda uit te voeren zonder verdere 

bespreking of toetsing in de Staten. Mocht dit 

zo zijn, dan achten wij dit in strijd met de goede 

politieke verhoudingen tussen Gedeputeerde Staten 

en Provinciale Staten. Natuurlijk, de Staten moeten 

zich niet met alle uitvoeringen willen bemoeien, 

maar het bestaan van beleidskaders op zich neemt 

de algemene politieke verantwoordelijkheid van de 

Staten ten aanzien van de Samenwerkingsprojecten 

niet weg. De uitgave van de Samenwerkingskrant 

geeft er helaas blijk van dat het college dit niet 

erkent, althans dat vermoeden heb ik. De Staten 

dienen hun politieke invloed te hebben. Er zijn 

diverse invalshoeken denkbaar om dat praktisch 

handen en voeten te geven: alle projecten boven 

een bepaald bedrag moeten sowieso aan de Staten 

voorgelegd worden of de Staten moeten worden 

geraadpleegd over de keuze van de jaarsnede 2009, 
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die binnenkort wordt voorbereid. Dit leidt tot de 

laatste vraag:

10. Is het college bereid de Staten voor de zomer 

een voorstel te doen over de wijze waarop 

de Staten betrokken blijven bij de keuze van 

projecten, zoals deze zijn opgenomen in de 

Samenwerkingsagenda?

Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Gedeputeerde Staten hebben het 

plan opgevat om te communiceren over wat zij 

doen. Vandaag praten de Staten dan ook over 

een communicatieplan. Het communiceren met 

de bewoners van de provincie Utrecht over de 

Samenwerkingsagenda is een mooi voorbeeld 

van pro-actief communiceren. Wij hebben dat 

niet voor de Staten geheim willen houden. Wij 

hebben er een mooie krant van gemaakt. De Staten 

kunnen zich de laatste commissievergadering vast 

nog herinneren. Daar werd toen gesproken over 

de puzzel die hier in de hal staat. Ik heb toen 

iets verteld over de vlaggetjes die daarop komen 

en over wat toen nog geen beleid was maar een 

idee dat zou worden uitgevoerd. Als er in die 

commissievergadering op een of andere manier 

aanleiding was geweest die krant aan de orde te 

stellen, dan zou ik dat gedaan hebben. Kortom: er 

is geen beleid waarover de Staten niets mochten 

weten van tevoren, maar het is de bevoegdheid van 

Gedeputeerde Staten om te communiceren over 

datgene wat zij zich voornemen uit te voeren.

Wij hebben de krant gemaakt in samenwerking 

met het AD/UN en onder redactionele verantwoor-

delijkheid van AD/UN. Dat hebben wij gedaan na 

de goede ervaringen met de bevrijdingskrant, die 

ook in samenwerking met het AD/UN is gemaakt 

in mei 2007. Vanuit de evaluatie daarvan is het idee 

ontstaan de Samenwerkingskrant in zo’n zelfde 

mooie vorm uit te gaan geven. Er is geen breed 

onderzoek gedaan naar huis-aan-huisbladen en 

andere kranten.

De provincie heeft bijgedragen aan de extra druk- 

en verspreidingskosten. De krant is huis-aan–huis 

bezorgd en daaraan draagt de provincie bij. Het 

gaat hierbij om een bedrag van € 50.000.

Gevraagd is of het college de mening deelt, dat 

door deze publicatie de indruk is ontstaan dat de 

besluitvorming is afgerond. De Staten kennen de 

Samenwerkingsagenda en bij meerdere gelegenhe-

den hebben zij daarover gesproken. Wij commu-

niceren dat met de Utrechtse bevolking. Wij 

hebben ons wel, door de agenda’s te ondertekenen, 

gecommitteerd. Wij hebben daar echter ook bij 

gezegd – de gemeenten weten dat heel goed – dat 

de afspraken verder moeten worden uitgewerkt en 

dat dat kan betekenen dat een afspraak uiteindelijk 

van de agenda verdwijnt. Er zal bovendien pas iets 

worden uitgevoerd als de benodigde kaderstelling 

in de Staten is afgerond. 

Het antwoord op vraag 6 is in feite hetzelfde 

antwoord dat ik bij andere vragen heb gegeven. 

Het college heeft een verantwoordelijkheid voor 

communicatie. Bij de bevrijdingskrant van vorig 

jaar heeft het college de Staten ook niet betrokken 

en daarover zijn toen geen vragen gesteld.

Het aantal van 277 projecten klopt niet meer. In 

de eerste slag van nadere uitwerkingen met de 

gemeenten, die ertoe geleid heeft dat wij op 19 

februari 2008 de handtekeningen hebben gezet, is 

een aantal projecten afgevallen. De handtekening is 

gezet onder een aantal van 226. Daarnaast maken 

wij met elke gemeente afspraken over jeugdzorg, 

WelThuis en de Wabo.

Dan de uitspraak van de commissaris. De heer 

Nugteren winkelt hierbij wat selectief in de woor-

den van de commissaris. De heer Nugteren citeert 

de zin “als de Provinciale Staten akkoord gaan”. 

Dat is precies waar het om gaat. Provinciale Staten 

gaan daarover. Er is geen open-einderegeling. De 

commissaris heeft uitdrukkelijk gezegd dat het 

uiteindelijk aan Provinciale Staten is om akkoord 

te gaan met de inhoudelijke kaders en zeker ook 

met de financiële kaders. 

Vraag 9 luidt: Hoe stelt het college zich de 

besluitvorming hierover voor en welke dekking 

is voorzien voor meer uitgaven dan de jaarlijkse € 

100.000.000? De Staten stellen ieder jaar de finan-

ciële kaders vast. De Staten stellen ook de inhou-

delijke kaders vast. Dat doen zij op de termijnen 

die Gedeputeerde Staten gegeven hebben bij het 

overzicht dat de Staten vorige week vrijdag hebben 

gekregen. 

De heer De Vries heeft in de commissievergadering 

gevraagd of het college bij de projecten kan zeggen 

in welk kader ze passen. Wij hebben dat overzicht 

afgelopen vrijdag aan de Staten doen toekomen. 

Bij ieder project hebben wij gekeken wat de meest-

logische plek is en in welk kader het past. Daarmee 
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is de onderhandeling over zo’n project niet 

afgerond. Of een project wel of niet in uitvoering 

wordt genomen, is afhankelijk van het gesprek met 

de betrokken gemeente en het is uiteindelijk ook 

afhankelijk van het definitief te formuleren kader. 

En daar gaan de Staten dan weer over. 

De heer Nugteren vroeg of het college bereid is de 

Staten voor de zomer een voorstel te doen over de 

wijze waarop de Staten betrokken blijven bij de 

keuze van projecten, zoals deze zijn opgenomen in 

de Samenwerkingsagenda. Wij hebben afgespro-

ken, zoals staat in de brief die de Staten afgelopen 

vrijdag hebben ontvangen, dat wij de Staten zeer 

geregeld op de hoogte zullen stellen van de concre-

tisering van de procesafspraken en de resultaataf-

spraken. Wij hebben toegezegd de Staten periodiek 

te informeren over de voortgang van de afspraken, 

zoals die zijn aanvaard in de Staten. Overigens 

voeren wij de projecten uit binnen de kaders die de 

Staten vaststelt.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik dank de gedeputeerde voor haar beantwoording. 

Ik wil mij in die beantwoording op een paar 

punten concentreren. Ik wil echter alvast de verge-

lijking met de 5 mei-krant aansnijden. Het gaat nu 

om een politiek programma, dat wordt uitgevoerd 

door het college. 5 mei is een heel ander soort 

zaak. Die vergelijking vind ik daarom niet opgaan. 

Wij zien toch ook nergens dat de heer Balkenende 

samen met de Volkskrant een huis-aan-huisblad 

gaat verzorgen over de zegeningen van het eigen 

beleid? Ik vind het dus nogal een verschil.

Ik vind de beantwoording van de gedeputeerde te 

weinig getuigen van de politieke sensibiliteit, waar-

van ik had gehoopt dat zij die zou noemen. Ik had 

een analyse gemaakt: als een kader is vastgesteld, 

kan het college daarbinnen ongestoord zijn gang 

gaan. Dat blijft recht overeind staan. Ik vind dat 

buitengewoon jammer en helemaal niet verstandig.

Wat betreft de woorden van de commissaris die hij 

heeft gezegd in het interview. De gedeputeerde zegt 

dat ik daarin selectief shop. De commissaris heeft 

echter wel twee dingen gezegd: hoe beter de plan-

nen van de gemeente zijn, hoe meer geld zij krijgen. 

Als Provinciale Staten akkoord gaan, kan het zelfs 

meer worden dan die € 100.000.000. Het akkoord 

van Provinciale Staten gaat echter alleen over die 

€ 100.000.000 en niet over dat er meer geld zal 

komen.

Ik wil verder nog stilstaan bij het volgende. In de 

krant is de onvermijdelijke suggestie gewekt dat de 

projecten goedgekeurd zijn. Uit de gedeputeerde 

kan ik echt niet het tegendeel halen. Ik vind dan 

ook dat gewoon duidelijk moet zijn dat dat niet 

kan. Ik vind dat erg jammer en ik zal daarover een 

motie indienen, mede namens de fracties van de 

ChristenUnie, D66, de SP en de PvdD. Wij willen 

helder maken wat wij, als Staten, daarvan vinden. 

Het gaat uiteindelijk over onze positie in het geheel.

Motie M1 (GL, ChristenUnie, D66, SP, PvdD).

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen 

op 31 maart 2008 bij de bespreking naar aanleiding 

van vragen over de “Samenwerkingskrant” van het 

college van Gedeputeerde Staten, die zal verschijnen 

op 1 april 2008;

constaterende:

dat een deel van de beleidskaders, noodzakelijk 

voor de inbedding van de diverse projecten uit de 

Samenwerkingsagenda, nog niet zijn vastgesteld door 

de Staten;

betreuren het dat in de “Samenwerkingskrant” sterk 

de suggestie gewekt wordt dat de besluitvorming over 

de diverse projecten uit de Samenwerkingsagenda 

afgerond zou zijn;

en gaan over tot de orde van de dag.

Mijn volgende punt betreft de vraag in hoeverre 

de Staten nog betrokken zijn bij al deze projecten 

en bij de Samenwerkingsagenda. In december 

2007 is de concept-Samenwerkingsagenda 

‘t.k.n.’ aanvaard met de verwachting dat deze 

Samenwerkingsagenda terug zou komen. In maart 

is de Samenwerkingsagenda ‘t.k.n.’ gestuurd aan 

de Staten en in een aantal commissies is erover 

gesproken. Geconstateerd werd dat zolang er geen 

kaders waren er geen zinnig woord over te zeggen 

viel, om het maar eens kort en plat te zeggen. Het 

is dus niet zo dat wij daarover intensief hebben 

gediscussieerd, laat staan dat wij dat gedaan hebben 

over de keuzes van de projecten. En nogmaals, de 

Staten moeten niet over alle details willen praten en 

ook niet over alle kleine projecten. Dat is onzin. Ik 

vind echter dat er een aantal heel grote projecten is, 

waarvan gezegd zou moeten worden dat de Staten 
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daarover sowieso een uitspraak zouden mogen 

doen. Daarom vind ik het antwoord van de gedepu-

teerde niet voldoende. Ik zie twee mogelijkheden. 

