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VERSLAG d.d. 25 januari 2023 van de hybride vergadering van de commissie Bestuur, Economie en Middelen 
van de provincie Utrecht  
 
Voorzitter: mw.ir. M. de Widt  
 
Namens het college van GS: CvK H. Oosters R. Van Muilekom, H. Van Essen en R. Strijk, M. Sterk 

Woordvoerders: dhr. H. Wolting (ChristenUnie), mw. W. De Boer-Leijsma (PvdA), dhr. B. De Brey (VVD), dhr. R. 
Dercksen (BVNL), dhr. B. Van den Dikkenberg (SGP), mw. N. De Haan-Mourik (ChristenUnie), dhr. E. Kamp (D66), 
dhr. A. Kocken (VVD), mw. M. Lejeune-Koster (PvdA), mw. H. Rikkoert (ChristenUnie), mw. M. Welschen-van der Hoek 
(CDA), mw. F. Demir (DENK), mw. O. de Man (VVD), mw. L. Veen (D66), dhr. T. Dinklo (JA21), dhr. M. De Droog 
(D66), dhr. M. Eggermont (Socialisten Utrecht), mw. N. Groen (GroenLinks), dhr. V. Janssen (VVD), dhr. C. Westerla-
ken (CDA), dhr. H. de Harder (ChristenUnie), dhr. P. Overkleeft (D66), dhr. A. Karataş (GroenLinks) 

 
Van ambtelijke zijde aanwezig: 
Mw. drs. B.F. Ferwerda (griffier); mw. J. Dubero (Notuleerservice Nederland)  
 
 
Opening en algemeen 
 
1. Opening 

 
De voorzitter opent de vergadering van de Commissie Bestuur, Economie en Middelen om 15.30 uur en heet iedereen 
welkom bij deze laatste reguliere vergadering in deze staatsperiode. Zij heet speciaal de griffiemedewerker Rik van 
Paridon welkom.  
 
Overhandiging rapport ‘Maatschappelijke Meerwaarde van de retail’ 
 
Jeroen van Dijken, directeur Belangen & Beleid van INretail, en Jeroen Roose-van Leijden, Centrummanager Utrecht 
en Soest, zijn aanwezig voor het overhandigen van het rapport ‘Maatschappelijke Meerwaarde van de Retail’ aan de 
commissie. 
 
De heer Van Dijken licht toe dat INretail de vertegenwoordiger is van winkels in Nederland. De provincie speelt een 
belangrijke rol om te zorgen dat de winkelgebieden aantrekkelijk blijven. INretail heeft rapport en een kort pamflet 
gemaakt met zes punten waar de provincie een duidelijke rol speelt, zoals ruimtelijke ordening, stimuleren onderne-
merschap en innovatie en arbeidsmarkt en innovatie. Het gaat niet alleen over winkels en de economische functie en 
de belangen van winkeliers als werkgever, maar ook over het bredere belang van de winkel. De winkel is een ontmoe-
tingsplek. Het rapport is met 75 mensen en organisaties  uit verschillende sectoren opgesteld. De provincie kan bo-
venregionaal een belangrijke rol spelen. De heer Van Dijken hoopt dat de provincie dit punt wil oppakken. 
 
De heer Roose van Leijden vult aan dat naar aanleiding van dit rapport alle centrumgebieden in de provincie Utrecht 
alle partijen zijn geïnformeerd. Hij hoopt dat met name de sociale meerwaarde die winkelgebieden hebben de komende 
tijd voldoende aandacht krijgt in de partijprogramma’s.  
 
De voorzitter meldt dat het rapport en het pamflet onder alle fracties verspreid wordt.  
 
De voorzitter verzoekt de Commissieleden om, als zij het woord wensen in de zaal, dit via handopsteken kenbaar te 
maken. Commissieleden die de vergadering via Teams volgen kunnen dit via de chat kenbaar maken. De vergadering 
is gepland tot 21.30 uur. Om ongeveer 18.00 uur wordt de vergadering geschorst voor een dinerpauze. Er wordt ge-
werkt met spreektijden. Elke fractie krijgt 12 minuten spreektijd, GS 52 minuten. De rondvraag en de interrupties maken 
deel uit van de spreektijd. Voor de volgorde van de sprekers is geloot. Vandaag krijgt de PvdD als eerste het woord, 
hierna zijn de fracties op alfabetische volgorde aan de beurt.  
 
2. Vaststellen agenda 
Agendapunt 18: Memo voortgang van het Provinciaal Sportakkoord Utrecht wordt direct na de schorsing behandeld.  
 
Mevrouw Demir neemt van de gelegenheid gebruik om de voorzitter, namens de Commissie Bestuur, Economie en 
Middelen, hartelijk te danken voor het voorzitterschap van de Commissie.  
 
Er volgt applaus.  
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De voorzitter dankt de statenleden, de gedeputeerden, de bestuursadviseurs, de griffiemedewerkers en  de mensen 
van de facilitaire dienst voor hun medewerking de afgelopen jaren. 
 
Er volgt applaus.  
 
3. Mededelingen 
Gedeputeerde Strijk geeft een update over de huisvesting van de Oekraïners die in het provinciehuis worden opge-
vangen. Er is plek voor 225 mensen, op dit moment zijn er 212. Het gaat goed, men voelt zich steeds meer thuis in het 
provinciehuis. Er zijn drie mobiele keukens geplaatst, er kunnen negen gezinnen tegelijk koken. Dit wordt zeer op prijs 
gesteld. Steeds meer jonge kinderen spreken relatief goed Nederlands en kunnen fungeren als tolk. De tieners com-
municeren vooral in het Engels. Er zijn gezinnen in de provincie die af en toe een gezin uit Oekraïne thuis te eten 
uitnodigen. Dit wordt zeer op prijs gesteld. Indien een aanwezige hier ook interesse in heeft, kan dit bij de griffie kenbaar 
gemaakt worden zodat dit wellicht centraal gecoördineerd kan worden.  
 
4. Ingekomen stukken BEM 
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de ingekomen stukken. 
 
5. Vaststellen verslagen commissie Bestuur, Economie en Middelen 
Het verslag van de vergadering van 30 november 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
6. Termijnagenda BEM en lijst moties 
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de termijnagenda en de lijst moties. 
 
7. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
8. SV betreffende Beslissing op bezwaar A. Goldhoorn c.s. 
Dit Statenvoorstel is eerder in de commissie M&M van 30 november 2022 besproken. In de vergadering van Provinciale 
Staten van 14 december jl. is het Statenvoorstel door middel van een ordevoorstel van de agenda gehaald. In de aanloop 
naar de behandeling op 14 december is door Statenlid de heer Dercksen een aanvullend advies gevraagd en geleverd 
door Stibabo. De commissie BEM was van mening dat in genoemd aanvullend advies een element zat waarop nadere 
juridische duiding wenselijk is. Deze nadere juridische duiding is aan het Statenvoorstel toegevoegd. Het gewijzigde 
Statenvoorstel staat nu als bespreekpunt op de agenda van deze commissie en komt ter besluitvorming op de PS-
agenda van 8 februari 2023. Anders dan de eerdere bespreking in de commissie M&M is voor BEM gekozen, omdat het 
hier een juridisch afhandeling van een formeel bezwaar tegen een besluit van PS betreft, met de cdK als portefeuille-
houder. 
 
De voorzitter geeft de inspreker, de heer Goldhoorn, het woord. 
 
Het kernpunt van de discussie is het al dan niet ontvankelijk verklaren van het door diverse organisaties aan de heer 
Goldhoorn ingediende bezwaar. De griffie heeft extra juridisch advies laten inwinnen en de heer Dercksen heeft na-
mens zijn fractie advies ingewonnen bij hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, professor Elzinga. 
Het resultaat van deze adviezen komt echter niet overeen. Het is nu aan de Commissie hoe deze het voorliggende SV 
beoordeelt in relatie tot het advies van professor Elzinga. De heer Goldhoorn omarmt dit advies omdat dit mede over-
eenkomt met de door de heer Goldhoorn ingebrachte motivering in de vorige Commissievergadering. Juist het amen-
dement maakt dat het besluit een rechtsgevolg heeft. GS moet de gemeente aanmoedigen en ondersteunen om voor 
1 december 2022 bestaande windplannen te concretiseren en tot aanvullende windlocaties te komen en hen dan waar 
nodig te helpen met het starten van een ruimtelijke procedure. Er moet begin 2023 een voortgangsrapportage komen. 
Als daaruit blijkt dat er onvoldoende opwek van wind is toegevoegd, dient te worden gestart met een projectbesluit of 
een inpassingsplanprocedure. Dit laatste is een duidelijke opdracht van PS aan GS. De heer Goldhoorn verwijst naar 
het Kamerdebat dat eerder deze maand is gehouden over de Wet algemeen bestuursrecht. De minister van Binnen-
landse Zaken wil deze wet wijzigen. Het doel van de wetswijziging is ingegeven om inwoners meer mogelijkheden te 
bieden de evenredigheid tussen overheid en burgers te vergroten. PS zou ook een stap kunnen zetten in deze richting 
door de nu ontstane patstelling – twee tegenstrijdige adviezen – te gebruiken om de positie van de burger evenrediger 
te maken. PS mag afwijken van het advies van de Commissie. Zeker nu er twee tegengestelde adviezen liggen, is er 
geen eenduidigheid. Er is reden tot twijfel. De heer Goldhoorn geeft PS mee bij twijfel te beslissen in het voordeel van 
de inwoners, met vertrouwen de bezwaarprocedure tegemoet te zien en inhoud te geven aan datgene wat de minister 
beoogt.  
 
De heer Van den Dikkenberg meldt dat de grond van het advies van BVNL een fractie is van het totale voorstel. Hij 
vraagt de heer Goldhoorn hoe hij hiernaar kijkt in verhouding tot de rest van het besluit waar zijn inbreng over gaat. 
 
De heer De Harder vraagt welk recht van de heer Goldhoorn wordt geschaad door dit besluit. Verder ziet hij niet hoe 
het besluit over de tussenbalans RES de mogelijkheden voor participatie belemmert.  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2023/25-januari/15:30/SV-betreffende-Beslissing-op-bezwaar-A-Goldhoorn-c-s
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De heer De Brey vraagt of de heer Goldhoorn naar de rechter stapt. Ook het Stibabo-onderzoek van professor Elzinga 
geeft aan dat op het merendeel van de punten geen verandering in rechtsgevolg optreedt.  
 
De heer Eggermont meldt dat het SV iets zegt over een concreet besluit. Hij vraagt de heer Goldhoorn wat volgens 
hem een concreet besluit is en wat er niet concreet is aan het besluit van GS. 
 
De heer Dercksen vraagt de heer De Brey of, als er een besluit genomen wordt dat in strijd is met de wet, dit het hele 
besluit niet in strijd met de wet maakt.  
 
De heer De Brey geeft aan dat de vraag die voorligt is of het besluit rechtsgevolgen heeft gehad. De heer Dercksen 
maakt het heel groot.  
 
De heer Dercksen meldt dat er een advies van de Commissie ligt waarvan de professor, die dé autoriteit in Nederland 
is, zegt dat dat op één onderdeel wel degelijk ontvankelijk is. Dit maakt het hele besluit ontvankelijk voor bezwaar. 
 
De heer De Brey geeft aan dat het punt waarop wél rechtsgevolg aan wordt gegeven, nu net het element is waar in het 
oorspronkelijke bezwaar niet om werd gevraagd.  
 
De heer Overkleeft meldt dat onder punt 6 van het advies van Stibabo staat dat een opdracht onder voorwaarden tot 
starten van de procedure zelf nog niet van invloed is op rechten en plichten. Hij vraagt de heer Goldhoorn hoe hij die 
stellingname ziet.  
 
De heer Goldhoorn krijgt de gelegenheid te reageren. De Adviescommissie is van mening dat het bezwaar helemaal 
niet ontvankelijk is, maar er is geen rekening gehouden met het amendement dat ook rechtsgevolgen heeft. Hiermee 
is het advies direct ontvankelijk geworden. Als er één reden tot ontvankelijkheid .is, is het bezwaar ontvankelijk. Of hij 
naar de rechter gaat, hangt geheel van de uitspraak van PS af. 
 
De heer De Brey geeft aan dat zowel Stibabo als de Commissie aangeven dat het bezwaar niet ontvankelijk is. Hij 
vraagt of het alleen gaat over het ene punt in het Stibabo-onderzoek, of over alle punten. 
 
