
Geachte Staten en commissieleden, 
 
Namens voorzitter Marianne de Widt mail ik u aanvullende informatie over de vakcommissie BEM 
d.d. 19 juni a.s. vanaf 19:30 uur en de informatieve commissie BEM aansluitend. Deze zullen plaats 
vinden in de Statenzaal. 
 
Voor de vakcommissie geldt de spreektijdenregeling. Deze is gebaseerd op 2 uur netto vergaderen. 
Dat betekent dat iedere fractie 6 minuten spreektijd heeft.  
 
Vergadering van Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen 
Datum: 19-06-2019 19:30 uur  
 

Locatie: Statenzaal 
Voorzitter: Mw. ir. M. de Widt 
Griffier: Dhr. drs. T.J. Dorst 
 

1 Opening en algemeen (tijdsbesteding 
19:30 - 20:00 uur)  

 
1.1 Opening  

 
1.2 Vaststellen agenda  

 
1.3 Mededelingen  

Er zijn tot nu toe geen mededelingen 
bekend. 

 
1.4 Rondvraag  

Vragen voor de rondvraag kunnen 
nog tot en met dinsdag 18 juni 
worden ingediend bij de 
commissiegriffier. 

 
1.5 Conceptverslag statencommissie 

Bestuur, Economie en Middelen 22 
mei 2019 (2019BEM61)  
Vaststellen  
Behandelend ambtenaar: Mw. R. 
Heidstra tel. 06-53704438 
Opmerkingen n.a.v het verslag graag 
vooraf melden bij de 
commissiegriffier 

 
1.6 Termijnagenda BEM en motielijst 

(2019BEM62)  
Ter kennisname  
Behandelend ambtenaar: Dhr. J. 
Dorst tel. 06-25778977 

 
2 Ter bespreking (tijdsbesteding 20:00- 

22:00 uur)  
 

2.1 SV Regio deal FoodValley 
(2019BEM67)  



Ter bespreking  
Door de VVD en het CDA is een 
amendement aangekondigd, zie 
bijlage bij deze mail. 
 
Portefeuillehouder: Mw. H.G.J. Bruins 
Slot 
Behandelend ambtenaar: Dhr. M. 
Linskens tel. 06-21124704 

 
2.2 Statenvoorstel Kadernota 2020 - 2023 

(2019BEM70)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Alle 
gedeputeerden 
Behandelend ambtenaar: Dhr. E. 
Philips tel. 030-2582298 

 
2.3 Statenvoorstel Voorjaarsnota 2019 

(2019BEM69)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Alle 
gedeputeerden 
Behandelend ambtenaar: Dhr. E. 
Philips tel. 030-2582298 
 
Om dubbele behandeling in de 
verschillende commissies te 
voorkomen is een werkverdeling 
voorgesteld:  
In RGW Programma 1,2 en 3.  
In M&M Programma 4 m.b.t. Energie 
en programma 5  
In BEM het geheel, behalve de 
hiervoor genoemde hoofdstukken.  

 
2.4 Motie 26 Charter Diversiteit  

Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Dhr. R.G.H. Van 
Muilekom - aangehouden tijdens PS 5 
juni 2019 

 
3 Sluiting  

 
 
Na een korte schorsing zal de informatieve commissie BEM plaatsvinden. Hiervoor geldt géén 
spreektijdenregeling.  
Alleen de SB m.b.t. de AWB-Adviescommissie is opgewaardeerd. Van de overige stukken wordt u 
geacht kennis te hebben genomen.  



  

Locatie: Statenzaal 
Voorzitter: Mw. ir. M. de Widt 
Griffier: Dhr. drs. T.J. Dorst 
 

1 Opening  
 

2 Vaststellen agenda  
 

3 Opgewaardeerde statenbrieven  
 

3.1 SB Jaarverslag 2017 en 2018 Awb-
adviescommissie van PS en GS inzake 
afdoening van bezwaarschriften en 
klachten (2019BEM68)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Dhr. Oosters 
Behandelend ambtenaar: Mw. Y. van 
Lieshout-Claus tel. 030-2582757  
 
Opwaardering namens SGP, CU, CDA, 
en de VVD. D66 heeft zich hierbij 
aangesloten. 
 