Het kan gaan om het stellen van een limiet, waar-

bij projecten boven een bepaald bedrag in de Staten 

komen. Het kan ook gaan om de jaarsnede 2009, 

die binnenkort aan de orde is, en dat de Staten 

daarnaar gaan kijken. Volgens mij kunnen Gede-

puteerde Staten dat gewoon toezeggen. Doen zij dat 

niet, dan vind ik dat jammer. Om deze dis-cussie te 

bevorderen zal ik ook daartoe een motie indienen, 

mede namens de zo-even genoemde fracties. 

Motie M2 (GL, ChristenUnie, D66, SP, PvdD).

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen 

op 31 maart 2008 bij de bespreking naar aanleiding 

van vragen over de “Samenwerkingskrant” van het 

college van Gedeputeerde Staten, die zal verschijnen 

op 1 april 2008;

constaterende:

dat er onduidelijkheid kan ontstaan over de mate 

van betrokkenheid van Provinciale Staten bij de 

uitvoering van de Samenwerkingsagenda;

overwegende voorts:

dat het bestaan van beleidskaders op zich de politieke 

verantwoordelijkheid van de Staten ten aanzien van 

de Samenwerkingsprojecten niet wegneemt;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

voor de zomer te komen met een voorstel op 

welke wijze de Staten betrokken blijven bij de 

keuze van projecten, zoals opgenomen in de 

Samenwerkingsagenda;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ik hoor graag het commentaar van de collega’s op 

dit onderwerp. Ik wil ook erg graag horen wat de 

fractie van de VVD van de krant vindt. Hoewel 

mobiliteit een van de kernpunten van dit college is, 

komt het punt helemaal niet voor. Ik zie interviews 

met PvdA- en CDA-gedeputeerden. Dus ik denk 

dat daarin nog wat te verbeteren is.

De VOORZITTER: De moties zijn voldoende 

ondertekend en maken derhalve onderdeel uit van 

de beraadslagingen. De moties kunnen worden 

vermenigvuldigd en rondgedeeld.

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 

Voorzitter! Je maakt een enveloppe open en daarin 

blijkt een bijna complete krant te zitten. Met belang-

stelling heb ik die bekeken. Ik zie als kop staan: 

Utrecht moet en zal bouwen. Nu, Utrecht heeft in 

het verleden als mogelijke amendering van die op-

vatting gecommuniceerd. Het is al gezegd dat er 

een bevrijdingskrant is geweest. Dit is de Samen-

werkingskrant. Ik wil eraan herinneren dat Mooi 

Utrecht tegen het geheel van de Samenwerkingsagen-

da heeft gestemd vanuit een aantal overwegingen.

Door het college wordt gezegd dat voor de thema’s 

een onafhankelijke krant is gekozen. Als ik echter 

de koppen zie en de manier waarop wordt het 

wordt gepresenteerd, dan is het AD/UN ofwel 

alleen te rade gegaan bij Gedeputeerde Staten ofwel 

het is gewoon een interessante opdracht geweest. 

Vooraan: een prachtige kaart en tegelijkertijd dacht 

ik terwijl ik die doorkeek, dat er in de toekomst 

misschien nog maar een paar puzzelstukjes zijn; 

misschien vijf of zeven. Als Gedeputeerde Staten op 

deze manier, pro-actief en interactief, met de bevol-

king wil communiceren, wil ik naast de door mij 

gemaakte kanttekeningen vragen of Gedeputeerde 

Staten ook op andere beleidsterreinen zo breed via 

de kranten gaat communiceren en of zij onafhanke-

lijke kranten vragen daarvan een katern te maken. 

Op zich is een pro-actieve communicatie met de 

burgers prachtig, maar tegelijkertijd is het de vraag 

of dat niet de taak is van Provinciale Staten, waarin 

voor- en tegenstanders aan het woord komen. 

Wij zijn onlangs in Maarssen geweest. Wij weten 

wat daar speelt. Leusden is vanmiddag al even over 

tafel geweest. Er zijn allerlei beleidsterreinen en 

ontwikkelingen. In hoeverre vinden Gedeputeerde 

Staten dat deze gang van zaken een onafhankelijke 

berichtgeving garandeert? Is men binnen het college 

van zins ook op andere terreinen op deze manier te 

gaan communiceren?

De heer VAN DEN BURG (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik werd een beetje uitgedaagd door de 

heer Nugteren. In de krant staat weinig over mobi-

liteit. De heer Nugteren weet dat wij een duaal 

stelsel kennen; Gedeputeerde Staten hebben hun 

verantwoordelijkheid en Provinciale Staten hebben 

hun verantwoordelijkheid. Binnen onze statenfrac-

tie zullen wij er alles aan doen om mobiliteit op de 

agenda te houden en daaraan uitvoering te geven.
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Dan wil ik een vraag stellen aan mevrouw Dekker. 

Ik heb de motie Kaderstelling en dekking extra uit-

gaven erbij gepakt, die wij op 17 december 2007 

hebben vastgesteld. Ik citeer het laatste besluitvor-

mingspunt uit die motie: “het document Uitvoeren 

met hart voor de toekomst vast te stellen als 

algemeen kader voor de huidige collegeperiode, 

waarbij een nadere vaststelling van de kaders per 

beleidsvoornemen door middel van individuele 

Statenvoorstellen door Provinciale Staten zal 

plaatsvinden”. In het verlengde daarvan, en dan 

sluit ik aan bij de woorden van de heer Nugteren, 

ga ik ervan uit dat aan deze motie gevolg gegeven 

wordt door Gedeputeerde Staten. 

Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik heb de heer Van den Burg al eerder 

een heel kort antwoord gegeven. Dat doe ik van-

daag ook. Het antwoord is ja.

De heer Nugteren zegt dat er een suggestie in de 

krant staat dat over alle onderwerpen al besloten is. 

Deze krant is echter een journalist product van het 

AD/UN. Zij hebben de keuze voor de onderwerpen 

gemaakt en zij hebben de gesprekspartners gezocht 

en gevonden. De gesprekspartners hebben hun 

eigen interview teruggekregen en hebben bekeken 

of het geplaatst kon worden. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik heb zo-even gevraagd wie er inhou-

delijk verantwoordelijk was voor het geheel. Dat 

waren het AD/UN en de provincie samen. 

Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Voor de inhoud is het AD/UN verant-

woordelijk. Wij hebben samen de verantwoorde-

lijkheid voor het product als geheel en voor het feit 

dat het verspreid wordt over de hele provincie.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzit-

ter! Dat betekent dus ook dat de pagina die midden

in de krant staat, een verantwoordelijkheid is van 

het AD/UN? Dat geloof ik niet. Het wekt in elk 

geval niet de indruk dat het een blad is van het AD/

UN, omdat er staat: dit is een gezamenlijke uitgave. 

Mevrouw Dekker kan dan wel zeggen dat het een 

gezamenlijke uitgave is, maar het gaat erom dat zij 

niet duidelijk genoeg gemaakt heeft hoe het staat 

met de projecten en wat er wel of niet besloten is. 

Daar gaat het om. 

De heer VAN DEN BURG (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik begrijp dat wij € 50.000 betaald 

hebben aan het AD/UN, maar dat wij daar niet 

verantwoordelijk voor zijn.

Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij hebben € 50.000 betaald voor de 

extra druk- en verspreidingskosten, omdat de krant 

huis-aan-huis is verspreid is over de hele provin-

cie. Het is een afspraak tussen het AD/UN en de 

provincie dat deze krant er komt. De afspraak was 

dat het AD/UN redactioneel verantwoordelijk is. 

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik begrijp dat het AD/UN – dat 

is een lovenswaardige actie – veel meer nieuws 

wil gaan brengen over de provincie. Prachtig. 

Tegelijkertijd begrijp ik dat inhoudelijk alles geheel 

de verantwoordelijkheid is van het AD/UD. Deelt 

de gedeputeerde de mening dat wij met vragen over 

een bredere berichtgeving over wat er mogelijk bij 

Provinciale Staten leeft bij het AD/UN moeten zijn, 

maar dat wij bij het AD/UN moeten aangeven dat 

zij hun berichtgeving moeten verbreden?

Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Vanmiddag komt het communicatie-

plan aan de orde. Dit sluit aan bij de vraag of wij 

ook over andere onderwerpen gaan communice-

ren. Ja, Gedeputeerde Staten gaan ook over andere 

onderwerpen communiceren. De communica-

tieparagrafen bij de verschillende kaders geven 

daarover informatie. In z’n geheel past dat binnen 

het communicatieplan, zoals dat vandaag mogelijk 

wordt vastgesteld. 

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik begrijp dat de gedeputeerde zich 

niet met de inhoud van de krant heeft mogen 

bezighouden. Ik kan mij echter voorstellen dat 

Gedeputeerde Staten kunnen wijzen op de moge-

lijkheden voor het AD/UN om Provinciale Staten, 

burgers en maatschappelijke groeperingen te 

betrekken bij kwesties die er spelen. 

Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! De heer Snyders zegt wat Gedeputeerde 

Staten eventueel kunnen doen. Inderdaad, dat kan 

allemaal, maar daarvoor zijn op dit moment geen 

plannen. 
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De VOORZITTER: Mijnheer Snyders, het lijkt mij 

duidelijk. U, als Staten, hebben een rol te spelen en 

u communiceert als Staten. Gedeputeerde Staten 

communiceren op hun manier. U moet daarom 

vandaag geen suggesties gaan wekken over wat ú 

moet doen. Daarover is een zelfstandig communi-

catietraject afgesproken. Het lijkt mij daarom een 

heilloze discussie op dit moment.

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 

Voorzitter! Het lijkt mij niet heilloos. Wij hebben 

het over de onafhankelijke rol van de pers, hoe 

daarop vanuit Gedeputeerde Staten op een gege-

ven moment een beroep wordt gedaan en hoe 

Provinciale Staten daarmee omgaat. Ik vraag advies 

dan wel de welwillende medewerking om een 

aantal zaken te bepleiten. Ik begrijp echter dat het 

college daarin niet mee wil gaan.

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wil graag weten van de gedeputeerde of zij 

denkt dat een ‘gewone inwoner’, iemand die niet 

buitengewoon geïnteresseerd is in politiek of die 

niet toevallig ambtenaar is, zal begrijpen dat er 

wel eens projecten in het krantje kunnen staan die 

niet doorgaan. Denkt zij echt dat die boodschap 

bij iemand in de provincie aanlandt? Of denkt 

iedereen die dit krantje leest: oké, dit gaan wij als 

provincie doen. Dat is volgens mij het probleem. 

Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Als minister Eurlings met een medede-

ling komt dat het rekeningrijden wordt ingevoerd – 

al ben ik geen deskundige op dat gebied – dan denk 

ik dat het rekeningrijden wordt ingevoerd. Ik weet 

dat er nog een heel traject bij komt, maar ik ga ervan 

uit dat de meeste mensen denken dát het rekening-

rijden wordt ingevoerd. Dat er dan vervolgens nog 

een heel traject van besluitvorming achteraan komt, 

is in de communicatie van overheden naar buiten 

toe vrij normaal. Anders zou je nooit over een plan 

kunnen communiceren dan voordat het volledig 

besloten is. Ik geloof dat dat niet verstandig zou zijn. 

Het zou de besluitvorming en de discussie over die 

onderwerpen zeer in de weg staan. 

De projecten die staan genoemd, worden uitge-

voerd als zij passen binnen de inhoudelijke kaders, 

als zij passen binnen de financiële kaders en als zij, 

uiteindelijk, uitvoerbaar gebleken zijn. Dat bete-

kent ook dat gemeenten en provincie daarin nauw 

samenwerken. 

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik denk dat er een verschil is tussen praten over 

plannen waarover nog veel gesproken gaat worden 

en het opstarten van een publiciteitscampagne voor 

plannen waarvoor nog allerlei kaders vastgesteld 

moeten worden.

Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik zou mijn woorden herhalen als 

ik hier opnieuw op inga. Ik heb volgens mij alle 

vragen beantwoord.

De VOORZITTER: Er zijn twee moties aangekon-

digd. Beschikt de gedeputeerde daar al over? Nee, 

dan schorsen wij de vergadering. 

Schorsing van 14.53 uur tot 14.57 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Motie M2 is naar ons idee overbodig. 

Wat hierin gevraagd wordt, is reeds toegezegd, ook 

in de brief die de Staten afgelopen vrijdag in hun 

mailbox hebben gekregen. Wij blijven de Staten 

informeren over de voortgang van de uitvoering 

van de Samenwerkingsagenda.

De treurnis delen wij niet. De discussie met 

mevrouw Jonkers van zo-even was daarover duide-

lijk genoeg.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik vind het een knappe prestatie van 

de gedeputeerde om motie M2 te vatten in de 

toezeggingen die al gedaan zijn. Als dat zo is, kan 

zij de motie overnemen. Motie M2 gaat echter over 

een keuzemoment voor de Staten, waarbij zij op 

een gegeven moment een uitspraak doen over een 

aantal projecten – niet over alle projecten - binnen 

de Samenwerkingsagenda. Dat is wat anders dan 

de afspraken die al in december 2007 zijn gemaakt 

over het verzorgen van de monitoring en dergelijke 

van de gehele Samenwerkingsagenda.

Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Als projecten vallen binnen de kaders, 
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dan is dat het uitgangspunt. Dan worden de 

kaders besproken en zullen Gedeputeerde Staten 

tot verdere uitvoering komen van wat binnen dat 

kader past. Als een project niet valt binnen dat 

kader, komen wij met dat project bij de Staten. 

De heer VAN DEN BURG (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! Namens de coalitie. Motie M1 zouden 

wij liever niet willen ondersteunen. Wij betreuren 

het woord “betreuren”, dus wat ons betreft is die 

motie verder niet aan de orde.

Motie M2 zouden wij wel willen ondersteunen, 

omdat deze een nadere invulling geeft aan wat 

er op 17 december 2007 is afgesproken. Wat dat 

betreft is het goed die nadere kaders met elkaar 

vast te pakken.

De VOORZITTER: Wij gaan over tot de besluit-

vorming over de moties. Als eerste stel ik motie M1 

aan de orde.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik heb pas zojuist kennis kunnen nemen van de 

inhoud van die krant. Dat levert een heel verse en 

primaire indruk op. Ik moet zeggen dat ik het eens 

ben met de motie. Het spijt mij, maar die conclusie 

moet ik trekken op basis van datgene wat ik hier 

voor mij heb.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten motie M1 te verwerpen. Voor de motie 

hebben gestemd de fracties van GL, D66, de SP, 

ChristenUnie, Mooi Utrecht, de SGP en de PvdD.

De VOORZITTER: Ik stel motie M2 aan de orde.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten motie M2 te aanvaarden met algemene 

stemmen.

De VOORZITTER: Ik verzoek mevrouw Bodewitz 

haar vragen kort en bondig te stellen.

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de 

Voorzitter! Naar aanleiding van de opheffing van 

de compartimentering van dierrechten hebben 

wij schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen 

hiervan voor het reconstructiegebied. Wij maken 

ons ernstige zorgen over de mogelijkheid dat ook 

in onze provincie wanstaltige megastallen zullen 

verrijzen, waarin sprake is van zeer dieronwaardige 

omstandigheden. In de antwoorden op onze vragen 

stond het volgende vermeld: “In het kader van de 

reconstructie is de Stichting Vernieuwing Gelderse 

Vallei gestart met de verdere uitwerking van de 

landbouwontwikkelingsgebieden in samenwer-

king met de provincies. In de uitwerking komen 

vragen aan de orde als maximum aantal bedrijven, 

omvang en landschappelijke inpassing. Er wordt nu 

een plan van aanpak geschreven door de Stichting 

Vernieuwing Gelderse Vallei. Wij zijn betrokken 

bij de uitwerking.” Het gaat hier om nieuw beleid. 

Voor de extensiverings- en verwevingsgebieden is 

dit beleid deels wel in het reconstructieplan vastge-

legd, namelijk het maximum van de bouwpercelen, 

maar voor de landbouwontwikkelingsgebieden is 

dit beleid nog niet vastgelegd. Daarom vinden wij 

dat dit aan Provinciale Staten moet worden voor-

gesteld. Uit de formulering maken wij op dat dit 

beleidsproces al gaande is. 

Om niet achter de feiten aan te lopen, stellen wij 

nu hierover onze vragen en niet tijdens de vergade-

ring van de commissie RGW van 21 april 2008:

1. In welke fase bevindt zich de besluitvorming 

over de maximale omvang van bouwvolumes 

en bouwpercelen in de landbouwontwikke-

lingsgebieden?

2. Zijn Gedeputeerde Staten bereid om Provinciale 

Staten tijdig bij het besluitvormingsproces 

te betrekken door een notitie voor te leggen 

aan de commissie RGW ter bespreking? Wij 

overwegen hiervoor een motie in te dienen, 

maar wij wachten eerst de reactie van de gede-

puteerde af.

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! De vragen die zijn gesteld, zijn nog 

maar net tot ons gekomen. Ik zal mij daarom 

beperken in de beantwoording. Ik schat zelf in 

dat dit vragen zijn die in het reguliere proces 

van de commissie RGW hadden kunnen worden 

gesteld. Daar horen de vragen feitelijk ook thuis. 

Wij hebben op 21 april aanstaande commissiever-

gadering en tot die datum zullen er in dit proces 

geen onomkeerbare, bijzondere besluiten worden 

genomen.

De Staten hebben met elkaar het reconstructieplan 

vastgesteld en daarmee duidelijk gemaakt waar de 

landbouwontwikkelingsgebieden zijn. Die discussie 

vindt niet weer plaats. Waar verweving, extensi-
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vering of ontwikkeling plaatsvinden, is bekend in 

Utrecht.

De discussie over de grote stallen heeft zich tot op 

heden in het Utrechtse niet voorgedaan, omdat zij 

er niet zijn. De discussie over de omvang van de 

agrarische bebouwing in die landbouwontwikke-

lingsgebieden zal zich vooral via het spoor van de 

ruimtelijke ordening afspelen. Als het het domein 

van de gemeenten betreft – ik wijs op de discussie 

over de nieuwe WRO vanaf 1 juli – dan zal dat 

de discussie zijn die in de gemeenteraden wordt 

gevoerd om duidelijk te maken wat zij in hun ruim-

telijk beleid als maximaal aanvaardbare bebouwing 

in hun binnenstedelijke gebied aanvaarden. Dan 

zou het ook wel eens om het buitenstedelijke gebied 

kunnen gaan - dat lijkt mij niet onlogisch als het 

over agrarische bebouwing gaat – en dan zou je er 

als provincie iets van kúnnen vinden. Dat betekent 

dat je daarover met elkaar via het spoor van de ruim-

telijke ordening afspraken maakt en niet bin-nen 

het spoor van de reconstructie. Provinciale Staten 

zijn gewoon bevoegd om iets van dat spoor van de 

ruimtelijke ordening te vinden in het kader van hun 

beleidsregels of in het kader van hun ver-ordening. 

Dat is feitelijk op dit moment niet aan de orde. 

Het antwoord op de vraag of ik bereid ben over 

het onderwerp nog eens met de PvdD en de andere 

fracties van gedachten te wisselen in de commissie 

RGW, luidt: met vreugde.

De VOORZITTER: Het lijkt mij dat de discussie in de 

commissie van 21 april aanstaande een vervolg kan 

krijgen, omdat de gedeputeerde heeft gezegd dat dat 

nog vroeg genoeg is om daarover verder te spreken.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! De heer Krol legt uit dat er een relatie 

is met de WRO en het streekplan, die te maken 

heeft met verwevenheid en reconstructie. Nu kan 

ik mij van de discussie over het streekplan goed 

herinneren dat door een meerderheid van de Staten 

werd gesteld dat de reconstructie altijd leidend is 

ten opzichte van het streekplan. Dat betekent dat 

wanneer vanuit de reconstructie bepaalde zaken 

worden aangekaart in de richting van de ruim-

telijke ordening of het streekplan, wij dit moeten 

betrekken bij de nieuwe WRO.

De VOORZITTER: Ik verwijs die discussie naar 

de commissievergadering. Het is niet zo spoedei-

send dat wij op dit moment hierover de discussie 

moeten voeren.

Vaststellen van het verslag en de besluitenlijst van 

18 februari 2008.

De VOORZITTER: De besluitenlijst kunnen wij 

vaststellen. Het verslag wil ik graag nog aanhou-

den. Het blijkt namelijk dat er een deel van de 

verslaglegging over de Arhi ontbreekt. 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming stellen Provinciale Staten de besluitenlijst 

ongewijzigd vast.

PS2008BEM06

Herziening van de planning- en controlcyclus en 

–documenten.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 

het voorstel.

PS2008BEM07

Projectplan doorstart Internetportaal.

De heer BUITING (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

In dit huis, zowel in de commissie BEM als in 

de Staten, zijn al veel woorden gewisseld over de 

doorstart Internetportaal. Wij hebben als fractie 

daarin al een paar keer wat geconcludeerd, namelijk 

beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. 