De heer Goldhoorn antwoordt dat het gaat om de vraag die voorlag of het ingediende bezwaar ontvankelijk is of niet. 
PS heeft een amendement aangenomen, het is dan toch niet wenselijk dat dat geen rechtsgevolgen heeft. De gede-
puteerde moet het amendement uitvoeren. Het bezwaar is daarmee ontvankelijk. Het opstarten van een inpassings-
procedure heeft rechtsgevolgen. Indien de Omgevingswet wordt aangekomen, komt het ondanks toezeggingen van 
GS niet terug in dit gremium. PS heeft mandaat gegeven aan GS. Er is wel degelijk sprake van een rechtsgevolg.  
 
De heer De Harder wijst erop dat de heer Goldhoorn uiteindelijk nog een bezwaar in indienen en in beroep kan gaan. 
 
De heer Goldhoorn onderschrijft dat, maar het gaat erom of er al dan niet sprake is van een rechtsgevolg. Het rechts-
gevolg van dit besluit is, dat indien de Omgevingswet is aangenomen, PS niets meer te zeggen heeft over het inpas-
singsbesluit.  
 
De heer De Harder vraagt welk recht van de heer Goldhoorn in het geding is door het vaststellen van de tussenbalans 
RES. De heer Goldhoorn wijst daarvoor naar het feit dat de Commissie BEM niet meer in stelling wordt gebracht, maar 
hiermee wordt het recht niet aangetast.  
 
De heer Goldhoorn antwoordt dat dit voor hem en de aangesloten verenigingen en stichtingen het gevolg heeft dat 
mogelijk door het inpassingsbesluit er winmolens worden geplaatst daar war deze verenigingen en stichtingen dat niet 
willen. Dit heeft professor Elzinga ook duidelijk aangegeven.  
 
De heer Eggermont herhaalt zijn eerder gestelde vraag. In het SV staat dat er geen sprake is van een concreet besluit. 
Hij vraagt hoe de heer Goldhoorn hier tegenaan kijkt.  
 
De heer Goldhoorn antwoordt dat het niet van belang is of er een concreet besluit is of een besluit. Het gaat om de 
vraag of het een besluit is met rechtsgevolgen. 
 
De heer De Harder constateert dat de heer Goldhoorn de wetswijziging van de Wet algemeen bestuursrecht koppelt 
aan participatie. Hij kan dit niet goed plaatsen ten opzichte van het besluit over de tussenbalans RES. 
 
De heer Goldhoorn geeft aan dat de minister wil dat de positie van een burger ten opzichte van de overheid versterkt 
wordt zodat het vertrouwen van de burger in de overheid hersteld wordt. In dit kader zou het te waarderen zijn als PS 
het bezwaar ontvankelijk verklaart. 
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De heer Karataş complimenteert de heer Goldhoorn voor zijn betrokkenheid en zijn participatie in dit traject. Hij vraagt 
welke participatievormen de heer Goldhoorn verder nog ziet. 
 
De heer Goldhoorn antwoordt dat hij hier duidelijk over is geweest, hij wil het hierbij laten.  
 
De voorzitter gaat over tot de behandeling van het SV. 
 
Eerste termijn 
 
Commissaris van de Koning, de heer Oosters, wijst erop dat hij spreekt als voorzitter van PS, niet als lid van het college 
van GS. De griffie is verantwoordelijk voor de beargumentering van het voorstel.  
 
De heer Eggermont gaat ervan uit dat de besluiten in het SV concreet zijn. De vraag of de besluiten concreet zijn of 
niet lijkt de spil te zijn op grond waarvan er uiteindelijk geen inhoudelijke beoordeling van het bezwaar komt. Hij vraagt 
waarom de ontvankelijkheid niet gewoon toegekend kan worden, waarna een inhoudelijke behandeling kan plaatsvin-
den. 
 
De heer Van den Dikkenberg vindt het, zeker bij tegengestelde belangen, goed om het bezwaar in behandeling te 
nemen. De uitkomst kan uiteindelijk hetzelfde zijn. 
 
De heer De Brey vraagt de indieners van het amendement of zij bereid zijn dit in te trekken of opnieuw te doen.  
 
De heer Eggermont vindt dat er eerst een besluit genomen moet worden over de ontvankelijkheid. Inwoners van de 
provincie willen een inhoudelijk antwoord krijgen als zij daar recht op hebben. Er kan daarna altijd nog gekeken worden 
hoe er met het amendement wordt omgegaan.  
 
De heer De Harder geeft aan dat het amendement sowieso niet ingetrokken wordt, het is niet voor niets ingediend. Het 
besluit wordt er beter van. Het voorstel van GS is bovendien niet het besluit. Het besluit dat genomen is, is het ge-
amendeerde besluit. Het amendement intrekken verandert daaraan niets.  
 
De heer De Brey geeft aan dat er twee adviezen zijn die zeggen dat het oorspronkelijke besluit goed is, alleen het 
amendement had niet moeten zijn ingediend. Dan kan er een nieuw besluit genomen worden op bezwaar. Het amen-
dement heeft rechtsgevolg. 
 
De heer Dercksen meldt dat professor Elzinga het oordeel uitspreekt dat er beïnvloeding van rechten is. Het is niet zo 
belangrijk wat de juristen van de provincie daarvan vinden. Hij vindt dat het bezwaar een kans moet krijgen ontvankelijk 
verklaard te worden.  
 
De heer Westerlaken meldt dat het CDA voor het SV gaat stemmen. De mening van het CDA is niet veranderd. 
 
De heer De Harder vindt wat voorligt een juridische vraag is. Dit heeft niet veel te maken met de vraag of iemand wat 
gegund wordt. Als iemand een bezwaar maakt dat gegrond is, dan is dat zo. Als het besluit niet goed genoeg was, 
moet dit gewijzigd worden.  
 
De heer Van den Dikkenberg geeft aan dat de kern van het verhaal is dat er niet te vrezen is als er zorgvuldige besluit-
vorming plaatsvindt. Een volledig besluit kan niet ongegrond verklaard worden als slechts een deel grond heeft voor 
bezwaar. Een bezwaarprocedure kan met vertrouwen tegemoet worden gezien.  
 
De heer De Harder vindt dat er ook gekeken moet worden naar precedentschepping wanneer dit bezwaar ontvankelijk 
wordt verklaard. Er ligt een duidelijk advies van de Commissie AWB en het door BVNL ingewonnen externe advies 
bevat een onzekerheid.  
 
De heer De Brey constateert dat de heer De Harder wel besluiten wil nemen, maar inwoners mogen daar geen bezwaar 
tegen maken. 
 
De heer De Harder hoort de heer De Brey woorden zeggen die hij niet gebruikt heeft. De discussie wordt op deze 
manier heel vervreemdend. Hij heeft gezegd dat dit een puur juridische discussie is en de discussie is in dit geval of 
het bezwaar ontvankelijk is of niet. De Commissie AWB komt tot een duidelijke conclusie die wordt ondersteund door 
een extern advies en juristen van de provincie. Daarbij is er een advies met een twijfelpunt ten aanzien van het amen-
dement dat is ingediend. Als de Commissie AWB tot de conclusie komt dat dit bezwaar niet ontvankelijk is, en de 
Commissie BEM vindt van wel, is het de vraag welke besluiten zonder rechtsgevolgen dan nog meer ontvankelijk voor 
bezwaar worden geacht. Voor deze procedure geldt dat er nu geen windmolenlocatie wordt aangewezen. GS krijgt de 
opdracht daarmee aan de slag te gaan. Er komt straks een procedure waarin bezwaar en beroep volledig openstaan.  
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De heer Eggermont geeft aan dat bovenstaande aansluit bij zijn vraag wat nu een concreet besluit is en wanneer een 
besluit concreet is. Wat hem betreft zijn besluiten die genomen worden, besluiten met gevolgen.  
 
De heer De Harder meldt dat de kern niet in het woord ´concreet´ zit, maar in het woord ´rechtsgevolg´: heeft het besluit 
een concreet rechtsgevolg voor degene die bezwaar maakt? Het besluit heeft op dit moment geen concreet rechtsge-
volg. Op basis van dit besluit wordt nu geen vergunning voor een windmolen verleend. 
 
Mevrouw Demir geeft aan dat DENK geen twijfels heeft over het werk van de Commissie AWB. Zij snapt de argumenten 
die genoemd worden, het is een juridische kwestie waar juridisch naar gekeken moet worden. Zij vraagt waarom er 
een advies ligt. Dit zou er niet zijn als er geen juridische mogelijkheden zouden zijn en zouden er geen mogelijkheden 
zijn om anders te handelen dan wat in het advies van de Commissie staat. De Staten moeten kritisch kijken naar het 
werk dat gedaan wordt en welke besluiten genomen worden. Er mag afgeweken worden van een advies en er kan 
besloten worden dit bezwaar inhoudelijk te behandelen. Zij vraagt of er een beeld is van de gevolgen wanneer dit 
gebeurt.  
 
De heer Overkleeft meldt dat D66, gezien de adviezen, niet anders kan doen dan instemmen met dit SV. De argumen-
tatie is overtuigend. 
 
De heer Karataş sluit zich daar bij aan. GroenLinks hecht veel waarde aan wetten en wettelijke organen. De Commissie 
AWB heeft een advies uitgebracht, er is een advocatenkantoor ingeschakeld, evenals de juristen van de provincie. 
GroenLinks ondersteunt het SV. In lijn met de adviezen die zijn uitgebracht, is het bezwaar niet ontvankelijk.  
 
De heer Dinklo vindt de discussie moeilijk te volgen. Het gaat alleen om het ontvankelijk verklaren van een bezwaar. 
AJ21 steunt het SV niet, het bezwaar moet behandeld worden.  
 
De heer De Harder vraagt of de heer Dinklo vindt dat een bezwaar altijd behandeld moet worden, of daar een grond 
voor is of niet. 
 
De heer Dinklo vindt dat niet. Er liggen nu echter verschillende adviezen waarbij discussie is tussen juristen. Hij vindt 
dat het bezwaar wel ontvankelijk verklaard moet worden en behandeld moet worden 
 
Mevrouw De Boer meldt dat de PvdA het advies van de Commissie AWB volgt. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Oosters. 
 
Voor ligt opnieuw het besluit tot het afdoen van een bezwaarschrift dat gericht is op een besluit van PS. Dit gaat via de 
door de wet voorgeschreven procedure via een Commissie die PS heeft ingesteld en benoemd en die GS adviseert 
over de afdoening. Op basis van dat advies neemt GS een nieuw besluit. Dat is deze keer aan de Staten voorbehouden. 
De lijnen van het Bestuursrecht bepalen niet alleen de rechten van degene die bezwaar maakt, maar ook van degenen 
tegen wie het bezwaar gericht is, in dit geval is dat PS. Het Bestuursrecht ziet erop toe dat alle belangen via de juridi-
sche weg op een juiste wijze worden gewogen. Dat is iets anders dan een politiek oordeel vellen over die belangen. 
Dit loopt in de discussie wat door elkaar. Als er bezwaar is vanuit de samenleving waartegen bezwaar is, wil PS waar 
wat aan doen. Hier zijn middelen en instrumenten voor. PS kan via het Reglement van Orde op welk willekeurig moment 
een discussie voeren over een vraagstuk. Via de Algemene Wet Bestuursrecht moet de wet gevolgd worden in de 
beoordeling van bezwaren om een gelijk speelveld te blijven houden voor iedereen die bezwaar heeft en degenen 
tegen wie het bezwaar gericht is. Nu moet PS een besluit nemen over het ingediende bezwaar. Dit wordt gedaan op 
basis van een advies van de Commissie voor de bezwaarschriften. Dat advies was niet ontvankelijk en is niet opnieuw 
gevraagd. Later zijn er adviezen toegevoegd en nu is het moment een besluit te nemen. Als er geen besluit genomen 
wordt, kan de heer Goldhoorn daaruit afleiden dat zijn bezwaar is afgewezen en kan hij zich wenden tot de rechtbank 
en uiteindelijk naar de Raad van State. Gesteld wordt dat de juristen het niet eens zijn, maar in deze casus zijn zij het 
juist wel eens. Alle juristen zijn van mening dat het bezwaar niet ontvankelijk is. De heer Elzinga geeft in zijn advies 
echter aan het tweede amendement een verandering van recht betekent. Dit is mogelijk, maar dit is niet op een indivi-
dueel rechtsgevolg gericht en ook niet op een specifieke groep. Er is nog geen plan, er zijn nog geen ondernemers, er 
meldt zich nog geen coöperatie. Er is alleen een algemene richtlijn en uitspraak die PS bij het besluit heeft gedaan. De 
heer Elzinga komt dan ook terecht tot de conclusie dat hiermee het amendement op het specifieke deel van de tus-
senbalans een algemeen verbindend voorschrift geeft. Dit leidt tot een verandering in recht en hiermee vervalt een niet 
onbelangrijk onderdeel van de motivatie van de Commissie. Hij zegt daarmee niet dat het bezwaar ontvankelijk is. De 
Wet algemeen bestuursrecht biedt uitkomst. Artikel 8.3, lid 1 zegt dat er geen beroep kan worden ingesteld tegen een 
besluit inhoudende een algemeen verbindend voorschrift of een beleidsregel. Dus als de heer Elzinga gelijk heeft dat 
dit op dit onderdeel een algemeen verbindend voorschrift is, kan daar geen bezwaar tegen gemaakt worden. Alle 
wetten die in Nederland worden aangenomen en alle beleidsregels die PS vaststelt hebben een algemene gelding en 
staan niet voor beroep open. De wet bepaalt dat uit een beleidsregel besluiten kunnen voortvloeien die direct een 
belang van een betrokkenen schaden. De betrokkene kan op grond daarvan bezwaar maken. De juristen zijn het in 
hoge mate met elkaar eens. 
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De heer Dercksen vindt het advies van de heer Elzinga duidelijk. Hij vindt dat de heer Oosters hieraan voorbij gaat. Er 
staat ‘Hierdoor vervalt de argumentatie van de Adviescommissie op een niet onbelangrijk onderdeel.’ 
 