Naar aanleiding van de 
informatiesessie met de awb-
adviescommissie willen wij graag op 
een aantal punten meer informatie 
over de positie van deze commissie. 
Het betreft de volgende vragen en 
onderwerpen: 
1. In de begeleidende Statenbrief 
staat dat het jaarverslag is 
vastgesteld door GS. Dat lijkt ons een 
vergissing. Het gaat hier immers om 
een onafhankelijke commissie. Dat is 
de commissie met ons eens. Dat is 
ook bij de bespreking van het 
jaarverslag 2016 aan de orde gesteld. 
Graag een toelichting waarom GS een 
jaarverslag van een onafhankelijke 
commissie vaststelt, en ook voordat 
het naar PS wordt gestuurd. 
2. Wij missen in de jaarverslagen een 
financiële paragraaf. Tijdens de 
informatiesessie begrepen wij dat de 
commissie zelf ook niet scherp heeft 
wat hun budget is, of ze binnen dat 
budget blijven en wat hun 
werkzaamheden kosten. Graag 
ontvangen wij een overzicht van de 



kosten over 2017 en 2018 en krijgen 
we inzicht in wie verantwoordelijk is 
voor het vaststellen en bewaken van 
dit budget en welke plaats dit heeft in 
de provinciebegroting en de 
jaarrekening. 
3. De awb-adviescommissie doet een 
aantal stevige aanbevelingen. Graag 
horen wij van het college hoe zij van 
plan zijn met deze aanbevelingen om 
te gaan en op welke termijn PS 
hierover wordt gerapporteerd. 
4. De provincie staat onder andere in 
het kader van de komst van de 
omgevingswet in 2021 voor de 
opgave om op een andere manier om 
te gaan met initiatiefnemers 
(ondernemers, maatschappelijke 
partijen, burgers). Hierbij staat het 
begrip samenwerking en de één 
overheidsgedachte centraal. We 
willen graag met het college en de 
andere commissieleden van gedachte 
wisselen over de vraag wat dit 
betekent voor de functie en de positie 
van de awb-adviescommissie.  
5. Het lijkt ons sowieso niet 
verstandig om weer zo lang te 
wachten tot we de adviescommissie 
weer spreken. Graag komen we na de 
zomer met een aantal Staten-/ 
commissieleden bijeen om te zorgen 
dat de aanbevelingen en afspraken 
niet 'weg lopen". Wie wil daarbij 
aansluiten? 

 
4 Sluiting  

 
5 Ter kennisname stukken 

(tijdsbesteding 22:00 - eindtijd volgt)  
 
Verzoeken voor opwaardering tot 
bespreekstuk van een van 
onderstaande stukken kunt u 
schriftelijk indienen tot woensdag 12 
juni 09:00 uur, via 
johan.dorst@provincie-utrecht.nl 

 
5.1 SB Ontwerp programmabegroting 

HUA 2020-2023 (2019BEM63)  
Ter informatie  
 

mailto:johan.dorst@provincie-utrecht.nl


Portefeuillehouder: Dhr. R.G.H. Van 
Muilekom 
Behandelend ambtenaar: Mw. I. 
Broos tel. 06-51392542 

 
5.2 SB verslag Europees Erfgoedjaar 2018 

(2019BEM60)  
Ter informatie  
 
Portefeuillehouder: Dhr. R.G.H. Van 
Muilekom 
Behandelend ambtenaar: Mw. G. 
Wachter tel. 030-2582739 

 
5.3 Memo proces beeldenpark Jits Bakker 

op Beerschoten en herinrichting 
(2019BEM64)  
Ter informatie  
 
Portefeuillehouder: Dhr. R.G.H. Van 
Muilekom 

 
5.4 SB financieel arrangement 

begeleidingscommissie 
Vijfheerenlanden (2019BEM65)  
Ter informatie  
 
Portefeuillehouder: Mw. H.G.J. Bruins 
Slot en Dhr. R.C.L. Strijk 
Behandelend ambtenaar: Dhr. H. 
Versteeg tel. 030-2583364 

 
5.5 SB hoger beroep vonnis Amsterdam 

claim nabetaling verkoop ENECO 
(2019BEM66)  
Ter informatie  
 
Portefeuillehouder: Dhr. R.C.L. Strijk  
Behandelend ambtenaar: Dhr. H. 
Versteeg tel. 030-2583364 

 
 
 
Gegroet, 
 
Johan Dorst 
Commissiegriffier FAC & BEM @SGU 
  
Telefoon (030) 258 27 93 / (06) 25 77 89 77 
 
 