Het is goed dat toen bleek dat een aantal dingen 

niet functioneerde, een en ander is stopgezet. Het 

is ook prettig dat er een gedegen onderzoek heeft 

plaatsgevonden over wat er allemaal heeft kunnen 

gebeuren in dat project en dat er een zorgvuldige 

voorbereiding is voor een doorstart. Wij spreken 

daarmee onze hoop uit op een goed resultaat en een 

zo mogelijk vlekkeloos verloop van deze doorstart.

Eén aandachtspunt wil ik het college graag meege-

ven. Dat is het bekijken van een aantal getallen in 

termen van: wat besteden wij nu aan interne uren, 

voor welk bedrag wordt aanbesteed en hoeveel 

externe inhuur is daarbij gewenst. In de staatjes 

bij de recente getallen die wij kregen over het 

onderzoek naar de aanbesteding is te zien dat er 

aan interne uren € 160.000 gerealiseerd wordt. De 

aanbesteding betreft uiteindelijk € 225.000. Aan 

externe inhuur staat een bedrag van € 475.000. 
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Dat lijkt mij een zekere wanverhouding. 

Dat zie je ook terug bij de aanbesteding. Wij 

hebben een aanbesteding van € 225.000, waarbij 

er voor € 125.000 voorbereidende werkzaamhe-

den voor de aanbesteding moet worden gedaan. 

Wederom vind ik dat een wanverhouding. Ik wil 

de gedeputeerde meegeven deze uitgaven kritisch 

te volgen en die zo mogelijk in de verloop van het 

project te beperken.

De heer VAN DEN BURG (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! Aan de orde is de doorstart van het 

internetportaal. Het doel van het internetportaal is 

ambitieus. Het moet de band tussen de provincie 

en de omgeving versterken, het moet de bezoekers 

op maat informeren en het moet steeds meer een 

dienstverlenend karakter krijgen. En dat allemaal 

via internet. Voeg daarbij de termen “klantgericht-

heid” en “innovativiteit”, dan mag duidelijk zijn 

dat het hier een complex traject betreft. Dat er bij 

complexe trajecten dingen mis kunnen gaan, is 

ge-bleken tijdens de laatste Statenvergadering. 

Tijdens het vragenhalfuur is daar het inter-

netportaal uitvoerig aan de orde gekomen en 

Gedeputeerde Sta-ten hebben toen, mede op basis 

van de resultaten van onderzoeken door JunoIT en 

Capgemini, dui-delijk gemaakt dat het project ‘niet 

in control’ was.

Met dit in het achterhoofd acht de fractie van de 

VVD het van belang dat de doorstart van het inter-

netportaal grondig, gedegen en met alle bestuur-

lijke aandacht die nodig is, wordt uitgevoerd. Het 

projectplan voor de doorstart van het internetpor-

taal geeft onze fractie vooralsnog dit vertrouwen. 

Doel en resultaat zijn helder omschreven, het 

stappenplan oogt logisch en er is veel aandacht 

voor de ambtelijke en bestuurlijke aansturing. 

Gedeputeerde Staten hebben hiermee laten zien dat 

zij serieus werk gemaakt hebben van de conclusies 

en aanbevelingen van JunoIT en Capgemini. Toch 

heeft de fractie van de VVD nog een aantal vragen 

en suggesties. 

Ten eerste wordt als risico benoemd dat betrokken 

partijen de benodigde personele capaciteiten niet 

kunnen leveren. De suggestie die onze fractie wil 

meegeven, is dit risico uit te sluiten door een goede 

en adequate aanbesteding. De Europese aanbeste-

ding biedt daartoe alle kansen. Ziet de gedepu-

teerde dat ook zo, en zo ja, hoe gaat hij daaraan 

invulling geven?

Ten tweede wil ik stilstaan bij het intellectuele 

eigendom. Gebleken is dat niet alle intellectuele 

eigendomsrechten bij de provincie liggen. Het is 

essentieel dat de provincie alle rechten heeft, nu en 

voor de toekomst. De vraag aan de gedeputeerde 

is dan ook hoe hij dat op een goede wijze denkt te 

borgen.

Het derde punt waar de fractie van de VVD bij 

wil stilstaan, is de financiering, met name de 

openstaande factuur van e-Office van 2007. De 

openstaande factuur betrof bij mijn weten een 

geschil over de kwaliteit van de geleverde diensten 

van e-Office. E-Office neemt hierbij € 40.000 voor 

eigen rekening. Dat klinkt goed, maar het betekent 

ook dat de provincie bijna € 110.000 voor haar 

rekening neemt. Waarom wil de provincie dit dan 

op een dergelijke, volgens ons erg schappelijke 

manier oplossen?

Het laatste punt betreft de webrichtlijnen. In 

2010 moeten alle overheidswebsites voldoen aan 

vastgestelde webrichtlijnen. Volgens mij zijn die 

met name Europees ingegeven. Er wordt echter 

aangegeven dat dit niet haalbaar is. Ik wil hierbij 

aanhaken bij de managementsamenvatting van het 

projectplan, waarin het volgende wordt gezegd: 

“De vraag is niet óf de provincie een nieuw 

internetportaal moet realiseren, maar hóe”. In het 

verlengde daarvan stelt de fractie van de VVD het 

volgende. De vraag is niet óf in 2010 aan alle vast-

gestelde webrichtlijnen voldaan zal worden, maar 

hóe dit gerealiseerd wordt.

Mevrouw PENNARTS (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik heb ter beoordeling van dit project-

plan voor het internetportaal het rapport van 

Capgemini van 2007 maar weer eens uit de kast 

gehaald. Daarin vallen mij enkele zaken op, die ik 

hier nogmaals wil aanstippen. 

De Europese aanbesteding. Het Capgemini-rapport 

meldt al dat het niet-Europees aanbesteden van 

het internetportaal destijds een bewust genomen 

risico is geweest en wijst op de noodzaak om dat 

bij een herstart wel te doen. Dat was in november 

2007. Eind januari werden de Staten hiervan op de 

hoogte gesteld. Net voor de commissievergadering 

van 10 maart jongstleden kregen wij van de gede-

puteerde te horen dat de huisadvocaat inderdaad 

heeft geadviseerd om Europees aan te besteden. 

Dat levert nog een extra vertraging op van mini-

maal zes maanden. Onze fractie is van mening 
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dat deze periode korter had kunnen zijn als de 

gedeputeerde eerder in actie was gekomen en ook 

eerder juridisch advies had ingewonnen. Bovendien 

houden wij er niet van dat informatie ons in fases 

bereikt. Liever zien wij in een keer het complete 

plan met een volledig financieel overzicht, zeker 

gezien de historie van dit project.

In elk geval spreken wij nu van een introductie in 

de zomer van 2009. Ik wijs u graag nog even op het 

rapport van Capgemini, dat stelt dat de lancering 

van de oorspronkelijke site in juli 2007 mede werd 

bemoeilijkt omdat dit in de zomerperiode was en 

mensen met vakantie gaan. Ook zelf noemt het 

college in zijn risicoparagraaf dat de oplevering in 

de vakantieperiode en het niet kunnen beschik-

ken over personele capaciteit, twee belangrijke 

aandachtsfactoren zijn. Vooral omdat blijkt uit 

de capaciteitsramingen in het plan, dat niemand 

vanuit de provincie in het project fulltime beschik-

baar is. Het college moet zich ervan bewust zijn dat 

het hierin volledig afhankelijk is van externen. 

Het projectplan laat verbeteringen zien in de 

opbouw van de projectorganisatie, de planmatig-

heid en de evaluatiemomenten. Wij zien gelukkig 

ook dat er bij alle stappen een juridische toets 

zal plaatsvinden. Dat vrijwaart het project in de 

toekomt hopelijk van bijvoorbeeld situaties, waarbij 

het intellectueel eigendom contractueel niet goed 

is vastgelegd. Over het intellectueel eigendom 

doet het college momenteel erg gemakkelijk: 

als dit recht niet wordt afgekocht, dan wordt de 

betreffende maatwerk-software vervangen door 

standaard-software. Dit schrijft het college in 

zijn recente memo van 21 maart 2008. Linksom 

of rechtsom: wij hebben het in elk geval over 

kapitaalvernietiging. Jammer dat er geen bedragen 

genoemd worden. 

Ten slotte. Hoezeer het voorliggende plan ook blijk 

geeft van een verbeterde focus op het managen 

van dit project, toch moeten wij niet uit het oog 

verliezen dat wij tot op dit moment te maken 

hebben met een project dat twee jaar te laat wordt 

opgeleverd en een projectbudget dat in de loop van 

de tijd is uitgedijd van bijna € 900.000 naar 

€ 1.400.000 en waar nu nog een keer ruim 

€ 400.000 bovenop gelegd moet worden. 

Gedeputeerde Staten presenteren ons een bijzonder 

wankele basis om het vertrouwen in de doorstart 

van dit traject op te kunnen baseren. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben zojuist het 

vragenuurtje gehad. Ik zal mij daarom bij dit 

onderwerp beperken. Ik ben heel benieuwd naar 

de antwoorden op de vragen die door anderen zijn 

gesteld. 

Ik wil wel opmerken dat het plan van aanpak ons 

in elk geval het vertrouwen geeft dat de zaak ‘in 

control’ komt, voorzover dat al niet het geval is.

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Bij de fractie van D66 heerst een soort ‘Pyramide-

van-Austerlitz-gevoel’ rond het internetportaal. Er 

is namelijk een aantal overeenkomende kenmer-

ken. Ik noem er vier:

- een hoop gemodder met de opdrachtnemer;

- een slechte voorbereiding; eigenlijk hebben wij 

heel veel enthousiasme gezien in plaats van 

realisme, zakelijkheid en professionalisme;

- het steeds weer opschuiven van de opleverda-

tum;

- de alsmaar stijgende uitgaven om het project te 

kunnen realiseren. 

Het lijkt wel alsof de provincie niet of onvoldoende 

leert van haar eigen fouten. 

Ik ga nu in op de vier genoemde punten.

De fractie van D66 zet grote vraagtekens bij de 

kwaliteit van de opdrachtnemer e-Office. De keuze 

om met dit bedrijf door te gaan, volgt niet auto-

matisch uit de voorgeschiedenis van het portaal. 

Daarnaast is de fractie van D66 niet overtuigd 

van de toekomstbestendigheid van het gekozen 

raamwerk. Zoals blijkt uit het rapport van JunoIT 

blijft de provincie afhankelijk van het bijwerken 

van het portaal; de maatwerkoplossingen die er 

steeds weer moeten komen. Wij vragen ons dan 

ook af welke afspraken hierover worden gemaakt. 

Waarom wordt er uiteindelijk niet gekozen voor 

een opensourcesoftware, zodat wij daarmee verder 

kunnen bouwen?