De heer De Harder concludeert dat de heer Dercksen een interpretatie geeft van wat er staat. Er staat niet dat daarmee 
de onafhankelijkheid anders beoordeeld moet worden.  
 
De heer Dercksen gaat de heer Elzinga vragen of deze kan bevestigen wat hij denkt wat er staat en of hij dat duidelijker 
op kan schrijven. 
 
De heer De Brey complimenteert de heer Oosters voor de wijze waarop hij dit onderwerp behandelt. Het draait om het 
amendement. Hij werpt de vraag op of het besluit met het amendement beter is geworden.  
 
De heer Eggermont vindt dat er over het SV gesproken moet worden. Hij vraagt wat het probleem is het verzoek wel 
inhoudelijk behandeld wordt.  
 
De heer Oosters constateert dat de heer Dercksen erkent dat de laatste passage van het rapport van de heer Elzinga 
geen uitspraak doet over ontvankelijkheid. De heer Oosters heeft zijn conclusie zojuist verwoord. PS heeft de moge-
lijkheid om opnieuw met elkaar de discussie te voeren over wat de tussenbalans betekent. Dat is een politiek bestuur-
lijke discussie die kan leiden tot andere of aanvullende besluiten. Na dat debat wordt waarschijnlijk weer hetzelfde 
besluit genomen. Er moet in deze situatie gekeken worden naar het bezwaar dat de heer Goldhoorn maakt en de reden 
die daar achter zit. PS heeft als volksvertegenwoordigers voldoende mogelijkheden en middelen om met hem verder 
in gesprek te gaan.  
 
De heer Eggermont vindt dit geen antwoord op zijn vraag. Hij vraagt wat er mis is met een inhoudelijke beoordeling 
van het bezwaar. Als het bezwaar wel ontvankelijk wordt, moet er alsnog een besluit genomen worden. 
 
Mevrouw Groen geeft aan dat dit precies is waarom het handig is om bij een individueel bezwaar van een burger naar 
de procedure te kijken en niet direct als volksvertegenwoordiger de beslissing te heroverwegen. De heer Eggermont 
wil op basis van dit bezwaar niet de juridische weg volgen. In plaats daarvan wil hij de beslissing in de Staten herover-
wegen.  
 
De heer Eggermont is van mening dat een bezwaar ook inhoudelijk kan worden afgewezen. Een niet-ontvankelijkver-
klaring is niet de enige weg waarop bezwaren kunnen worden afgewezen.  
 
De heer Oosters meldt dat als het bezwaar ontvankelijk wordt verklaard, de Staten dit zelf in behandeling moeten 
nemen en zelf een nieuw besluit nemen. 
 
De heer Goldhoorn dankt de Commissie voor de inbreng. 
 
Tweede termijn 
De heer De Harder meldt dat de weging van de ChristenUnie juridisch blijft.  
 
Dit onderwerp wordt met een klein debat voor de Statenvergadering geagendeerd.  
 
9. SV AEF rapport (herinrichting IPO) 
Het IPO- bestuur heeft onderzoeksbureau AEF gevraagd om onafhankelijk onderzoek te doen naar hoe de samenwer-
king binnen en organisatie van het IPO kunnen worden verstevigd om zo de slagkracht van de organisatie te vergroten. 
AEF heeft op basis van diverse onderzoeksactiviteiten (documentstudie, gesprekrondes en benchmark onderzoek) 
een advies opgesteld (‘Rapportage Focus in de Samenwerking’). In dit Statenvoorstel ligt de focus op de maatregelen 
in het AEF-rapport waar de afvaardiging in de Algemene Vergadering van het IPO, mevrouw de Widt en mevrouw De 
Man, en het college van Gedeputeerde Staten bedenkingen bij hebben. Aan Provinciale Staten wordt door middel van 
dit Statenvoorstel gevraagd wensen en opvattingen mee te geven aan de IPO-bestuurder, de heer Van Essen en aan 
de IPO AV-leden voor inbreng in respectievelijk het IPO-Bestuur als de AV. 
 
Gedeputeerde Van Essen licht toe dat binnen het IPO afspraken zijn gemaakt over de wijze van samenwerken orga-
niseren. De provincie is hierbij op verschillende manieren bij betrokken in verschillende adviescommissies, hijzelf als 
lid van het IPO-bestuur en mevrouw De Widt en mevrouw De Man als AV-lid. Naar aanleiding van discussie over de 
rol van de AV in de samenwerking is besloten de governance van het IPO tegen het licht te houden en daar een extern 
advies op te vragen. Dit ligt nu voor. Het IPO-bestuur hecht eraan dat dit advies in alle PS-en van de provincies wordt 
besproken voordat het IPO-bestuur een besluit neemt. Het SV is in gezamenlijkheid met de AV-leden voorbereid. De 
Commissie wordt gevraagd wat zij de twee AV-leden en de gedeputeerde mee willen geven voor de verdere opvolging 
van dit rapport. Dit is uiteindelijk aan de AV en het IPO-bestuur hier een besluit over te nemen.  
 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2023/25-januari/15:30/SV-AEF-rapport-herinrichting-IPO-1
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Mevrouw De Man licht toe dat de AV-leden alleen iets mogen zeggen over de begroting en over het aanstellen van de 
voorzitter. Het SV had er niet gelegen als de AV-leden niet alle AV-leden van alle provincies ontzettend onder druk 
hadden gezet en niet veel discussies hadden gevoerd met de voorzitter en het IPO-bestuur. Het IPO-bestuur heeft een 
bureau uitgekozen en een uitvraag gedaan, het rapport werd gepresenteerd waarbij gezegd werd dat de AV alleen iets 
mag zeggen over de rol van de AV. Het rapport gaat echter over veel meer, namelijk ook over de wijze van samenwer-
ken en de statuur van de Staten en de invloed die de Staten heeft  op het IPO. Mevrouw De Man vond dat dit niet 
zomaar kan, het moet terug naar de Staten en de AV-leden moeten met mandaat naar voren kunnen treden. Het 
rapport doet geen recht aan wat er voor ogen is, namelijk dat de AV met ruggenspraak met de eigen Staten meer 
invloed heeft op wat het IPO aan het doen is. Het is belangrijk dat andere samenwerkingsvormen onderzocht worden.  
 
De heer Eggermont vindt het IPO, net als de VNG een vreemde eend in de bijt. Er vinden allerlei zaken plaats die 
eigenlijk in de volksvertegenwoordiging thuishoren. Onder punt 3.c staat: ‘Het IPO-bestuur mee te geven dat de be-
roepsvereniging Statenlidnu reeds in de behoefte voor inhoudelijke gesprekken voorziet en dat het combineren met de 
AV met inhoudelijke verdiepende gesprekken niet nodig is. Statenlidnu is opeens ook een organisatie voor de inhou-
delijke gesprekken. Hij vraagt waarom voor dat besluit gekozen is. 
 
De heer Van den Dikkenberg zet ook vraagtekens bij het voeren van inhoudelijke gesprekken in de AV. Het is beter 
om dit in de provincies zelf te doen. Als het AV gevoed moet worden, kan dit prima via het statenlid of via de griffie. In 
het document staat dat de strategische kaders voor de organisatie een taak van het bestuur wordt. Hij is benieuwd hoe 
de AV-leden daarnaar kijken. Moeten zij dit doen of moeten de Staten dit doen en hoe inhoudelijk en beleidsvormend 
is dat? Als er aan het begin van elke periode een strategisch bestuursprogramma gemaakt wordt dan kan het interes-
sant zijn voor bestuurders om vrij van een controlerende kaderstellende Staten een bestuursprogramma te maken, 
maar het is beter dit te beperken het Utrechtse bestuursprogramma. De SGP ziet het IPO bij voorkeur zo klein mogelijk 
en ondersteunend in de afstemming van de provinciale belangen. Als er een lobby naar Den Haag is moet dat geza-
menlijk zijn afgestemd. Hij vraagt ten slotte aan mevrouw De Man of dit onderzoeksrapport in voldoende argumenten 
voorziet en of de vragen die gesteld moesten worden, zijn gesteld.  
 
De heer De Brey vermoedt dat de VVD moet dit voorstel kan instemmen. Onder beslispunt 3a worden vier scenario’s 
geschetst over gedrag, de organisatie en het aanpassen van de verenigingsstructuur. Dit wordt opnieuw voorgelegd 
aan de Staten. Hij vraagt of dit het laatste scenario betreft, of alle vier scenario’s.  
 
De heer Dercksen is geen voorstander van het IPO. Het IPO heeft geen democratische legitimiteit. Dat er met elkaar 
wordt overlegd is prima, maar hij voorziet in maart, na de verkiezingen dat de belangen van de provincies tegengesteld 
kunnen worden. De ervaring is dat het grootste gedeelte van links Nederland wordt vertegenwoordigd door het IPO. 
Dat moet echter door PS worden gedaan.  
 
De heer Westerlaken vraagt of in de AV van het IPO de Statenvergadering wordt overgedaan. Op dat moment wordt 
een Poolse landdag gecreëerd. Hij heeft in het voorstel gelezen dat de leden van de AV die statenlid zijn inhoud en 
verdieping krijgen over hun rol in de AV. Statenlidnu speelt daar geen enkele rol in volgens hem.  
 
Mevrouw Rikkoert ziet de meerwaarde van het IPO, maar er is een slag te slaan als het gaat om transparantie en 
slagkracht. Met scenario 0 en 1 verandert er niet veel. De ChristenUnie kan zich wel vinden in scenario 2 en 3. Dit kan 
goed worden uitgezocht.  
 
Mevrouw Demir zoekt nog naar de vraag of dit het IPO-bestuur meer macht geeft in het nemen van besluiten namens 
de provincies, of dat het voorstel meer bedoeld is meer structuur aan te brengen.  
 
Mevrouw Groen leest dat er twee verschillende rollen van het IPO zijn: duidelijkheid richting Den Haag enerzijds en 
uitvoeringskracht op inhoudelijke onderwerpen anderzijds. In het rapport wordt geprobeerd dit uit elkaar te trekken. Dit 
lukt niet helemaal want dit zit onhandig in elkaar. Het is een reële vraag hoe de controlerende Staten daarmee omgaan. 
Het IPO vervult wel een belangrijke rol. Het kan heel zinnig zijn met elkaar een gedeelde baseline te onderzoeken. Dit 
kost tijd, maar dat is soms ook goed. Het is ook nodig om dat als provincies samen te doen, het is een illusie te 
verwachten dat Den Haag met elke provincie apart het gesprek aangaat. Het is goed om scenario 2 en 3 ook te bekij-
ken. Scenario’s 0 en 1 zijn meer van hetzelfde. Het statenvoorstel draagt een aantal zaken op aan de AV leden. Zij 
vraagt mevrouw De Man hoe zij daarin staat.  
 
Mevrouw Lejeune meldt dat de PvdA eerder heel positief was over het voorstel. Een aantal fracties vindt wat in het IPO 
gebeurt ondemocratisch, de PvdA ziet dat anders. Het IPO is een mooie samenwerking en een goede kans om als 
provincies elkaar te vinden. Het IPO heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een verstrekker van veel informatie. Het 
IPO heeft meerwaarde. De PvdA gaat daarbij niet voorbij aan de kritiek van bijvoorbeeld de SP en BVNL over de 
democratische legitimatie. De PvdA blijft voorstander van het voorstel.  
 
Mevrouw De Man reageert op de gemaakte opmerkingen en gestelde vragen. 
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Het Statenvoorstel is geschreven door mevrouw De Widt en haarzelf en is voorgelegd en besproken met gedeputeerde 
Van Essen. Op de meeste punten konden zij elkaar goed vinden. Ook zij maken zich zorgen over het strategisch kader. 
Het lijkt erop dat er een coalitieakkoord gesloten wordt voordat er wordt geregeerd. Dit is een ingewikkeld voorstel en 
zij brengt dit naar voren de vergadering. Ten aanzien van de inhoudelijke sessies van Statenlidnu meldt zij dat de AV-
leden inhoudelijke sessies krijgen over de inhoud van bijvoorbeeld activiteiten en handhaving uitvoering subsidies van 
BIJ12. Dit moet worden voorkomen, vandaar de passage in het voorstel. Het voorstel gaat niet over het belang van het 
IPO of waar het IPO voor is. Het IPO is er en doet verbetervoorstellen. Het IPO-bestuur heeft de uitvraag geformuleerd. 
Mevrouw De Man en mevrouw De Widt hebben erg hun best gedaan aan de voorzitter van de AV te vragen of hij de 
AV wilde betrekken in het stellen van de vraag aan het onderzoeksbureau. Dit is niet gelukt. Het is dus niet zo dat dit 
rapport alle antwoorden op haar vragen geeft. Daarom is dit rapport ingewikkeld. Of het IPO meer macht krijgt is een 
lastig te beantwoorden vraag. Mevrouw De Man denkt van niet. Het gaat meer om de structuur, de samenwerking, 
vertrouwen en de rol van de AV en de invloed van de Staten op het IPO.  
 
Gedeputeerde Van Essen constateert dat de SP het IPO een vreemde eend vindt, maar dit geldt voor meer samen-
werkingsverbanden waar de provincie aan meedoet en een rol in heeft. Met twaalf provincies is het IPO een partij 
waarnaar het Rijk luistert. Als er een wet als de Omgevingswet in werking treedt, raakt dat alle provincies. Dan is het 
goed dat er een partij is die op bestuurlijk niveau alle belangen behartigt. Dit werkt goed. Provinciale financiën zijn een 
zorgpunt. Het is goed om dat gezamenlijk, met één stem bij het Rijk aan te kaarten. Dit zijn voorbeelden van onder-
werpen waar het IPO een grote meerwaarde heeft. BIJ12 is een belangrijke samenwerking, een aantal taken kan 
efficiënter gedaan worden als dit in gezamenlijkheid wordt gedaan. Het rapport wijst er terecht op dat de aansturing 
van BIJ12 aandacht verdient. AEF adviseert aan het begin van een periode een bestuursprogramma vast te stellen. 
Het hangt van de aard daarvan af of dit iets is dat bij de Staten terug moet komen. Dit raakt aan de kern van waar veel 
discussie over gaat. De rol van de AV is op dit moment nog statutair beperkt. Dit onderwerp komt vaak terug en hier 
moet een oplossing voor komen. Er is eerder voor gepleit de governance steviger tegen het licht te houden. Het college 
was er niet gelukkig mee dat er beperkt werd tot scenario 0 en 1. Het is belangrijk ook scenario 2 en 3 uit te werken.  
 
De heer Van den Dikkenberg vraagt of de gedeputeerde in het bestuur er voor heeft gepleit de AV te betrekken bij de 
onderzoeksopzet. 
 
Gedeputeerde Van Essen antwoordt dat het idee om een advies te vragen op de governance van het IPO er snel was. 
Hij heeft hier zelf een notitie over geschreven. Het IPO wilde dat gesprek eerst niet aangaan. Rond de Kamerverkie-
zingen is besloten een onderzoeksbureau in te huren. De onderzoeksopdracht was eigenlijk niet meer dan het IPO 
tegen het licht te houden en hoe de organisatie slagvaardiger kan. Het college had graag gezien dat er eerder en 
diepgravender naar de governance was gekeken. De gedeputeerde denkt dat ook scenario 0 en 1 adviezen geven 
waar op korte termijn wat mee gedaan kan worden en die toegevoegde waarde hebben.  
 
De heer Van den Dikkenberg vraagt of bij het IPO bestuur gepleit is dit samen met het AV op te pakken. 
 
Gedeputeerde Van Essen heeft daar steeds voor gepleit. Ten aanzien van de vraag van de VVD welke scenario’s 
opnieuw aan de Staten worden voorgelegd, meldt de gedeputeerde dat hier scenario 2 en 3 wordt bedoeld. De belan-
gen van de provincies kunnen tegengesteld zijn, dat klopt. Er zijn verschillende politieke kleuren vertegenwoordigd in 
het IPO. Er wordt bij de samenstelling van het bestuur ook wel gekeken dat er vanuit de verschillende provincies de 
verschillende politieke kleuren vertegenwoordigd zijn. De invloed van de Staten op het IPO is via de AV vrij beperkt 
omdat de rol van de AV vrij beperkt is, maar de invloed van de Staten loopt via commissies. De gedeputeerden zijn 
allemaal lid van een of meer bestuurlijke adviescommissies en zitten aan tafel bij allerlei IPO-besprekingen. Alle ver-
slagen en agenda’s van de commissies zijn openbaar, ook van de IPO-bestuursvergaderingen. Als er politieke keuzes 
in IPO-verband aan de orde komen, loopt dit via de Provinciale Statenvergaderingen en niet via de AV.  
 
Tweede termijn 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de tweede termijn. 
 
Dit onderwerp wordt als hamerstuk in de Statenvergadering gebracht. De heer Dercksen meldt dat hij een stemverkla-
ring zal afgeven.  
 
10. SV NV OMU: wensen en bedenkingen en besluit algemeen belang 
Met dit Statenvoorstel wordt gevraagd of de commissie wensen en bedenkingen heeft bij het voornemen tot wijziging 
van de statuten van NV OMU en het vaststellen van de akten van oprichting van de dochtermaatschappijen van NV 
OMU. Daarnaast wordt gevraagd om te besluiten dat de verstrekking van kapitaal aan N.V. Ontwikkelingsmaatschappij 
Utrecht plaatsvindt in het algemeen belang. 
 
De heer Eggermont vond het lastig dit voorstel voor te bereiden, het is niet helder wat er daadwerkelijk is veranderd. 
Hij ziet dit meer als een uitvoering van eerdere besluiten en vertrouwt erop. Het is goed als de verschillen duidelijk 
gemaakt worden zodat hij hier nog naar kan kijken.  
 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2023/25-januari/15:30/SV-NV-OMU-wensen-en-bedenkingen-en-besluit-algemeen-belang-1
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De heer Kocken meldt dat de VVD de verklaring van algemeen belang steunt. Er zijn echter wel bedenkingen over het 
tijdstip van het voorleggen van dit SV. Tijdens de vorige bespreking in september 2021 was er haast geboden voor de 
voortgang, nu wordt nog steeds gewacht op de verklaring van de Europese Commissie. De VVD wil hierop wachten 
om te kunnen beoordelen of zij kan instemmen met een statutenwijziging.  
 
De heer Dercksen is de afgelopen jaren wat milder geworden over de OMU. Met de OMU kan een aantal zaken ver-
sneld worden. Hij weet nog niet of BVNL helemaal kan meegaan met het SV.  
 
Mevrouw Welschen kan meegaan in het gevraagde besluit en het CDA staat achter het doel van de OMU. Het oordeel 
van de Europese Commissie is nog interessant, hier staat of valt het bij. 
 
De heer Wolting is blij met de OMU, de ChristenUnie steunt het SV. 
 
De heer De Droog sluit zich daarbij aan. Hij vraagt waarom het zo lang duurt voordat er antwoorden gegeven worden 
op de vragen die er zijn.  
 
Mevrouw Groen vraagt hoe ver de gedeputeerde de OMU nog verder ziet groeien. GroenLinks wordt niet blij van steeds 
meer elkaar in stand houdende bv’tjes.  
 
Mevrouw Lejeune kan zich goed vinden in het SV. Ook zij ziet graag een overzicht van wat er veranderd is. Het werk-
bezoek dat aan de OMU is afgelegd heeft veel verduidelijkt.  
 
Gedeputeerde Strijk reageert op de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen. 
 
Het overzicht van de verschillen wordt met de commissie gedeeld. Het punt dat de VVD maakt is ook gemaakt toen 
het beleid is vastgesteld. De gedeputeerde heeft toen toegezegd dat zolang de EU geen uitspraak heeft gedaan over 
de staatssteunregels, er geen uitgaven gedaan worden. Er wordt gestart met fonds A. Er kan een principebesluit ge-
nomen worden en er kan een vennootschap opgericht worden.  
 
De heer Kocken kan zich voorstellen dat de bedenkingen die er zijn nog verwerkt worden in het SV. Het is goed om 
voorgaande daarin te verwerken. 
 
Gedeputeerde Strijk gaat dit voorstellen bij GS. Een en ander heeft lang geduurd, er is veel formaliteit. Hij is zelf ook 
verrast door de lange zoektocht. Er is veel werk verricht de afgelopen tijd dat toch complex was. Er moest goed afge-
stemd worden met de Raad van Commissarissen over governance van het investeringscomité ten opzichte van de 
Raad van Commissarissen en de aandeelhouders. Het college heeft de gedeputeerde inmiddels gemandateerd om bij 
de volgende aandeelhoudersvergadering de nieuwe leden van de Raad van Commissarissen te benoemen. Zij kunnen 
de nieuwe leden van het investeringscomité benoemen. Het is zeker niet uitgesloten dat er groei van kapitaal optreedt. 
Er wordt een kapitaalstorting van dertig miljoen gegeven, waarvan twaalf miljoen in theorie niet resolverend is. Na vier 
jaar wordt dit geëvalueerd. Dan kan het zijn dat er een aanvullend verzoek komt om opnieuw middelen ter beschikking 
te stellen. Ook is het niet uitgesloten dat er in de toekomst een dochteronderneming bij komt. Mogelijk komt er een 
intensivering op het domein van retail. De structuur maakt dat mogelijk.  
 
De heer Dercksen meldt dat op Lageweide men wil intensiveren, maar dat mag niet omdat er dan meer autoverkeer 
komt. Dit is onbegrijpelijk. Daarnaast zijn op Lageweide een aantal zwaardere categorieën toegestaan. Een aantal 
ondernemers heeft verdiepingen leegstaan, het bestemmingsplan schrijft voor dat er op die verdiepingen ook zware 
industrie komen. Hij vraagt hoe dit kan.  
 
Gedeputeerde Strijk moet het antwoord op deze vraag schuldig blijven. 
 
De heer Dercksen geeft aan dat de kantoren al leeg staan. Intensivering trekt daarbij vervoer aan. 
 
Gedeputeerde Strijk meldt dat hetgeen getracht wordt te bereiken is dat op de bestaande bedrijventerreinen een deel 
van de toekomstige behoefte aan vierkante meters vastgoed voor het bedrijfsleven kan worden gefaciliteerd. Dit kan 
ertoe leiden dat ook de vervoersstromen naar een bedrijventerrein toenemen. Bij de verdere uitwerking wordt altijd 
gekeken of dit een probleem oplevert. Er zijn ook kansen, met de mate van intensivering ontstaat ook de mogelijkheid 
bijvoorbeeld te investeren in het OV of te investeren in fietsvoorzieningen.  
 