Het tweede punt is de slechte voorbereiding. Het 

onthutsende rapport van Capgemini legt klip 

en klaar de slechte voorbereiding en begeleiding 

van het portaal bloot. Daaraan valt niets meer 

toe te voegen. Daarbij hebben wij al uitgebreid 

stilgestaan. Beterschap is beloofd. De fractie van 

D66 ziet echter nog steeds een hele reeks onzeker-

heden terug in het memorandum van 21 maart 

jongstleden. De provincie kan na de Europese 
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aanbesteding met lege handen komen te staan als 

er geen enkel bedrijf inschrijft. Welke alternatieven 

hebben Gedeputeerde Staten dan klaarliggen om 

dit probleem op te lossen? Wat doen Gedeputeerde 

Staten als er maar één bedrijf inschrijft? Krijgt dit 

bedrijf dan automatische de opdracht? Hoe gaat 

men daarmee om? 

Ook blijft onze fractie vragen houden rondom de 

intellectuele eigendomsrechten. De paragraaf hier-

over biedt weinig inzicht in de aard en de omvang 

van deze problematiek. Er wordt gezegd dat het 

niet gaat om substantiële bedragen. Het was na-

tuurlijk al stuitend dat het niet via de inkoop-

voorwaarden was afgedekt. Daarom is onze vraag 

of het intellectuele eigendom bij de toekomstige 

maatwerkoplossingen automatisch de provincie 

gaat toekomen. Wat verstaan Gedeputeerde Staten 

onder “niet substantiële bedragen”? Waaraan 

moeten wij dan denken?

Het derde punt betreft de opleverdatum. In het 

laatste memorandum van Gedeputeerde Staten 

wordt nu als opleverdatum voor het portaal juli 

2009 gesteld; een opschuiving van weer een half 

jaar. Tegelijkertijd hangt dit ook nog sterk af van 

de leverancier die uit de aanbesteding naar voren 

moet komen. Er wordt duidelijk gezegd dat het nog 

wat langer kan gaan duren, omdat zo’n leverancier 

zich moet inwerken, bekend moet raken met 

de organisatie en het systeem en dergelijke. Het 

kan wel meerdere weken of zelfs maanden duren 

voordat dit weer op gang is gekomen. Wat verstaan 

Gedeputeerde Staten precies onder “meerdere 

weken”? Stapt de verantwoordelijk gedeputeerde op 

wanneer dat nieuwe portaal in december 2009 niet 

in de lucht is?

Het vierde punt: de kosten van het portaal rijzen 

inmiddels de pan uit. Wederom vragen Gedeputeer-

de Staten een aanvulling uit de Algemene 

Bedrijfsvoeringsreserve, waardoor de totale kosten 

van het portaal het bedrag van € 1.000.000 hebben 

overschreden. Een Europese aanbesteding, zoals al 

eerder is genoemd, moet € 125.000 gaan kosten, 

waarbij de interne uren alleen al € 60.000 bedra-

gen. Waarom kiezen Gedeputeerde Staten er niet 

voor de hele Europese aanbesteding uit te besteden 

voor bijvoorbeeld € 75.000? Is daarnaar gekeken of 

is daarnaar onderzoek gedaan?

Zet deze bedragen eens af tegen de bedragen bij de 

provincie Zeeland. Daar kan men voor € 90.000 

een werkende, aantrekkelijke en multifunctionele 

website laten draaien op basis van open-source-

software, zonder Europese aanbesteding en met de 

mogelijkheid om in de toekomst verbeteringen toe 

te voegen. Bovendien voldoet deze website ruim-

schoots aan de criteria die door de rijksoverheid 

worden gesteld voor 2010.

De fractie van D66 vindt verder dat nog meer 

maatwerkoplossingen niet bijdragen aan een 

toekomstig, bestendig portaal. Wij zijn van mening 

dat standaardisatie in een totaalpakket de beste 

oplossing biedt voor het portaal in de toekomst. 

Het moet zo zijn dat van tevoren duidelijk is welke 

wensen wij in de toekomst willen leggen, zodat die 

wensen daarin zijn verwerkt, in de praktijk zijn 

getest en goed zijn bevonden. Als wij zo’n pakket 

kunnen vinden, is er een mogelijkheid om een 

goede website van de grond te krijgen. 

De provincie moet niet zelf blijven proberen het 

wiel uit te vinden, maar moet te rade gaan bij 

andere provincies en overheden, die een succesvol 

en toekomstbestendig internetportaal hebben. 

Misschien een tochtje naar Zeeland op een mooie 

zomerdag? Ook Overijssel en Flevoland zijn 

interessante voorbeelden op dit terrein. Ik zou die 

ambtelijke scoutingscommissie, onder leiding van 

de gedeputeerde, de volgende drie wijsheden mee 

willen geven:

- ga gluren bij de buren;

- beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald;

- beter goed gejat dan slecht verzonnen.

Ten slotte heb ik nog een vraag over de brief van de 

Ondernemingsraad over zijn betrokkenheid bij de 

doorstart. De Ondernemingsraad wil daarbij graag 

adviseren. Wat is de reactie van Gedeputeerde 

Staten op deze brief?

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Inderdaad, zeg ik tegen de heer 

Buiting, wij hebben in de commissie en in de 

Staten hierover uitvoerig gesproken. De opzet is 

zo dat het voorliggende plan alle stappen en alle 

mijlpalen benoemt. Die zullen wij per fase goed 

begeleiden. Sterker nog: ik heb in de commissie 

gezegd dat elke fase die wordt afgerond, technisch 

op kwaliteit zal worden geborgd. De Staten zullen 

daarover per fase worden ingelicht en zal met hen 

worden besproken. 

Het projectplan biedt naar mijn overtuiging een 
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goede basis om door te starten. Natuurlijk is het 

zo, als je met een projectplan bezig bent, dat zich 

bepaalde zaken voordoen. En dat is: de Europese 

aanbesteding. Tegen mevrouw Pennarts zeg ik dat 

wij uitgebreid hebben gesproken over de Europese 

aanbesteding, maar toen ging het eigenlijk om de 

vraag waarom wij twee of drie jaar geleden niet 

Europees hebben aanbesteed. Wij leefden met de 

gedachte en de verwachting dat wij konden door-

starten, omdat het grensbedrag daarvoor onder de 

Europese norm lag. Daarom hebben wij dan ook in 

deze fase gevraagd om een juridisch advies om te 

zien of wij rechtstreeks zouden kunnen doorgaan 

zonder Europese aanbesteding. Dat bleek echter 

niet het geval te zijn.

Mevrouw PENNARTS (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Daarover wij al eerder gesproken. Het 

gaat ons er echter om dat in dit projectplan dat nu 

ter beoordeling aan ons voorligt, al opgenomen 

had kunnen worden dat wij te maken konden 

krijgen met een Europese aanbesteding. In de 

eerste fase wist de gedeputeerde namelijk al dat 

hij een risico nam toen hij dat niet deed. Wij 

krijgen van de gedeputeerde in fases de informatie, 

waardoor het heel moeilijk is een totaalbeeld te 

krijgen van dit project. Wij krijgen een projectplan, 

vervolgens komt er een verhaal over een uitloop 

van zes maanden en de vraag voor extra budget 

voor aanbesteding: dat is niet correct, maar dat 

hoort in één projectplan. Dat is mijn verwijt aan de 

gedeputeerde. 

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Dat is uitvoerig besproken in de 

commissie. Ik deel de mening van mevrouw 

Pennarts niet. De Staten zijn tijdig door het college 

geïnformeerd toen duidelijk werd dat bij de door-

start alle fases bij elkaar opgeteld moesten worden 

en er dus Europees aanbesteed moest worden. Ik 

heb de Staten daarvan terstond in kennis gesteld.

Door die Europese aanbesteding – het is niet 

anders – zullen de termijnen verlengd worden. Wij 

proberen er alles aan te doen – het zijn maximale 

termijnen van 26 weken – of wij daar wat winst 

kunnen behalen. Wij zetten daar sterk op in.

Dan het intellectueel eigendom. Ik neem hierbij 

meteen de vraag van de heer Van den Burg mee 

over de onderhandelingen met e-Office. Wij 

hebben helaas in 2005 en 2006 geen juridische 

verankering gegeven in die zin dat wij in de 

contracten helder en duidelijk hebben gemaakt wat 

er aan de orde zou zijn. Dat betekent – het spijt 

mij dat ik het moet zeggen tegen de heer Van den 

Burg – dat wij geen enkele juridische onderhan-

delingspositie hebben op dit moment. Dan kun 

je twee dingen doen. Je kunt doorgaan en de ene 

procedure na de andere om je oren krijgen. Ik weet 

uit eigen ervaring dat dat niet helpt als je geen 

juridische verankering kunt laten zien. Je kunt ook 

gaan onderhandelen terwíjl je geen positie hebt. 

Wat dat betreft durf ik met het resultaat van die 

onderhandelingen naar de Staten te komen: terwijl 

wij juridisch geen enkele vinger in de pap hebben, 

hebben wij er toch € 40.000 uit weten te slepen. Ik 

wil dat toch maar even genoemd hebben.

Wij moeten in 2010 voldoen aan de webrichtlij-

nen. Dat zijn webrichtlijnen die de overheid heeft 

gesteld. Als wij het portaal gaan voltooien, zullen 

wij voor 95% voldoen aan die webrichtlijnen. 

Dat is duidelijk: dan gaat het over de software, 

de programma’s, enzovoort. Waar het echter ook 

omgaat, is dat er bepaalde coderingen zijn, die 

voor gebruikers moeilijk te ontcijferen zijn. En die 

laatste fase vraagt aandacht en daarbij hebben wij 

IBM Nederland hard nodig. Het kan zijn dat wij 

daardoor december 2010 overschrijden, hoewel ik 

het niet verwacht. Op dat punt van gebruiksvrien-

delijkheid kunnen wij dus wellicht wat vertraging 

oplopen. 

Ik geef ruiterlijk toe dat de kosten vrij hoog zijn, 

ook als je kijkt naar de externe en interne kosten. 

Het is natuurlijk wel zo dat er veel uren ingezet 

moeten worden, dat er veel advies komt en dat er 

van buitenaf een goede kwaliteitsborging is. De 

bedragen die genoemd worden, geven maxima 

aan. Gedeputeerde Staten doen hun uiterste best te 

bezien hoe wij die kosten kunnen beperken. Tegen 

de heer De Vries zeg ik dat wij proberen met de 

externe en interne inzet zo adequaat mogelijk om 

te gaan om de kosten in de hand te houden. Dat 

betekent dat wij door de fasegewijze aanpak, de 

strenge controle die erop zit en de prestatiegericht-

heid verwachten dat wij in die sfeer iets kunnen 

matigen. 

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wil even inhaken op de aanbesteding. Ik heb 

gevraagd of het college heeft overwogen het aanbe-
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stedingstraject in z’n geheel uit te besteden. Dan 

kan er misschien meer winst worden geboekt en 

hoeven er minder kosten gemaakt te worden.