De heer Kocken vraagt hoe, als dit beleid ingezet wordt, de gedeputeerde ervoor zorgt dat dat afgestemd wordt met 
de gemeente. De gemeente wordt geholpen ruimtelijke vraagstukken op te lossen, maar het kan niet zo zijn dat regel-
geving dit in de weg zit.  
 
Gedeputeerde Strijk meldt dat de samenwerking altijd een samenwerking moet zijn van ondernemers, vastgoedeige-
naren, de OMU en het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag gaat over de bestemmingsplannen. Bij intensivering moet 
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er misschien wat in het bestemmingsplan worden gewijzigd. Als de ondernemers behoefte hebben iets te doen aan 
revitalisering en de gemeente wil of kan dat niet, kan de provincie niet instappen. 
 
De heer Dercksen vindt dit een mooi verhaal, maar als een ondernemer wil intensiveren en dat kan niet, dan gaat hij 
weg.  
 
De heer Eggermont vraagt of hij het goed begrijpt dat de gedeputeerde zegt dat de gemeente over haar eigen regels 
gaat. 
 
Gedeputeerde Strijk antwoordt dat de gemeente over de eigen bestemmingsplannen gaat.  
 
Tweede termijn 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de tweede termijn. 
 
De heer Kocken wenst een klein debat in de Statenvergadering, hij wacht af hoe het SV wordt aangepast.  
 
Gedeputeerde Strijk zegt toe dat het gemaakte punt in het GS-besluit wordt verankerd. Er worden geen uitgaven ge-
daan in fonds B voordat er antwoord van de EU is op de vraag of daar staatssteun is.  
 
De heer Kocken wil dat de argumentatie daarbij wordt vermeld. Hij gaat ervanuit dat het nieuwe voorstel er tijdig is, als 
dat niet het geval is verzoekt hij de gedeputeerde een signaal af te geven, er volgt dan een amendement. 
 
De heer Dercksen komt met een motie. 
 
Het punt wordt voor de Statenvergadering geagendeerd met een klein debat.  
 
De voorzitter schorst de vergadering om 17.15 uur tot 18.30 uur.  
 
18. Memo voortgang van het Provinciaal Sportakkoord Utrecht 
Mevrouw Demir is blij te lezen dat er aandacht is voor inclusiviteit en discriminatie binnen de sport. Er is nu een SB 
over de plannen en het project, helaas worden hier toch weer doelgroepen uitgesloten. Vooral als het gaat om discri-
minatie zou dat niet moeten kunnen. DENK heeft hier amendementen voor ingediend tijdens de begrotingsbehandeling 
die aanvaard zijn door PS. Uit de stukken blijkt dat deze niet volledig tot uitvoering worden gebracht. Om deze reden 
heeft DENK dit punt opgewaardeerd. Zij hoort graag van de gedeputeerde hoe zij hier tegenaan kijkt en of zij het met 
haar eens is dat er ook aandacht nodig is voor racisme en discriminatie. 
 
Gedeputeerde Sterk meldt dat vanuit het beleidskader Sport en Bewegen een focus is aangebracht in het aantal doel-
groepen. Er is onvoldoende capaciteit en budget om alle doelgroepen te bedienen, er moesten keuzes gemaakt wor-
den. Met alle betrokken partners die het sportakkoord hebben ondertekend is besloten te focussen op drie doelgroepen: 
LHBTIQ, mensen met een beperking en mensen met een lage SES. Daarnaast wordt gewerkt aan het project Door-
trappen voor senioren en wordt samengewerkt met de John Blankenstein Foundation aan een aanpak voor de LHBTIQ-
acceptatie. Voor de aanpak van racisme en discriminatie is gestart met het project Vuist tegen discriminatie. Dit sluit 
aan bij het amendement waar mevrouw Demir op wees. Er worden twee workshops georganiseerd voor het bevorderen 
van een meer inclusieve sport en waarin voldoende aandacht is voor zowel racisme als discriminatie. Samen met het 
Nederlands Instituut voor de Vechtsport en haar netwerkpartners wordt een vuist gemaakt tegen discriminatie. Er wordt 
ingezet op scholing van ruim 90 trainers, communicatie en het stimuleren van nieuwe ontmoetingen. Dit project loopt 
sinds 1 november 2022 en eindigt in november 2023. Aankomende donderdag is de officiële startbijeenkomst van dit 
project.  
 
Mevrouw Demir hoort dat bij sommige acties wel is gekozen te focussen op bepaalde groepen, maar bij sommige ook 
niet. Zij dringt er bij de gedeputeerde op aan dat het belangrijk is dat bij alle plannen meer groepen worden meegeno-
men en hoopt dat dit de komende tijd gebeurt.  
 
Gedeputeerde Sterk herhaalt dat er een beperkte capaciteit en beperkt budget is en dat er daarom gekozen is voor 
een focus en voor samenwerking met partners. Er is nu gekozen voor dit project waarin het thema dat mevrouw Demir 
aandacht voor vraagt nadrukkelijk wordt vormgegeven.  
 
De heer De Brey constateert dat de gedeputeerde onderzoek gaat doen naar regionale sportaccommodaties. Hij vraagt 
of zij daarbij ook gaat onderzoeken of deze accommodaties genderneutraal zijn.  
 
Gedeputeerde Sterk antwoordt dit het voor zover zij weet geen onderzoeksvraag bij dit project is. 
 
Mevrouw Veen vindt dat er met respect over deze doelgroepen gesproken moet worden, het is kwalijk dat hier door de 
heer De Brey lacherig over wordt gedaan.  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2023/25-januari/15:30/Memo-voortgang-van-het-Provinciaal-Sportakkoord-Utrecht
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De heer De Brey vindt dat hij juist blijk geeft van respect. Het gaat onder andere over zwembaden. Hij wil weten of daar 
gediscrimineerd wordt door bijvoorbeeld aparte zwemuren voor specifieke doelgroepen in te lassen. 
 
Mevrouw Veen wijst erop dat het haar niet om de inhoud gaat, maar om de toon. 
 
11. SB Verkenning cultuur- en erfgoedprogramma 2025-2028  
Zoals afgesproken in de nieuwe werkwijze van de Omgevingswet, is een Verkenning uitgevoerd ten behoeve van het 
nieuw op te stellen cultuur- en erfgoedprogramma 2025-2028. Deze verkenning is nu met een Startgesprek ter bespre-
king geagendeerd voor deze commissie. Hierin kan de commissie aangeven of hetgeen geschetst is in de Verkenning 
overeenkomt met het beeld, of de basis voldoende is om de Kaderstelling op te stellen en welke aandachtspunten de 
commissie heeft bij de aanpak. DSP-groep heeft ten behoeve van de Verkenning een tussenevaluatie uitgevoegd naar 
het huidige cultuur- en erfgoedprogramma 2020-2023. De volgende fase ‘Kaderstelling’ zal na de verkiezingen plaats-
vinden met de nieuwe Staten.  
 
De VVD heeft vanwege de samenhang gevraagd een aantal opwaardeerverzoeken bij de bespreking van de verken-
ning cultuur- en erfgoedprogramma te betrekken:  
 
12. SB Actualisering leidraad Behoud door Ontwikkeling Historische Buitenplaatsen  
13. SB Steun- en herstelpakket 2023  
14. Memo beantwoording motie 99A Benut het DNA van Utrecht voor de opgaven van nu  
 
De heer Van den Dikkenberg ziet de goede dingen terug waar de afgelopen jaren over is gesproken. Wat hij mist is 
wat het minimum niveau is dat overeind moet blijven, ongeacht welke crisis dan ook, anders wordt de betaalmuur in 
stand gehouden. Coronagerelateerde achterstanden kunnen nog lang gerapporteerd worden, hier moet een streep 
onder gezet worden. Als de bezoekers niet komen, spreekt of het programma niet aan, of de behoeften van mensen 
zijn veranderd. Hij zou dan een behoefteonderzoek willen zien op basis van het nieuwe beleid. Er moet gedefinieerd 
worden tot hoever het gaat en wat er overeind blijft staan. Verder brengt hij de archeologische vondsten onder de 
aandacht. Dit versterkt de binding met de streek waar inwoners wonen. Dit kan als extra speerpunt worden opgenomen.  
 
De heer Kocken constateert dat het publiek na corona niet aan het terugkomen is. Dit heeft verschillende oorzaken, 
maar is wel een gegeven. Dit roept de vraag op of er op de juiste manier gehandeld wordt en of er geen zaken moeten 
veranderen. Ook het personeel komt nog niet terug, zeker bij festivals. Het is de vraag of eruit moet blijven worden 
gegaan van grote publieksgetallen en of de bedrijfsvoering niet moet worden aangepast. Er moet misschien meer 
worden samengewerkt en iconische momenten moeten worden gecreëerd. Sponsoring is aan het afnemen, het be-
drijfsleven kijkt meer naar andere onderwerpen. In Vlaanderen wordt een bonus toegekend bij sponsoring door een 
bedrijf. Dit is volledig aftrekbaar van de belasting. Landelijk is dit lastig, maar er kan wel naar de provinciale belastingen 
gekeken worden.  
 
De heer Dinklo merkt op dat sponsoring door bedrijven altijd aftrekbaar van de belasting is. 
 
De heer Kocken antwoordt dat dit niet volledig aftrekbaar van de belasting is. Het is misschien interessant te kijken 
naar shared services: wat kan er samen aangeboden worden? Gedacht kan worden aan drukwerk en ICT. Hij wijst ten 
slotte op de motie over het benutten van het Utrechtse DNA. De beantwoording daarvan klopt op papier, maar waar 
eigenaren van monumenten tegenaan lopen is dat de aanpassingen van vergunningen door de gemeenten nog steeds 
verkokerd worden verwerkt.  
 
Mevrouw Welschen sluit zich aan bij wat er gezegd is. De bezoekers komen inderdaad niet terug. Er moet worden 
ingezet op nieuwe manieren om cultuur weer bij de tijd te maken.  
 
Mevrouw De Haan geeft aan dat het de vraag is hoe het beleid zo ingericht moet worden dat het toekomstgericht is en 
op welke wijze het beleid sturing geeft aan de manier waarop in de provincie een nieuwe agenda wordt opgesteld. Er 
is allerlei samenstelling en er wordt gezocht naar de ruimte en de ambities en de keuzes die de provincie maakt. De 
ChristenUnie wil dit op genomen zien. Als voorbeeld noemt zij de landelijke netwerkagenda voor bibliotheken en het 
programma Erfgoed en Duurzaamheid. Er staat dat de Erfgoeddeals worden voortgezet in 2024 en 2025. Zij vraagt 
waar de kansen liggen, wat de keuzes zijn waarop GS voorsorteert en op welke manier PS daarbij betrokken wordt. 
Voor de molens is een kapitaalinjectie gedaan. Tegelijkertijd ligt er nog een grote opgave voor de toekomst. Zij vraagt 
hoe GS daarmee verder gaat. Er ligt een prachtig boek over maritiem erfgoed, maar er is nog niet veel gebeurd en er 
wordt gewacht op het Rijk en Europa. Er staat weinig over de Hollandse Waterlinie in het stuk, zij vraagt of er een apart 
meerjarig uitvoeringsprogramma is. Er staat dat de aandacht voor archeologie afneemt, maar de provincie is verant-
woordelijk voor een deel van het archeologiebeleid. In Noord Holland en Gelderland zijn goede voorbeelden van waar 
dit op een goede manier gebeurt. Zij vraagt aandacht voor erfgoed en ruimtelijke ontwikkeling. De opgave voor de 
komende jaren is erg groot, het risico is dat erfgoed een sluitpost wordt bij de gebiedsontwikkeling. Erfgoed moet gezien 
worden als kans en inspiratie en kan gekoppeld worden aan recreatie en toerisme. Het is het overwegen waard om op 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2023/25-januari/15:30/SB-Verkenning-cultuur-en-erfgoedprogramma-2025-2028
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2023/25-januari/15:30/SB-Actualisering-leidraad-Behoud-door-Ontwikkeling-Historische-Buitenplaatsen
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2023/25-januari/15:30/SB-Steun-en-herstelpakket-2023
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2023/25-januari/15:30/Memo-beantwoording-motie-99A-Benut-het-DNA-van-Utrecht-voor-de-opgaven-van-nu
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regionaal niveau ambtelijke expertise van de provincie in te zetten. Gemeentes blijven achter op gebied van onderhoud 
en restauratie van rijksmonumenten. Zij roept de gedeputeerde op om samen met gemeenten in te zetten op erfgoed. 
Zij stelt voor de erfgoedmonitor op te plussen met inzicht in energieverbruik van de rijksmonumenten. Dit signaleert 
kansen om het verbruik te verminderen en te verduurzamen. De opgaven moeten centraal staan, niet zozeer de cate-
gorieën: onderhoud, restauratie, energieaanpak en herbestemming. Religieus erfgoed moet wat de ChristenUnie be-
treft opgenomen worden naast deze vier categorieën.  
 