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Een totale nieuwe aanbesteding 

is natuurlijk mogelijk. Dan zullen wij echter € 

400.000 extra kwijt zijn. Het lijkt mij daarom op 

dit moment raadzaam om op basis van het project-

plan, waarin wij allemaal vertrouwen hebben, de 

doorstart te realiseren. 

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Zegt de gedeputeerde dat het aanbestedingstraject 

€ 400.000 moet kosten?

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Dat zou het kosten als wij opnieuw, 

openbaar gaan aanbesteden, zonder de doorstart. 

Nu gaan wij de doorstart aanbesteden. 

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Mijn vragen waren specifiek op het volgende 

gericht. Stel dat gezegd wordt dat wij niet het 

bedrag van € 125.000 willen uitgeven, ook gezien 

die € 60.000 aan externe kosten. Stel dat wij 

zeggen dat wij die aanbesteding in z’n geheel willen 

laten uitvoeren door een extern bureau dat daarin 

gespecialiseerd is en het zou dan voor bijvoorbeeld 

voor €75.000 kunnen worden gedaan, heeft het 

college dat onderzocht en overwogen?

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Dat hebben wij onderzocht. De heer 

De Vries zal hebben gezien wat de kosten zijn voor 

het externe bureau dat ons móet begeleiden in de 

Europese aanbesteding. Daarnaast echter, en het is 

niet anders, moeten wij interne uren in beeld bren-

gen. Dat doen wij om de Staten de totale kosten te 

laten zien. Er is dus echt wel over nagedacht.

Dan het intellectuele eigendom. Er is gevraagd 

naar de kosten. Toen ik de memo, via het college, 

naar de Staten zond, wist ik de bedragen nog niet 

exact. De kosten zullen uitkomen op ongeveer € 

20.000. Wij zijn met e-Office bezig de zaak dicht 

te timmeren, zodat wij, juridisch gezien, kunnen 

zeggen dat het intellectuele eigendom echt van ons 

is. De € 20.000 zullen gefinancierd worden uit de 

post Onvoorzien.

In de commissie hebben wij al uitvoerig gesproken 

over standaardisatie. Natuurlijk gaan wij daarvan 

uit. Wij moeten met het portaal slagen en dat 

kan alleen als wij de richtlijnen volgen vanuit de 

e-overheid en als wij ons met name richten op 

standaardisatie. Het euvel was dat wij daar wat 

ambitieniveaus hadden opgezet. Wij zullen er 

echter eerst voor gaan zorgen dat de zaak gaat 

lopen en vanuit dat beginsel kunnen wij gaan 

kijken hoe wij in de toekomst het portaal en het 

hele internet en intranet zo goed mogelijk kunnen 

laten werken. Wij gaan de komende tijd dus echt 

voor standaardisatie.

Ik heb de brief van de Ondernemingsraad gelezen. 

De Ondernemingsraad vindt dat hier min of 

meer een adviesrecht geldt. Ik deel die mening 

niet. Desalniettemin ben ik van plan met de 

Ondernemingsraad over dit project te gaan over-

leggen. Het kan echter niet zo zijn dat het project 

vertraagd wordt omdat de Ondernemingsraad 

vindt dat daarover advies- dan wel instemmings-

recht bestaat. Dat is niet het geval. Ik zal echter 

met de Ondernemingsraad van gedachten wisselen, 

want het projectplan heeft natuurlijk z’n weerslag 

op de organisatie. 

Samenvattend. Het projectplan geeft naar mijn 

overtuiging voldoende basis en voldoende garantie 

dat wij de doorstart kunnen maken en dat het 

resultaat oplevert. Ik kan de Staten verzekeren 

dat wij dit project zorgvuldig zullen begeleiden. 

Ik kom bij elk spoor terug bij de Staten met de 

technische borging en dergelijke. Dat moet naar 

mijn overtuiging voldoende garantie geven om de 

doorstart te laten slagen.

Mevrouw PENNARTS (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik zou graag van de gedeputeerde 

in deze termijn nog een reactie horen op mijn 

constatering dat door nieuwe inzichten er nu een 

oplevering komt in juli 2009.Dat behelst twee 

onderdelen van zijn eigen risicoparagraaf: enerzijds 

een oplevering in de zomerperiode, anderzijds de 

afhankelijkheid van personele capaciteit. Ik zou 

graag een reactie krijgen op dit vergrote risico.

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ook deze punten hebben wij 

uitvoerig behandeld in de commissie. Als mevrouw 

Pennarts het verslag daarover naleest, ziet zij dat ik 

heb gezegd dat door de samenstelling, de opbouw 
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en de begeleiding van de projectgroep en de externe 

adviseur van JunoIT, wij ervoor zullen zorgen dat 

wij voldoende personele capaciteit in dat proces 

kunnen inzetten. Dat is de voorwaarde. Ik moet het 

als een risico noemen, maar op voorhand gaan wij 

ervoor zorgen dat de projectgroep voldoende wordt 

bemenst en voldoende blijft bemenst. 

Mevrouw PENNARTS (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! In de commissie heeft de gedeputeerde 

dat niet gezegd. Pas na de commissie, op 21 maart 

jongstleden, kregen wij van de gedeputeerde een 

memo, waarin hij liet zien wat de nieuwe termijn 

zou zijn als er Europees aanbesteed zou worden. 

Wij hebben in de commissie wel gesproken over 

personele capaciteit, maar niet over de planning. 

Tweede termijn.

De heer VAN DEN BURG (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! Een korte reactie. Ik dank de gedepu-

teerde voor zijn uitgebreide beantwoording op de 

vragen die onze fractie heeft gesteld. Wij kunnen 

instemmen met het voorstel over de doorstart, 

zoals het voorligt. 

Ik wil een suggestie meegeven voor de toekomst. 

Ik heb begrepen dat de gedeputeerde vanuit een 

schier hopeloze situatie nog € 40.000 heeft weten 

terug te pakken op het bedrag van € 150.000 dat 

ter discussie stond. De suggestie is dat voortaan 

dusdanig juridisch te regelen dat wij die discus-

sie niet weer hoeven te voeren met Gedeputeerde 

Staten en opdrachtnemers. 

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Van deze, de sociaal-liberale, kant een ander 

geluid. Ik kan de gedeputeerde niet echt bedanken 

voor zijn beantwoording, want ik heb het gevoel 

dat diverse vragen van mij niet goed zijn beant-

woord. Ik denk niet dat de gedeputeerde goed heeft 

aangevoeld wat de problemen zijn waar D66 mee 

zit ten aanzien van dit voorstel. Laat ik het gewoon 

eerlijk zeggen: ik heb er gewoon geen vertrouwen 

in dat dit goed komt. 

De heer VAN DEN BURG (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! Vindt de heer De Vries ons dan niet 

sociaal?

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Tegen de heer Van den Burg zeg ik dat hij altijd 

heel sociaal is geweest, zeker bij de kopjes koffie 

over en weer. Dat maakt mij niets uit. Ik wil echter 

een ander geluid laten horen vanuit de positie van 

D66. Ik kom tot de conclusie dat wij geen vertrou-

wen hebben in het projectplan dat ons hier wordt 

gepresenteerd en ook niet in de wijze waarop dat 

uitgevoerd zal gaan worden. Wat dat betreft heb 

ik een motie voorbereid, die ik hierbij indien. Ik 

laat daarin onze visie terugkomen op de manier 

waarop het webportaal wel zou moeten worden 

ontwikkeld en op welke wijze wij een frisse, nieuwe 

start zouden moeten maken zonder ons opnieuw 

geheel en al op te hangen aan e-Office en IBM. Wij 

zullen, op basis van deze motie, kijken of wij straks 

tegen het voorstel zullen stemmen.

Motie M3 (D66).

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen 

op 31 maart 2008, 

constaterende:

1. dat het projectplan voor de doorstart van het 

provinciaal internetportaal voortborduurt op het 

platform van IBM Websphere Portal;

2. dat met de afronding van de doorstart van het 

provinciaal internetportaal slechts zaken grofweg 

geregeld worden op het niveau, zoals dat het geval 

is bij de oude website;

3. dat het toekomstig internetportaal nog steeds 

afhankelijk zal zijn van aanvullende verbeterin-

gen en software;

overwegende:

1. dat andere provincies, zoals Zeeland, over toe-

gankelijke, aantrekkelijke en up-to-date internet-

portalen beschikken;

2. dat standaardisatie van websoftware meer zeker-

heid biedt voor een functionerend en toekomst-

bestendig portaal dan het ontwikkelen van 

maatwerkmodules;

dragen het college van Gedeputeerde Staten op: een 

webportaal te ontwikkelen op basis van gestandaar-

diseerde software, kijkend naar succesvolle portalen 

van andere overheden (provincies, gemeenten en 

ministeries); 

en gaan over tot de orde van de dag.
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De VOORZITTER: De motie is voldoende onder-

tekend en maakt derhalve onderdeel uit van de 

beraadslagingen. De motie kan worden vermenig-

vuldigd en rondgedeeld.

Tegen de Staten, en met name tegen de heer De 

Vries, zeg ik dat wij straks eerst het voorstel in 

stemming zullen krijgen en daarna de motie.

Ik schors de vergadering.

Schorsing van 15.38 uur tot 15.46 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik zal namens het college reageren op 

de motie. Ik ontraad de motie in alle opzichten. Als 

wij de motie namelijk zouden aannemen, zouden 

wij alle ontwikkelingen op dit moment in de vuil-

nisbak kunnen gooien. Er is veel geld mee gemoeid 

en ook is het de vraag wat de motie gaat kosten. Ik 

heb al tegen de heer De Vries gezegd dat wij in onze 

aanpak van het projectplan uitgaan van standaar-

disatie in dit huis. Hier en daar zullen wij vanzelf-

sprekend onze voelhoorns uitsteken naar anderen. 

Echter, tegen genoemde achtergrond ontraadt het 

college deze motie. 

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Die laatste woorden van de gedeputeerde zijn heel 

intrigerend. Nu zegt hij dat op basis van standaar-

disatie een website zal worden ontwikkeld en dat 

het college zijn voelhoorns overal zal uitsteken. Is 

dat niet precies wat er staat in het dictum?

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Dat is iets anders. Natuurlijk kun je 

altijd even bezien – zoals wij doen met onze tech-

nische ondersteuning – of je ergens wat informatie 

vandaag haalt binnen de e-overheid. Gemeenten, 

waterschappen en andere provincies zijn hier ook 

mee bezig. Wij gaan echter uit van ons projectplan 

met de daarin geformuleerde aanpak van standaar-

disatie en software. Dat is het verhaal.

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Een heilloze weg.

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat vindt de heer De Vries. Ik niet.

De VOORZITTER: Ik sluit de beraadslagingen in de 

tweede termijn en ga over tot afhandeling van het voor-

stel. Wenst iemand een stemverklaring af te leggen?

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 

Voorzitter! Gezien de praktijk zoals elders wordt 

ontwikkeld, vindt de fractie van Mooi Utrecht de 

huidige aanpak, die mogelijk twintig keer zo duur 

uitvalt als de aanpak in Zeeland, discutabel. In die 

zin zal onze fractie tegen het voorstel stemmen.

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de 

Voorzitter! Het gaat ons erom dat dit bedrag veel 

te hoog is in vergelijking met de provincie Zeeland. 

Wij willen graag dat daarnaar gekeken wordt. Wij 

zijn tegen dit voorstel.

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Zoals ik in mijn tweede termijn al had gezegd, is de 

fractie van D66 tegen het voorstel.

Mevrouw PENNARTS (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij zullen voor het voorstel stemmen 

en tegen de motie. Onze afweging is dat er enerzijds 

€ 100.000 wordt uitgegeven voor een gekopieerde 

website, maar dat er ook € 1.400.000 wordt afge-

schreven. Als wij dat afzetten tegen het investeren 

van € 400.000 en het afronden van het project, 

geven wij toch de voorkeur aan het laatste. Wij 

geven de gedeputeerde mee dat wij nog steeds reser-

ves hebben bij de vraag of het project voldoende ‘in 

control’ is. Wij schenken de gedeputeerde echter op 

dit moment ons vertrouwen. 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel, met 

de aantekening dat de fracties van Mooi Utrecht, 

de PvdD en D66 geacht worden tegen het voorstel 

gestemd te hebben. 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten motie M3 te verwerpen. Voor de motie 

hebben gestemd de fracties van D66, de PvdD en 

Mooi Utrecht. 

PS2008BEM05

Beleidskader communicatie.

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Wij 

geven onze complimenten aan het college van 
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Gedeputeerde Staten en met name aan gedepu-

teerde Binnekamp voor het beleidskader commu-

nicatie. Het beantwoordt aan de motie, die in deze 

Staten is aangenomen over communicatiestrategie. 

Op één onderdeel blijft onze fractie vragen houden. 

Dat betreft het voornemen één provinciaal maand-

blad voor relaties te ontwikkelen, zoals staat op 

pagina 11 van het voorstel. Veel meer dan die ene 

zin wordt er in de nota niet over opgemerkt. Wij 

stellen daarbij de volgende vragen:

- wat is het doel van dat blad?

- wat willen wij ermee bereiken?

- zijn de doelen meetbaar?

- er wordt gesproken over provinciale relaties; 

over welke relaties gaat het dan?

- wat is de doelgroep?

- wat is de oplage van het blad? Wordt het een 

maandblad dat twaalf keer per jaar verschijnt 

of, minus de zomermaanden, dat tien keer 

verschijnt? In Noord-Holland verschijnt een 

dergelijk blad vier keer per jaar.

- wat wordt de omvang van dat blad; hoeveel 

pagina’s?

- wordt het vierkleurendruk, wordt het deels in 

kleur gedrukt of zwart-wit?

- wat wordt de inhoud?

- een maandblad kan per definitie niet actueel 

zijn, dus gaat het om beschouwingen en achter-

grondinformatie?

- komen er rubrieken en columns in voor?

Dan iets over de kosten. Nu is in de communica-

tienota een bedrag opgenomen van € 35.000 plus 

€ 10.000 voor onderzoek. Het lijkt ons onmogelijk 

om daar een maandblad voor te maken. Voor dat 

geld is dat onmogelijk, tenzij je dat doet op basis 

van bijvoorbeeld van betalende abonnees. Zijn daar 

denkbeelden over?

Als het zo gaat zoals in enkele andere provincies en 

het wordt een gratis blad, dan blijft nog de vraag 

wat de totale kosten zijn en of die kosten bijvoor-

beeld ten dele worden gedekt door advertenties. 

Het hebben van een eigen maandblad legt een 

zwaar beslag op de afdeling Communicatie en 

haar medewerkers, terwijl de focus er eigenlijk 

op gericht zou moeten zijn dat het webportaal 

dat straks goed werkt en waar wij € 1.800.000 in 

steken, het meest-primaire communicatieplatform 

is van deze provincie. 

Kortom: onze fractie heeft veel vragen over een 

eventueel provincieblad. Wij zouden onze vragen 

graag beantwoord zien in de commissie via een 

notitie, met daarin een voorstel over de formule 

van het blad en een begroting inclusief alle interne 

en externe kosten. Ik vraag Gedeputeerde Staten 

te wachten met de uitvoering van dit voornemen 

tot de commissie over deze notitie haar zienswijze 

kenbaar heeft kunnen maken. 

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Er zijn in dit pand al heel wat woorden over 

communicatie geuit, met lange discussies in de 

commissie BEM, met veel mensen die aan onze 

provinciale communicatie werken en met veel geld 

dat in communicatie wordt gestoken. En nooit was 

er een echt tevreden gevoel. Eind 2007 hebben de 

Staten het heft in eigen hand genomen en is de 

motie Kaders voor communicatie aangenomen. 

De SP heeft weliswaar als enige fractie tegen deze 

motie gestemd, omdat er een aantal punten in 

stonden die wij niet deelden. Tegelijkertijd echter 

heeft onze fractie aan de indieners complimenten 

gegeven. Dit was het meest-heldere stuk over 

communicatie dat wij tot op heden in dit huis 

hadden gezien. Het stuk dat vandaag voorligt, 

borduurt daarop voort. 

Wij zijn positief over de intenties om de organisatie 

toegankelijker te maken. Al jarenlang hamert 

de SP bijvoorbeeld op een goede telefonische 

bereikbaarheid. Wij onderschrijven het credo: niet 

alleen woorden, maar vooral daden. Sommige 

verbeteringen lijken redelijk simpel te maken, zoals 

het voorbeeld van het standaardgebruik in brieven 

van een slotzin als “mocht u hierover nog vragen 

hebben, dan kunt u contact opnemen met”. Laten 

wij ons echter realiseren zolang in deze organisatie 

het communicatiebewustzijn onvoldoende is 

ontwikkeld, dat vervolgens het telefoonnummer 

van de medewerker wordt opgegeven die net drie 

weken op vakantie gaat. En daar gaat dan je goede 

intentie.

Speciale aandacht wil ik vragen voor het elke 

keer weer te benadrukken onderscheid tussen 

Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Volgens 

onze fractie kan dit heel simpel. Gedeputeerde 

Staten besluiten tót, en dan de inhoud. Tot slot de 

standaardzin: Provinciale Staten besluiten op … 

of zij het voorstel van Gedeputeerde Staten al dan 

niet gewijzigd overnemen. Op die manier weten 
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de lezers in een klap dat Gedeputeerde Staten en 

Provinciale Staten blijkbaar niet dezelfde zijn, dat 

Provinciale Staten blijkbaar het recht hebben iets 

nog tegen te houden of aan te passen en wanneer 

Provinciale Staten besluiten, dus tot welke datum 

zij eventueel actie kunnen ondernemen om de 

besluitvorming nog te beïnvloeden en tevens 

wanneer zij de besluitvorming kunnen komen 

bijwonen. Voor de helderheid en met een link naar 

de discussie die wij zojuist hebben gevoerd: ik heb 

het hier over de normale GS-besluiten en niet over 

iets heel groots als een samenwerkingscampagne. 

Op zo’n moment en bij dat soort onderwerpen 

moeten Gedeputeerde Staten de gevoeligheid 

beseffen om geen publiciteitscampagnes te starten 

als de kaders in Provinciale Staten nog niet zijn 

vastgesteld. Dualisme of niet: Gedeputeerde Staten 

en Provinciale Staten hebben een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. Wij komen bij veel burgers 

over als één overheid en dan moeten wij ook 

betrouwbaar zijn. 

Kwaliteit, en geen overbodige luxe. Het lijkt wel 

een SP-uitspraak. Het provincieblad lijkt ons echter 

niet nodig. Maak maar een mooie, algemene, 

provinciale, elektronische nieuwsbrief voor de 

relaties. 

Tot slot twee tips. Voorbeelden van communicatie 

die verbeterd kunnen worden zonder dat het geld 

hoeft te kosten. 

De PS-flits ziet er in de nieuwe opmaak als pdf nog 

mooier uit, maar zet die dan ook meteen op de 

website. Nummer 3, gedateerd 12 maart, is op 21 

maart nog niet geplaatst.

Een van mijn fractiegenoten is ooit op de foto 

gegaan voor een provinciekrantje over mobiliteit. 

Tegenwoordig fungeert hij ongevraagd als model in 

de personeelwervingscampagne van de provincie. 

Wij vinden het niet erg en wij zijn er stiekem wel 

een beetje trots op, maar een telefoontje om te 

checken of hij hiermee akkoord gaat, was netjes 

geweest. 

Mevrouw PENNARTS (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij hebben de gedeputeerde in de 

commissie al onze complimenten gegeven over de 

scoop en de planmatigheid van het beleidskader 

communicatie en over de spelregels die gaan gelden 

bij de uitvoering. Het gaat om het vergroten van de 

kwaliteit en de effectiviteit van de communicatie. 

Ten aanzien daarvan wil ik op enkele punten nog 

een accent leggen.

Ten eerste het gewicht dat wordt gegeven aan het 

middel “digitale nieuwsbrief”. Er werden tot voor 

kort 40 verschillende nieuwsbrieven verspreid naar 

diverse, deels overlappende doelgroepen. Dat is 

een groot aantal en het is goed dat dit eens tegen 

het licht gehouden wordt. Echter, een elektronische 

nieuwsbrief waarop een ontvanger zichzelf eerst 

actief moet abonneren, zorgt voor een veel kleiner 

bereik in de doelgroep. Dat staat haaks op de 

communicatiedoelstellingen, zoals verwoord in het 

kader. Niet iedereen, vooral beslissers niet, is een 

fervent nieuwsbrieflezer. Overschat dit middel dus 

niet, zeker nu er voorlopig geen sprake is van een 

technisch hoogstaande website, die de verzending 

van digitale nieuwsbrieven zou moeten ondersteu-

nen. 

Ten tweede schetst het communicatieplan de 

provincie vooral als een producerende instelling 

van plannen en producten. En dat moet aan de 

inwoners zo goed mogelijk worden verkocht. De 

provincie is echter ook een organisatie waarin 

sprake is van een belangenafweging op politieke 

gronden. Ook hiervoor moet aandacht zijn. Wij 

hopen dat de afdeling Communicatie hiervoor 

voldoende politiek invoelingsvermogen aan de 

dag kan leggen om daar waar relevant de politieke 

afwegingen te belichten. 

Ten slotte een kanttekening bij de ambitie om het 

profiel van Utrecht als basis te nemen voor een 

campagne voor regiobranding. Dat het commu-

nicatiebeleid ondersteunend is aan de strategische 

positionering van de provincie is logisch. Dat dit 

zou moeten resulteren in een aparte campagne 

voor regiobranding, is wat ons betreft niet zo 

vanzelfsprekend. Wij weten dat voor inwoners en 

organisaties de provincie pas in beeld komt als zij 

een belang of een probleem hebben of als zij ergens 

last van hebben. Dat is een realiteit waarmee wij 

het moeten doen en die nog voldoende ruimte 

laat voor verbeteringen in de communicatie. Het 

positioneren van de provincie als merk, hoort daar 

volgens ons niet bij.