Mevrouw Demir vindt het belangrijk dat er divers aanbod van cultuuractiviteiten is waarbij een diverse groep bij aan-
wezig is. Het is goed te kijken wat de behoefte van de inwoners is als het gaat om cultuur en erfgoed. Er gaat veel geld 
naar de sector en de bezoekersaantallen blijven achter. Daarnaast is het goed kritisch te kijken naar erfgoed en de 
informatie die daarover wordt gedeeld.  
 
De heer Kamp dankt GS voor het tijdig betrekken van de Staten. Vanwege de ruimtelijke druk is het goed de trage 
paden mee te nemen. Hij wijst op de motie die is aangenomen over het immaterieel erfgoed. Dit komt in het DSP-
rapport niet terug. Hij vraagt de gedeputeerde hier iets over te benoemen. Er wordt 1,2 miljoen euro extra vrijgemaakt, 
ook voor 2023. Hij vraagt of met het steunpakket voor corona nu ook de energieprijzen worden gesubsidieerd. Hij heeft 
begrepen dat het Rijk met 300 miljoen euro komt voor steun voor de energieprijzen en dat de provincie daar zelf over 
mag beslissen. Ten slotte vraagt hij of er aandacht besteed kan worden aan de archeologische vondsten.  
 
De heer Karataş meldt dat ook GroenLinks immaterieel erfgoed terug wil zien. GroenLinks vindt het programma goed, 
maar nog niet voldoende inclusief. Erfgoed werkt goed voor culturele identiteitsontwikkeling voor autochtone groepen, 
maar dat geld evenzeer voor nieuwkomers en andere minderheidsgroepen. De woonwagencultuur is bijvoorbeeld al 
lang een Unesco werelderfgoed. Dit staat niet in het stuk en dat is een gemiste kans. Zo zijn er meer voorbeelden te 
noemen. Hij vraagt waarom dit niet in het stuk staat.  
 
De heer Dinklo heeft het Cultuur en Erfgoedprogramma altijd ruim gesteund, maar er komen steeds meer andere zaken 
bij. Dit roept de vraag op wat de basis is en waar de Staten voor staan. Voor JA21 is het erfgoed het belangrijkste. De 
focus moet liggen op de wettelijke taken en dat is het in stand houden van het erfgoed en de rijksmonumenten. JA21 
heeft tegen het steun- en herstelpakket gestemd en dit krijgt steeds meer andere doelstellingen. Het is ooit aangeno-
men voor coronasteun en corona is voorbij en de maatschappij is veranderd. Mensen werken meer bijvoorbeeld meer 
thuis. Als festivals en instellingen minder bezoekers krijgen is daar misschien minder behoefte aan. Dit moet niet 
krampachting gesteund worden. Het steun- en herstelpakket moet niet gebruikt worden voor ondersteuning van de 
energiekosten. Hier moeten aparte beslissingen over worden genomen. Ten slotte wijst hij op de vergunningaanvragen 
waarbij iedereen elkaar tegenwerkt. Hij vraagt hoe de gedeputeerde dit probleem aan gaat pakken. 
 
Mevrouw De Boer meldt dat het voor de PvdA belangrijk dat de toegankelijkheid goed is voor iedereen. Het is goed als 
er goede samenwerkingen komen met bijvoorbeeld volksuniversiteiten en bibliotheken. Dit kan helpen doelgroepen 
aan te trekken die niet vanzelfsprekend op deze plekken terecht komen. Ook moet er aandacht zijn voor laaggeletter-
den. Iedereen moet mee kunnen doen met cultuur en erfgoed. Het valt op dat gemeenten wisselend omgaan met de 
historische buitenplaatsen. Zij ondersteunt de oproep van de VVD voor meer integraliteit op dit punt. Het is heel goed 
dat de provincie ook in 2023 een steun- en herstelpakket aanbiedt. 
 
De heer Dinklo vindt dat het geld van het steunpakket gebruikt wordt, moet overeenkomen met het doel.  
 
Mevrouw De Boer meldt dat het doel was de sector overeind te houden tijdens corona. Als er nu nog een nasleep van 
corona is, is het geen verkeerd besteed geld.  
 
Gedeputeerde Van Muilekom reageert op de gemaakte opmerkingen en gestelde vragen. 
 
Hij wijst erop dat het een verkenning is. De commissie heeft nu suggesties gedaan, deze moeten goed worden vast-
gelegd en meegegeven aan de nieuwe Staten. Ten aanzien van het innovatiefonds meldt de gedeputeerde dat de 
sector zelf ook wendbaar en weerbaar moet zijn en voorbereid moet zijn op tegenvallers. Meerdere fracties hebben 
vragen gesteld over het steunpakket. Het steunpakket is niet bedoeld voor de hogere energielasten, maar om bedrijven 
en organisaties te helpen in coronatijd. De bedrijven en organisaties worden wel doorverwezen naar gedeputeerde 
Van Essen voor zaken als energietransitie, verduurzamen en isolatie. Er is geen extra geld vrijgemaakt voor het steun-
pakket, het geld voor 2023 is overgebleven uit 2022.  
 
De heer Kamp meldt dat de afspraak was dat het geld het plan volgt en niet andersom. Er wordt nog € 100.000,- 
toegevoegd aan het bedrag van 1,2 miljoen euro. Zijn vraag is wanneer dit genoeg is.  
 
Gedeputeerde Van Muilekom antwoordt dat er een erfgoeddeal is waarin ook het ministerie van OCW meegaat. De 
minister heeft nog een aantal thema’s benoemd. De provincie kan daarop aansluiten. De molens worden met de steun 
van de Staten vanuit de erfgoeddeal onderhouden. Aan het maritiem erfgoed wordt zeker verder gewerkt, ook samen 
met andere provincies. Er is echter ook geld van het Rijk nodig, dit komt lastig los. De gedeputeerde wil binnenkort met 
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een memo komen waarin staat wat er allemaal gebeurt. De Hollandse Waterlinie is een apart programma en er wordt 
veel aandacht besteed aan archeologie, maar verschillende fracties wensen dat hier meer aandacht voor is. De gede-
puteerde neemt dit punt mee in de kaderstelling.  
 
De heer Van den Dikkenberg vindt dat de provincie Utrecht nauwelijks activiteiten heeft als bijvoorbeeld archeologische 
opgravingen. Er moet meer aandacht zijn voor de binding met archeologie.  
 
Gedeputeerde Van Muilekom ziet dit als een oproep dit soort concrete acties meer onder de aandacht te brengen. 
Voor het onderhoud van rijksmonumenten is vijf miljoen euro vrijgemaakt. Hier moet aan gewerkt worden. De monito-
ring staat. De provincie heeft fantastisch mooi erfgoed, dit moet een inspiratiebron zijn als er gewerkt wordt aan ge-
biedsontwikkeling samen met de gemeente. Religieus erfgoed is onderdeel van de erfgoedparels. De minister gaat in 
2023 de Faro onderschrijven, dit is nog niet geratificeerd. Dit is een goed punt om mee te nemen. Inclusiviteit is een 
heel belangrijk onderwerp waar altijd geprobeerd wordt invulling aan te geven. Het kan echter altijd nog beter. Als het 
onderwerp immaterieel erfgoed niet in de verkenning genoemd wordt, is dat een omissie. Immaterieel erfgoed kan 
gebruik maken van de subsidiëring. Aan het onderwerp laaggeletterdheid wordt gewerkt. Ook wordt nagedacht over 
wat een goede rol voor de provincie kan zijn. Vergunningaanvragen liggen vaak op het bord van de gemeente. Met de 
leidraad voor de buitenplaatsen wordt een handreiking gedaan, maar dit moet echt landen bij de gemeenten en ook 
mensen van Ruimtelijke Ordening moeten wat weten van erfgoed. Dit onderwerp moet vastgehouden worden en hier 
moet verder aan gewerkt worden. Shared services is een goed punt. Dit wordt al gedaan bij de samenwerking van 
kasteelmusea op gebied van marketing en administratie et cetera. Op gebied van het museumbeleid kan veel meer de 
samenwerking worden opgezocht. Het is belangrijk dat alle opmerkingen die vandaag gemaakt zijn doorgaan naar de 
nieuwe Staten. 
 
De voorzitter schorst de vergadering voor vijf minuten 
 
15. SV Slavernijverleden 
De heer Van den Dikkenberg krijgt namens de werkgroep het woord. Op 25 januari 2022 verscheen een brief van GS 
over de betrokkenheid van de provincie bij het slavernijverleden. In de bespreking hierover was er spanning voelbaar 
tussen wat men gezamenlijk vindt, hoe er naar de samenleving wordt gekeken en hoe er naar eenheid in de samenle-
ving wordt gekeken. Een voorstel van GS waar voor of tegengestemd moet worden is dan automatisch polariserend. 
De heer Van den Dikkenberg heeft toen voorgesteld om het onderwerp uit te politieke zaal te halen en op een zorgvul-
dige wijze als Staten te kijken naar het verleden. Hier is een mooie informatiesessie over gehouden. Een werkgroep, 
met een afvaardiging van GroenLinks, PvdA, VVD, JA21, DENK en D66 heeft vervolgens diepgaand en grondig met 
elkaar gesproken.  
 
Mevrouw Veen krijgt namens de werkgroep het woord. De werkgroep is tot een voorstel gekomen waar in gepoogd is 
de gezamenlijkheid op te zoeken en gezocht is waar partijen elkaar vinden. De werkgroep hoopt op de steun van de 
commissie.  
 
Gedeputeerde Van Muilekom complimenteert de werkgroep voor het stuk dat er ligt. Er wordt een standpunt ingenomen 
en ook het proces wordt beschreven. Het voorstel sluit goed aan bij hoe GS erin zit. GS wil hier verder invulling aan 
geven, maar vraagt wel om ruimte als het gaat om de volgorde der dingen en hoe daar invulling aan gegeven wordt. 
Er wordt voorgesteld dialoogsessies te houden. Dit moet met betrokkenen gedaan worden. Dit is voor GS een belang-
rijk startpunt. Er wordt gesproken over een budget van € 100.000,-. Er is geen specifiek werkbudget, maar het is goed 
nu verder te gaan en een start te maken. Mocht er meer geld nodig zijn, dan beslist PS daarover. GS kan het voorstel 
van de werkgroep goed onderschrijven. De gedeputeerde heeft twee belangrijke punten. Op 7 2023 gaat de koning 
excuses aanbieden voor het slavernijverleden namens de Nederlandse staat. Het college is voornemens excuses aan 
te bieden. Als er rekenschap wordt gegeven, moet daar invulling aan gegeven worden.  
 
De heer De Brey wijst erop dat er op 15 maart 2023 verkiezingen zijn. Het is voorbarig nu al te zeggen dat het college 
excuses gaat aanbieden op 1 juli 2023. 
 
Gedeputeerde Van Muilekom heeft aangegeven hoe het huidige college hier in zit. Het college vindt dat er voldoende 
onderzoek is om dit oordeel te kunnen geven. De gesprekken zijn echt nodig als aanloop en voor een goede voorbe-
reiding. Er kan meer onderzoek nodig zijn, het gesprek met betrokkenen kan worden gebruikt om te bepalen waar dat 
onderzoek op gericht moet zijn. De landelijke dialooggroep heeft het rapport ‘Ketenen van het verleden’ opgeleverd, 
zegt dat erkenning de eerste stap is. De volgende stap is hier een uitspraak over te doen waarna gezegd kan worden 
hoe er in de toekomst nadere invulling aan dit onderwerp wordt gegeven.  
 
Mevrouw Veen wijst erop dat het voorstel dat er ligt een voorstel vanuit de Staten is. Wat het college besluit daarbo-
venop te doen is een ander voorstel waar het op dit moment niet over gaat. Zij geeft de werkgroep mee dat vervolgac-
ties vanuit het college op dit moment niet ter discussie staan. Wat nu besproken wordt is het gezamenlijke voorstel. 
 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2023/25-januari/15:30/SV-Slavernijverleden
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De heer De Brey vindt dat de Staten nu aan het woord zijn. Verder merkt hij op dat het Statenvoorstel eindigt met GS 
van Utrecht, dit zou de griffier moeten zijn. Het is een stuk van de Staten voor de Staten.  
 
De heer Van den Dikkenberg vraagt om een schorsing om met de werkgroep te overleggen. 
 
De voorzitter schorst de vergadering voor tien minuten 
 
De heer Eggermont vindt het SV een goede stap. Bij besluit vijf staat dat PS betrokken wordt bij het wetenschappelijk 
onderzoek dat de werkgroep wil starten. Hij vraagt wat deze betrokkenheid inhoudt en of het niet beter is te zeggen 
dat PS de onderzoeksvraag eerst wil zien. Verder vraagt hij aan GS of de opdrachten worden uitgevoerd. 
 
De heer Van den Dikkenberg vindt het mooi dat er een gedragen voorstel ligt. Het gaat over groepen in de samenleving 
en in dit voorstel wordt gezocht naar hoe groepen met elkaar kunnen bestaan. Er zijn nu twee parallelle lijnen die 
ergens een knoop moeten vormen. Dit voorstel geeft duidelijk handvatten om die knoop te maken. Door te erkennen 
wat is aangedaan in het verleden kan er samen naar de toekomst gekeken worden. De gelijkwaardigheid van mensen 
wordt erkend en krijgt een positie. Door samen naar de toekomst te kijken kan er gebouwd worden. Met dit voorstel 
kunnen de Staten een goed signaal geven dat groepen met elkaar samen kunnen leven.  
 
De heer De Brey ondersteunt het SV van harte.  
 
Mevrouw Welschen is enthousiast over de inhoud van het SV. Het is een goed gebalanceerd stuk en het geef blijk van 
dat er met verschillende petten en kleuren iets gedragens tot stand kan komen. Het CDA steunt het voorstellen en 
vindt de volgorde in de besluiten heel goed.  
 
Mevrouw De Haan vindt dat er een zorgvuldig proces is doorlopen. Dit kan gebruikt worden voor een aantal andere 
thema´s van de provincie. De ChristenUnie wil zoeken naar vormen waarin recht wordt gedaan aan het verleden. Dit 
Statenvoorstel bevat een eerste goede opbrengst op dit thema. Het aangedane leed moet worden benoemd en erkend, 
verbinding en dialoog met nazaten, op zoek naar betekenis van het verleden in de toekomst en onderzoek om reken-
schap te kunnen geven van de doorwerking van het slavernijverleden. Ook het vergroten van kennis en bewustzijn is 
een belangrijk thema. De invulling en concretisering wacht nog op nadere invulling, dit wordt gedaan op basis van 
nader onderzoek. Wat de ChristenUnie betreft zijn excuses op zijn plaats. Er zijn daarbij kansen om een samenhan-
gend narratief te maken waarbij musea en buitenplaatsen nadrukkelijk worden betrokken.  
 
Mevrouw Demir meldt dat DENK achter het SV staat. Er is een goed proces doorlopen.  
 
De heer Kamp vindt dit proces een verademing. De provincie Utrecht is op verschillende manieren positief in het nieuws 
gekomen. Dit is een mooi voorbeeld van bruggen slaan, zeker in tijden van veel negatief nieuws.  
 
De heer Eggermont wijst erop dat er gezamenlijk is geconstateerd hoe de leden van de werkgroep tegenover slavernij 
staan. De consentmethode is gehanteerd, maar dit is niet op alle thema´s mogelijk. Soms zijn er duidelijke verschillen 
van mening.  
 
De heer Kamp geeft aan dat de Statenleden het vaak over 80% van de inhoud eens zijn. Er kan met een verschillende 
bril naar slavernij gekeken worden: juridisch, politiek en antropologisch. Het slavernijverleden is niet van één bepaalde 
groep, maar hoort bij de collectieve identiteit van alle Nederlanders. Het gaat niet zozeer over schuld en schaamte, 
maar om het inzetten van een proces van heling. Dit wordt met dit voorstel in gang gezet. Hij vraagt hoe GS met dit 
SV omgaat. Hij hoopt dat de Staten unaniem met dit voorstel instemmen.  
 
De heer Karataş had het goed gevonden als er vandaag iemand had ingesproken op dit punt zodat er een gebalan-
ceerder verhaal was. De dialoogsessies beloven in die zin veel goeds. Hij vraagt hoe dit georganiseerd wordt. De 
slavernij heeft ook financieel-economische doorwerkingen. Hij vraagt hoe de werkgroep hiernaar kijkt. Er zijn nog veel 
onbeantwoorde vragen, het is op dit moment nog niet concreet genoeg.  
 
De heer Eggermont vraagt de heer Karataş of hij ook van mening is dat de onderzoeksvraag terug naar de Staten 
gebracht moet worden. 
 
De heer Karataş ondersteunt dat, onder voorwaarde dat de doelgroep wordt betrokken en mag meedenken. 
 
De heer Dinklo vond het een heel goed proces waar naar elkaars argumenten is geluisterd. Dit is een goede methode 
om ook aan andere thema’s te werken.  
 
Mevrouw De Boer onderschrijft dit. Het was bijzonder te ontdekken dat er op zo’n goede manier tot consensus is 
gekomen.  
 



15 
 

Mevrouw Veen meldt dat het goed is als GS de ruimte neemt in de volgordelijkheid en te kijken waar de meekoppel-
kansen liggen. Zij is het eens met de oproep de  de nazaten van mensen die tot slaaf gemaakt zijn mee te nemen in 
de uitwerking van het voorstel. Dit is nadrukkelijk de bedoeling van de dialoogsessies. GS neemt het voortouw dit te 
organiseren, PS wil daarbij aangehaakt zijn. Het is de bedoeling dat de onderzoeksvraag nog eens teruggelegd wordt 
bij PS zodat daar nog een reactie op gegeven kan worden.  
 
De heer Eggermont vraagt dit expliciet in het voorstel op te nemen. 
 
Mevrouw Veen denkt dat dit voldoende helder is. Mocht GS hier behoeft aan hebben, dan kan er een passage in het 
voorstel worden opgenomen. Het voorstel is zodanig ingericht dat er zoveel mogelijk ruimte is voor de nazaten om deel 
te nemen aan de dialoog. Dit gaat echt in samenspraak.  
 
De heer Karataş vraagt wat verstaan moet worden onder doorwerking in het heden. Hier is te weinig onderzoek naar 
gedaan. 
 
Mevrouw Veen antwoordt dat gestart wordt met de dialoogsessies en ophalen waar behoefte aan is in brede zin. Hieruit 
komt een groslijst waaruit PS keuzes maakt. Als blijkt dat er behoefte is het onderwerp doorwerking op te pakken, is 
dat een optie waar PS op in kan zetten. Het onderwerp staat nu niet expliciet benoemd. 
 
Gedeputeerde Van Muilekom meldt dat GS 1 juli 2023 wil benutten om excuses te maken.  
 
De heer Karataş geeft aan dat dit ook voor de doelgroep een belangrijk moment is.  
 
De heer De Brey herhaalt zijn opmerking dat dit een stuk van PS is, niet van GS. Er is een mooi, zorgvuldig proces 
doorlopen en vindt dat GS dit niet moet doorkruisen.  
 
De heer Karataş geeft aan dat de doelgroep zelf aan zet is en 1 juli 2023 een belangrijke datum vindt. 
 
Mevrouw Veen wil verder met de bespreking van het voorstel en is benieuwd naar de reactie van GS. 
 
Gedeputeerde Van Muilekom geeft aan dat het bouwen aan een gezamenlijke toekomst en verbinding tussen diverse 
groepen erg nodig is. Excuses zijn een eerste stap om de heling verder invulling te geven.  
 
De voorzitter geeft aan dat het de vraag is of GS uit de voeten kan met het SV. 
 
De heer Eggermont vraagt de gedeputeerde of GS de opdrachten in dit SV uit gaat voeren. 
 
De voorzitter schorst de vergadering voor vijf minuten 
 
Gedeputeerde Van Muilekom geeft aan dat GS het voorstel goed vindt. GS wil starten met het voeren van het gesprek 
met betrokkenen. Op basis dit gesprek komt GS met een voorstel voor hoe de zes punten worden ingevuld bij PS 
terug. 
 
Mevrouw Welschen vraagt hoe GS de besluiten leest, vooral besluit 3 en of GS daarin leest dat de excuses op 1 juli 
2023 gemaakt worden. Verder vraagt zij de werkgroep of dit de bedoeling was.  
 
Mevrouw Veen antwoordt dat dit niet zo is. GS heeft aangegeven wat vrijheid te willen hebben in het schuiven met de 
zes beslispunten en hoe deze vormgegeven worden. Dat is wat de werkgroep betreft akkoord.  
 
De heer Dinklo vraagt GS of zij technische problemen ziet het voorstel uit te voeren. Het is niet aan GS om te winkelen 
uit het voorstel. 
 
De heer Oosters vindt dat de verschillende posities van PS en GS in acht moeten worden genomen. PS neemt een 
statenvoorstel aan en het college vindt dit voorstel goed. Hierin zitten uitvoeringsacties die het college wil oppakken. 
Het begint met overleg met de doelgroep. Met deze resultaten geeft GS uitvoering  aan het SV. GS toetst bij PS of de 
gekozen richting goed is.  
 
De heer Dinklo kan zich vinden in deze uitleg. De doelstelling van GS is de opdrachten uit te voeren. 
 
Tweede termijn 
De heer Eggermont wil expliciet in het voorstel opgenomen hebben dat er een toetsing bij PS komt. 
 
Mevrouw Groen reageert op het voorstel de wijze van werken ook op andere thema’s in te zetten. De heer Eggermont 
gaf aan dat dat lastig kan zijn omdat de meningen vaak heel ver uit elkaar liggen. Bij dit onderwerp is gezegd dat dit 
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een te belangrijk onderwerp is om een nare discussie te voeren of een vervelende toon aan te slaan. Dit gaat nu ook 
weer bijna mis. Er is nu een baseline neergezet waar alle werkgroepleden het mee eens zijn. Er is nog genoeg waar 
geen overeenstemming over is. Het maken van excuses is daar één van. Er staat niet expliciet in het stuk dat er 
excuses gemaakt moeten worden. Zij kan zich voorstellen dat er onderwerpen zijn waarbij het lijkt dat partijen ver uit 
elkaar staan, maar waar toch een gezamenlijke baseline gevonden kan worden. GS is dan ten minste op de hoogte 
waar partijen consensus over hebben.  
 
Dit onderwerp wordt als hamerstuk in de Statenvergadering gebracht. 
 
16. Instemming Bod 3.0 Provinciale Regietafel Migratie en Integratie Provincie Utrecht 
Gedeputeerde Van Muilekom meldt ten aanzien van de achterstand van huisvesting van statushouders dat de taak-
stelling van 2022 2 op provinciaal niveau en de achterstand die gemeenten hadden volledig zijn ingehaald en dat er 
een voorsprong is van 10% op de taakstelling voor 2023 1. 
 
De heer Dinklo geeft een toelichting op de opwaardering. Er is een bod neergelegd en er wordt € 600.000,- gevraagd 
aan het Rijk. Hij vraagt of dit al is toegezegd en hoe de provincie ermee omgaat als dat geld niet komt. In de nieuw-
jaarsspeech heeft de Commissaris uitgebreid verteld over het tekort aan woningen. Hij vraagt of hij erkent dat bij het 
huisvesten van elke statushouder, de inwoners nog langer op een woning moeten wachten.  
 