Ik sluit af met Gedeputeerde Staten succes te 

wensen bij de uitvoering van het beleidskader en 

vooral met het intern verankeren van het beleid 

en de spelregels. Het Statenvoorstel formuleert dat 
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ook: “de grootste uitdaging ligt in het eigen maken 

van het kader door de eigen organisatie”. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kan wederom kort zijn. 

Dit is een behoorlijke aanscherping van het beleid 

ten opzichte van hetgeen er was. Het komt tegemoet 

aan een eerdere uitspraak van de Staten. Echter, bij 

het provincieblad voor al onze relaties – en ik sluit 

daarmee aan op de vraag van de heer Bos – is de 

vraag hoe ruim het college de kring trekt, aan welke 

omvang het college denkt, enzovoort. Kortom: de 

fractie van de ChristenUnie wil graag duidelijk 

worden geïnformeerd over dat magazine. Ik onder-

streep de oproep van collega Bos om het business-

plan, dat behoort bij zo’n magazine, te bespreken 

met de klankbordgroep in deze Staten voordat tot 

productie ervan wordt overgegaan. 

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Ook de fractie van D66 geeft haar complimenten 

voor de wijze waarop de motie is uitgevoerd en 

vervat in dit beleidskader. Wij hebben nog enkele 

opmerkingen.

Ik denk dat het heel belangrijk is dat Gedeputeerde 

Staten ‘in control’ zijn en blijven, ook wat betreft 

het beleidskader communicatie. Wij hebben 

allemaal de neiging met periodieke krantjes en 

dergelijke te komen wanneer er weer iets leuks en 

nieuws te melden valt. Ik denk dat het heel belang-

rijk is dat er stevig geregisseerd wordt op dit soort 

ontwikkelingen. 

Ik sluit mij aan bij de opmerkingen van de heer 

Bos over het nieuwe blad dat naar al onze relaties 

gestuurd zou moeten worden. Het is goed die 

discussie in de commissie of in de klankbordgroep 

eens goed scherp te voeren, zodat wij weten waar 

wij aan toe zijn en dat wij niet allerlei verwachtin-

gen hebben. 

Wat D66 betreft is hiermee helder wat het beleids-

kader voor de komende periode is. Ik hoop dat 

wij als Staten niet telkens weer terug moeten naar 

de inhoud. Ik denk dat communicatie uitgevoerd 

moet worden door professionals die er verstand 

van hebben en die dat kunnen. Wij moeten alleen 

kijken of dat gebeurt binnen de kaders en het 

speelveld dat wij daarvoor gecreëerd hebben. 

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik dank de Staten voor hun compli-

menten. Ik zal die op zeer gepaste wijze overbren-

gen aan de ambtelijke ondersteuning. 

Wij hebben een drietal pijlers in dit beleidskader. Dat 

gaat over de relatiecommunicatie, versterking van 

communicatie an sich en de herkenbaarheid en de 

zichtbaarheid van de provincie naar het publiek toe. 

Een van de onderdelen van dit kader is inderdaad 

het maandblad. Er is mij gevraagd wat ik mij daar-

bij voorstel. Ik heb daarbij al diverse voorbeelden 

genoemd, maar ik heb mijn oog ook laten vallen op 

het Brabantblad. Misschien kent de heer Bos dat. 

Dit is een maandblad, waarin op hoofdlijnen vrij 

veel algemene informatie gegeven wordt aan alle 

’klanten’. De bedoeling is dat Gedeputeerde Staten 

nog even goed nadenken over het doel en voor 

wel-ke relaties dit zal worden opgestart. Over 

de oplage heb ik nog geen idee, maar dat heeft 

te maken met de vraag wie wij allemaal willen 

bereiken, zeker als het gaat om betalende abon-

nees. Dat laatste is een belangrijk punt, waarover 

goed nageacht moet wor-den. Moeten wij het blad 

gratis beschikbaar stellen of moeten wij in sommige 

gevallen overgaan tot echte, betalende abonnees?

Al dit soort zaken wil ik vastleggen in een busi-

nessplan. De heer Van Kranenburg noemde het zo, 

maar zo bedoel ik het inderdaad. Ik zal daar goed 

over nadenken en er binnen het college over spre-

ken. Ik kan allen verzekeren die hierover nog twijfel 

hebben, dat er geen blad de deur uitgaat voordat 

de Staten daarmee hebben ingestemd. Die afspraak 

wil ik met de Staten maken en zo hebben wij het 

in de klankbordgroep ook besproken. Een blad, 

zoals het Brabantblad, moet door iedereen gedragen 

worden. Wij moeten het er samen over eens zijn. Ik 

kom terug met een ‘businessplan’, waarin de vragen 

zoals o.a. de heer Bos die heeft gesteld, beantwoord 

zullen worden. Dan gaan wij ook kijken naar het 

nut en de zinvolheid van het blad. Dat wij op een of 

andere manier een blad moeten krijgen, heeft mijn 

overtuiging. De wijze waarop dat gebeurt, wil ik 

graag afstemmen met de Staten.

Mevrouw Pennarts en mevrouw Jonkers spraken 

over de digitale nieuwsbrieven. Zij weten dat er 

heel veel periodieken zijn verschenen totnogtoe 

binnen dit huis. Daar stoppen wij mee. Wat 

betreft de onderscheiden portefeuilles – ik denk 

aan projecten als Hart voor de Heuvelrug of aan 

wegenprojecten – zullen er specifieke digitale 

nieuwsbrieven komen voor de doelgroep die 

daarmee van doen heeft. Wij zullen dat uiteraard 
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beperken en indammen, opdat dit niet opnieuw 

ongebreideld wordt. Nee, wij zullen maatwerk leve-

ren ten aanzien van projecten en wij zullen daar het 

nieuwe medium, de digitale nieuwsbrief, uitvoerig 

en beter gebruiken. Dit echter met de restrictie dat 

wij dit niet zodanig zullen uitbreiden dat het zijn 

doel voorbijschiet. Dat moeten wij niet willen. 

Dan de regiobranding. Dat komt allemaal terug in 

de discussie in de Staten van Utrecht; het profiel 

van Utrecht. Daar zullen wij moeten bekijken hoe 

wij ‘het product provincie’ proberen neer te zetten 

in de vorm van regiobranding.

Het volgende zeg ik naar aanleiding van hetgeen 

de heer De Vries heeft gezegd. Het geldt natuurlijk 

niet alleen voor communicatie, maar ik wil ook 

hier controle hebben. Dat betekent dat wij de 

afspraken die zijn vastgelegd in dit kader, blijven 

volgen en dat wij die op gezette tijden bijstellen 

indien nodig. Ik ga ervan uit dat wij dat met ons 

allen zullen regelen en realiseren. Ik kan de Staten 

zeggen dat ik daarop zal gaan sturen om ook ten 

aanzien van communicatie ‘in control’ te blijven. 

Ik ben ervan overtuigd dat er professionals op de 

afdeling Communicatie werkzaam zijn. Mevrouw 

Pennarts doelde op politieke sensibiliteit. Die is 

er en ook daarbij zullen wij ‘in control’ blijven en 

daaraan de nodige aandacht blijven geven.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Kan de gedeputeerde 

zeggen wanneer hij dat businessplan omtrent dat 

magazine denkt gereed te hebben?

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Vrij snel. Ik denk in een termijn van 

twee tot drie maanden.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Dat betekent dat wij in 

juni/juli daarover kunnen spreken?

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Dat moet haalbaar zijn.

De VOORZITTER: Ik sluit de beraadslagingen. 

Wenst iemand nog een stemverklaring af te geven?

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 

Voorzitter! De fractie van Mooi Utrecht steunt het 

voorstel, maar wil toch een stemverklaring afge-

ven. Wij hebben naar aanleiding van de brochure 

“Samen maken we Utrecht mooier”, zoals die voor-

ligt, opmerkingen gemaakt. Het ‘product democra-

tie’ zal toch nadrukkelijk een van de onderdelen 

zijn waar interactieve meningsvorming voorop 

staat. Wij wachten dat af. Als wij daarover toch nog 

opmerkingen hebben, dan zullen wij daar nader op 

terugkomen. Wij steunen echter de doelstellingen 

van de communicatie met de bevolking. 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel.

PS2008RGW03

Instellingsbesluit Provinciale Commissie 

Leefomgeving (PCL).

PS2008WMC05

Programma Wel Thuis! 2.

PS2008WMC06

Stimuleringsprogramma kleinschalig wonen voor 

mensen met dementie in de provincie Utrecht, 

2008 – 2011.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 

de voorstellen.

Sluiting.

De VOORZITTER: Ik kan u zeggen dat wij 

vanmiddag iemand in ons midden hebben die 

ambtshalve de laatste keer een Statenvergadering 

bijwoont. U zult zich meteen afvragen: wie gaat 

er weg? Niet een van de Statenleden. Het betreft 

Jenny Stam. Jenny, die al lange tijd, vanaf het 

begin, de Staten ondersteund heeft, zeker toen het 

duale stelsel kwam. Zij gaat op 1 april de provinci-

ale dienst, en in het bijzonder de griffie, verlaten. 

Zij gaat van haar pensioen genieten. Met name 

de Statenleden uit de vorige periode kennen haar, 

omdat zij een van de pioniers was bij het begin van 

de griffie en de ontwikkeling daarvan. Zij heeft 

daar baanbrekend werk verricht en er mede voor 

gezorgd dat de griffie een volwaardige positie in 

ons bestel heeft gekregen. 

Zo was zij ook een spil in web samen met oud-

Statenlid, nu burgemeester van Bunschoten-
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Spakenburg, de heer Van de Groep, toen zij de hele 

voorbereiding deed van het streekplan 2005 – 2015. 

Zij heeft ook een grote rol gespeeld om de meer 

dan 4000 bezwaarschriften die naar de Staten 

kwamen, op een goede manier te verwerken. Ook 

daarnaast heeft zij bij de meer dagelijkse werk-

zaamheden, zoals fractievergoedingen, verkiezin-

gen, rechtspositie van Staten- en commissieleden, 

heel veel werk verricht.

Kortom: ervaren en geliefd. Daarom is het goed 

haar in uw midden te bedanken voor het vele werk 

dat zij heeft verricht. De Staten kunnen ook zelf 

zo dadelijk nog even in het Wapen van Utrecht 

afscheid van haar nemen.

Wij wensen haar alle goeds toe voor de toekomst. 

(Overhandiging boeket bloemen. Applaus.)

Ik sluit de vergadering. 

(Einde van de vergadering om 16.12 uur.)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 

Provinciale Staten van Utrecht van 19 mei 2008.

De voorzitter,

De griffier,