De heer Oosters meldt dat in het bod een aantal zaken is gevraagd, zoals de medewerking van de Rijksoverheid bij 
de verschillende projecten ten behoeve van de statushouders en de opvang van asielzoekers. De reacties daarop 
komen per project. Met het Rijk wordt onderhandeld over de wijze waarop ondersteuning geboden wordt. In het bod is 
duidelijk gemaakt dat de behoefte aan het Kansenmakersteam de komende periode alleen maar toeneemt. Dit heeft 
te maken met de opgaven rond de statushouders. Er is al een enorme slag gemaakt, maar er ligt een hele hoge 
taakstelling voor 2023. De provincie wil de gemeenten daarbij helpen. Nog belangrijker is dat gemeenten geconfron-
teerd worden met een enorm hoge taakstelling op het gebied van het huisvesten van asielzoekers. Dit wordt een 
wettelijke verplichting voor gemeenten. Het Kansenmakersteam gaat de gemeenten helpen bij deze wettelijke taak. Dit 
wordt via de regietafel gecoördineerd. Voor 2023 is ongeveer 1 miljoen euro nodig voor de formatie van het team. Een 
deel daarvan is via de provinciale begroting voor 2023 afgedekt, een ander deel is aan de Rijksoverheid gevraagd. De 
Rijksoverheid stelt twee bedragen ter beschikking. Een bedrag loopt vooruit op een structurele bijdrage die via het 
provinciefonds gaat lopen. Er komt een nieuwe wet die inhoudt dat overheden gecompenseerd worden voor de nieuwe 
taak. Dat voorschot bedraagt € 250.000,-. Daarnaast heeft de minister van Binnenlandse Zaken de provincie nog € 
50.000,- beloofd. In totaal gaat het dus om € 300.000,-. De provincie heeft € 600.000,- gevraagd, tellend bij de € 
400.000,- in het project heeft opgenomen. Dit betekent dat de plannen van het Kansenmakersteam worden vertraagd 
zodat er niet meer geld wordt uitgegeven dan er is. Voor de nog te dekken bijdrage wordt een deel betaald uit de 
begroting van de 26 gemeenten, een deel uit het provinciefonds en een deel uit de provinciale begroting. Mocht het 
nodig zijn, worden voor 2023 afspraken gemaakt met gemeenten over de bijdrage.  
 
De heer Karataş vraagt de heer Dinklo waarom hij spreekt over twee groepen, terwijl het meeste geld naar gemengd 
wonen gaat. 
 
De heer Dinklo wil groepen niet tegen elkaar opzetten, maar wil weten welke keuze een overheid maakt. Het Kansen-
makersteam wordt gebruikt voor het huisvesten van statushouders. 
 
De heer Oosters meldt dat het overduidelijk is dat het toewijzen van woningen aan statushouders ten koste gaat van 
huisvesting van anderen. Het aantal woningen is de beperkende factor. Hier passen een paar kanttekeningen bij. 
Gemeenten zijn wettelijk verplicht statushouders voorrang te geven bij huisvesting, dit gaat voor asielzoekers ook het 
geval worden. De Utrechtse concepten helpen. Verschillende doelgroepen worden meer perspectief geboden door het 
aanbieden van gecombineerde huisvesting. In het bod zitten diverse projecten waar in januari al een voorziening open-
gaat en waar huisvesting van statushouders met studenten wordt gecombineerd. Zo zijn er meer projecten in voorbe-
reiding. Er wordt geprobeerd haast te maken door op een onorthodoxe, flexibele manier meer woningen te realiseren. 
Dit compenseert voor een deel het probleem dat veel mensen op een woning wachten.  
 
De heer Eggermont vraagt de heer Oosters of de belangrijkste oorzaak van de huidige wachttijden niet eenvoudig de 
afbraak van het volkshuisvestingbeleid is.  
 
De heer Oosters onderschrijft dit. Woningbouw is een van de onderwerpen die te lang op zijn beloop zijn gelaten.  
 
17. SB nieuw provinciaal inkoopbeleid 
Dit punt is opgewaardeerd door de VVD en GroenLinks. 
 
De heer De Droog meldt dat D66 zich ook als opwaardeerder beschouwt. 
 
De heer Janssen geeft aan dat zijn vragen voldoende beantwoord zijn. 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2023/25-januari/15:30/SB-nieuw-provinciaal-inkoopbeleid-1
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Mevrouw Groen sluit zich daarbij aan. 
 
De heer De Droog ziet dat er aangesloten wordt bij wat landelijk gebeurt, hij mist nog het kader lokaal inkopen. Ook 
ontbreekt het stuk handhaving en verantwoording en inzichten in waarom een doelstelling wel of niet gehaald wordt. 
Eerder is afgesproken dat er zaken ten aanzien van circulariteit getoetst zouden worden, het is nu zeven jaar later en 
is het nog altijd niet mogelijk rapportages te maken van hoe circulair de inkopen zijn geweest. Hij vraagt de gedepu-
teerde of er rekening is gehouden met de administratieve organisatie wat dit betreft en of de komende Staten verant-
woording gevraagd kan worden zodat niet alleen kan worden teruggevallen op juridische en financiële kaders.  
 
Gedeputeerde Strijk geeft aan dat de opdracht te monitoren is gegeven. Voor de formulierenstroom en de wijze waarop 
de uitkomsten van de inkopen in het systeem gezet worden is een opleiding. Dit komt de komende weken live te staan. 
Dan kan er gerapporteerd worden. Dit wordt teruggegeven bij de P&C-cyclus. Het duurt wat langer om alle processen 
intern goed tot monitoring te laten leiden. Dit krijgt de komende maanden vorm.  
 
De heer De Droog vraagt naar het lokaal inkopen. 
 
Gedeputeerde Strijk antwoordt dat dit nog geen onderdeel is in de manier waarop de aanbestedingen in de markt gezet 
worden. Er wordt altijd geprobeerd de lokale en regionale ondernemers mee te nemen, maar andere partijen kunnen 
altijd ook aanbesteden. De hoofdthema’s die altijd in het inkoopbeleid zitten zijn milieu, biodiversiteit, klimaat circulair 
bio-based, ketenverantwoordelijkheid, diversiteit en inclusie. Lokaal bedrijfsleven krijgt altijd een kans, maar mag niet 
bevoordeeld worden.  
 
19. Memo Terugkoppeling samenwerking bij recreatie 
Mevrouw De Haan begrijpt dat er vertraging is en dat Q4 2023 aannemelijk is. Zij vraagt of deze planning terugkomt 
op de lange termijnagenda.  
 
Gedeputeerde Van Muilekom antwoordt bevestigend. Hij wijst erop dat de Staten iets op provinciaal niveau willen doen. 
Wethouders zitten meer op regionaal niveau. Als een recreatieschap wegvalt betekent dat veel. Er moet ook provin-
ciebreed gekeken worden.  
 
20. Memo stand van zaken Waterliniemuseum 
De heer Kamp heeft begrepen dat er een besluit verwacht wordt in mei 2023 en dat de Staten daarover in juni 2023 
worden geïnformeerd. Hij vraagt of dit ook andersom kan en dat de Staten worden geïnformeerd voordat er een besluit 
wordt genomen zodat er kaders kunnen worden meegegeven. Verder vraagt hij wat de inhoud van dat besluit wordt 
en of er wat gaat veranderen in de verschillende verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld tussen de provincie en de exploi-
tant.  
 
Gedeputeerde Van Muilekom wil dat er goede afspraken gemaakt worden. Dat betekent dat de exploitant eindverant-
woordelijk is. Afgelopen jaren heeft de provincie regelmatig moeten bijspringen, de verantwoordelijkheden waren daar-
mee niet duidelijk. Het is ongemakkelijk het voorstel vooraf aan de Staten voor te leggen, de Staten kunnen wel kaders 
meegeven.  
 
De heer Kamp vraagt of het financieel binnen de huidige kaders past. 
 
Gedeputeerde Van Muilekom antwoordt dat er geen structurele subsidie wordt verstrekt. De afgelopen jaren heeft de 
provincie wel eens bijgesprongen. Dit moet in de totale exploitatie terugkomen en daarvoor met er een goed bestuur 
zijn. De provincie maakt afspraken met dat bestuur en met Staatsbosbeheer die eigenaar is van de grond. Er komen 
geen nieuwe geldstromen.  
 
21. SB Ontheffingsverzoek huisvesting vluchtelingen en statushouders recreatiepark Albertsdorp Soest 
Mevrouw Groen geeft aan dat het jammer is dat een kwetsbare groep mensen aan de rand van de gemeente wordt 
opgevangen. Vanuit het oogpunt van integratie is het beter asielzoekers en vluchtelingen midden in de samenleving te 
plaatsen.  
 
Gedeputeerde Van Muilekom onderschrijft dat. Er is in Soest gezocht naar andere plekken, uiteindelijk werd deze 
locatie aangewezen. Het is een kansrijke optie, de woningen zijn al leeg en kunnen direct betrokken worden.  
 
22. SB CO2-beprijzing in maatschappelijke kosten- en batenanalyses provincie Utrecht 
De heer Janssen wil vooral naar het proces kijken. De eerdere vragen die gesteld zijn, zijn adequaat beantwoord. Op 
aangeven van GroenLinks is vervolgens een draai gemaakt door het college door een ander instituut nog een bereke-
ning te laten maken en zich te baseren op een buitenlands ministerie. Dit is onhandig. De VVD vindt dat wat de Neder-
landse overheid doet moet worden gevolgd en dat Utrecht niet als enige een afwijkende koers moet volgen. Ook omdat 
MKBA’s gebruikt worden in bestemmingsplannen bij het doorrekenen van zaken. Hij vraagt of dit juridische 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2023/25-januari/15:30/Memo-Terugkoppeling-samenwerking-bij-recreatie
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2023/25-januari/15:30/Memo-Stand-van-zaken-Waterliniemuseum
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2023/25-januari/15:30/SB-Ontheffingsverzoek-huisvesting-vluchtelingen-en-statushouders-recreatiepark-Albertsdorp-Soest
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2023/25-januari/15:30/SB-CO2-beprijzing-in-maatschappelijke-kosten-en-batenanalyses-provincie-Utrecht
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consequenties kan hebben en verzoekt het college met het CPB en medeoverheden te praten om gezamenlijk tot een 
actualisatie van de CO2-beprijzing te komen. Het op eigen gezag met andere prijzen gaan rekenen brengt de zweem 
van een politieke uitkomst met zich mee en ondergraaft het instrument MKBA.  
 
Gedeputeerde Van Essen geeft aan dat een MKBA een hulpmiddel is om bij besluitvorming op basis van de maat-
schappelijke kosten en baten een goede afweging te kunnen maken. Dit moet op basis van politiek neutrale, objectieve 
basis gebeuren en op basis van actuele data die recht doet aan de impact van klimaatverandering. Deze cijfers zijn 
niet gebaseerd op een gevoel, er is zeer zorgvuldig gewerkt en er zijn gerenommeerde experts ingehuurd.  
 
De heer Janssen meldt dat er eerder gekozen is voor een gerenommeerd instituut, daar na is er geshopt bij een ander 
instituut.  
 
Gedeputeerde Van Essen herkent zich daar niet in. Er is geconstateerd dat actuele cijfers ontbreken die inzicht geven 
in de maatschappelijke kosten. Naar aanleiding daarvan is het advies opgevraagd. Het Duitse milieu ministerie is zeer 
degelijk, zeker op economische thema’s. Het CPB heeft inderdaad onlangs een leidraad vastgesteld, de MKBA-leid-
raad. Er wordt in lijn hiermee gehandeld. Die leidraad vraagt nadrukkelijk ook aandacht voor welvaart elders. De nieuwe 
richtprijs sluit aan bij de richtlijn. Het klopt dat de provincie hiermee voorop loopt in Nederland en het voornemen is dit 
bij andere provincies en het Rijk kenbaar te maken. Het is belangrijk dat dit breder toegepast wordt. 
 
De heer Janssen vraagt waarom er voor deze volgorde gekozen is en waarom er niet eerst met andere overheden 
gesproken is zodat er in Nederland met vergelijkbare getallen gerekend wordt. 
 
Gedeputeerde Van Essen geeft nogmaals aan dat er deskundigen zijn ingehuurd die gekeken hebben naar gerenom-
meerde bronnen en de echte maatschappelijke schade als gevolg van klimaatverandering wereldwijd. Dit zijn de meest 
actuele data daarvan. Het is goed als het CPB met actuele cijfers van Nederland komt. Als er op dit moment gerekend 
wordt met oude cijfers doet dat geen recht aan de gevolgen van klimaatverandering.  
 
De heer De Droog complimenteert de gedeputeerde. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.05 uur. 
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Toezeggingen 
 
 17.  

SB nieuw provinciaal inkoopbeleid 
Gedeputeerde Strijk zegt toe dat er geen uitgaven worden gedaan in fonds B voordat er antwoord van de EU is 

op de vraag of er staatssteun is. Dit wordt in het GS-besluit verankerd.  


