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VERSLAG van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 27 maart 2017 
in het Provinciehuis van Utrecht 
 
Voorzitters:  
ir. H. IJssennagger 
mw.  H.J. Keller  
 
Aanwezig: 
Mw. A.M.A. Pennarts (gedeputeerde), mw. mr. J. Verbeek-Nijhof (gedeputeerde), mw. F.M. Arissen LLB 
(PvdD), drs. F.H.W. Bekkers (GroenLinks), mw. A.C. Boelhouwer (GroenLinks), mw. E.J. Broere-Kaal (PVV), 
R.G.J. Dercksen (PVV), A. Essousi (PvdA), mr.drs. M.C.J. Groothuizen (D66), mw. N. de Haan (Christen-
Unie), ir. N.J.P. Hoefnagels (D66), mw. W.M.M. Hoek (50Plus), J.M.W. Jansen (CDA), mw. H.J. Keller 
(PvdD), drs. A.H.L. Kocken (VVD), A.M. Meijer (SP), ir. R.G.H. van Muilekom (PvdA), drs. P.E.B. van Ojen 
(SGP), R. Van Reenen  (VVD), A.J. Schaddelee (ChristenUnie), W.J. Ubaghs (PVV) en  mw. dr. A.J. Vlam 
(VVD); 
 
Van ambtelijke zijde aanwezig: 
L.C.A.W. Graafhuis (griffier) en mw. G. van Weerd (verslag). 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1. ALGEMEEN  
1.1 Opening 
De voorzitter, de heer IJssennagger, opent de vergadering met een woord van welkom.  
De heer Westerlaken is met kennisgeving afwezig.  
 
Bij de presentielijst zit een intekenlijst voor de hooravonden Vijfheerenlanden van 5 en 6 april a.s. De 
voorzitter verzoekt deze in te vullen. 
 
Mevrouw Broere meldt dat zij een boekje over de beelden van Jits Bakker in deze commissie wil laten 
rondgaan. 
 
1.2 Vaststellen agenda 
Er is een drietal memo’s afgelopen dagen nagezonden in verband met toezeggingen. Deze worden 
geagendeerd voor de commissievergadering van mei. 
 
Agendapunt 3.2 heeft betrekking op een memo van gedeputeerde Pennarts betreffende de voort-
gang indicatoren VTH risicobedrijven. Dit memo was na de aanlevertermijn toegestuurd en gezien de 
agenda is deze nog meegenomen. Echter, niemand heeft zich aangemeld om hierover te spreken.  
De voorzitter constateert ter vergadering dat er toch behoefte is aan bespreking van dit agendapunt.  
 
Mevrouw Boelhouwer had vragen gesteld over de Statenbrief voortgang Europastrategie. Desge-
vraagd laat zij weten dat ze, gelet op het overleg in de werkgroep Europa, geen behoefte heeft deze 
brief voor de volgende vergadering te agenderen. Wel wil ze nu terugkomen op hetgeen zojuist in 
het overleg van de werkgroep Europa aan de orde kwam.  
De Europa strategie en de accenten voor 2016 en 2017 staan vol met interessante wetenswaardig-
heden op allerlei gebied. Voorbeeld daarvan is smart mobility. De vraag is hoe de processen zodanig 
kunnen worden geborgd dat deze in de organisatie aan bod komen. Hoe kunnen PS dat monitoren en 
hoe kan de Utrechtse inwoner daar kennis van nemen? In de werkgroep Europa worden niet alle 
onderwerpen inhoudelijk besproken. Vragen over de voortgang van de diverse onderwerpen horen 
thuis in de vakcommissies. Mevrouw Boelhouwer raadt allen aan de verslagen van de Europa werk-
groep door te nemen, omdat daarin wellicht onderwerpen staan dit nog niet geagendeerd zijn voor 
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de Statencommissies. De vraag is voorts hoe de Utrechtse van de Europastrategie kan kennisnemen. 
Het idee is daarover een kort verslag van het overleg op te stellen, dat o.a. in de huis aan huis bladen 
zal worden opgenomen. 
 
Met in achtneming van het voorgaande wordt de agenda van deze vergadering vastgesteld.  
 
1.3 Mededelingen 
Stand van zaken IPO 
Gedeputeerde Maasdam-Hoevers heeft een memo over dit onderwerp naar de commissie gezonden, 
omdat zij zelf niet aanwezig was in het IPO bestuursoverleg van 9 maart jl.   
Ter zake verwijst zij naar dit memo. 
 
Aanbesteding catering bedrijfsrestaurant 
Gedeputeerde Verbeek-Nijhof deelt mede dat de aanbesteding voor het bedrijfsrestaurant inmiddels 
is afgerond. Op 1 april a.s. start cateraar Eurest die het stokje van Sodexo overneemt. Eurest draagt 
zorg voor het bedrijfsrestaurant, de koffiecorners en de vergaderservice, inclusief catering van de PS 
vergaderingen. Het assortiment van Eurest bevat geen halal voedsel, dat wordt dus in dit gebouw 
niet aangeboden. Wel worden dieetwensen gerespecteerd en zullen vlees en kaas apart worden 
geserveerd. Met het oog op de Participatiewet en de inzet van mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt meldt de gedeputeerde dat Eurest voldoet aan de norm van minimaal 5% van de op-
drachtsom. Eurest werkt ook nauw samen met de Color Kitchen, die veel ervaring heeft met de inzet 
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
 
De heer Meijer vraagt zich af waarom er geen halal vlees wordt aangeboden. Is daar niet naar ge-
vraagd? 
Gedeputeerde Verbeek-Nijhof memoreert dat hierover uitgebreid is gesproken bij de behandeling 
van de desbetreffende motie. Toen werd aangegeven dat dieetwensen worden gerespecteerd. Op 
deze wijze wordt uitvoering gegeven aan de motie. 
De heer Meijer licht toe dat er geen meerderheid in de staten is voor de opvatting dat er geen halal 
vlees moest worden aangeboden. Het feit dat dieetwensen worden gehonoreerd is van een geheel 
andere orde. Dit alles heeft een eigen wending genomen en de SP zal nagaan hoe hiermee moet 
worden omgegaan.  
 
Mevrouw Keller memoreert dat het ging een motie van de PvdD waar nadrukkelijk aandacht werd 
gevraagd om geen vlees van onverdoofd ritueel geslachte dieren aan te bieden. Het woord ‘halal’ is 
niet in de motie genoemd.  
Gedeputeerde Verbeek-Nijhof laat weten dat GS blij zijn met Eurest die aan alle voorwaarden van de 
provincie voldoet. 
De heer Meijer deelt mede dat de SP niet blij is met lippendienst van deze gedeputeerde aan een 
bepaalde fractie in deze commissie. 
Op een vraag van de heer Van Muilekom antwoordt de gedeputeerde bevestigend dat Eurest een 
deel van het zittende personeel zal overnemen.  
 
Staat van Utrecht 
Gedeputeerde Pennarts attendeert deze commissie op 30 maart a.s. wegens de lancering van de 
Staat van Utrecht, bij het RIVM. De commissie is daar van harte welkom. Het gaat hier om een pre-
sentatie over de monitor van de regio Utrecht. 
 
Kunst Centraal 
De gedeputeerde reikt materiaal uit over de prestaties rond kunst en cultuureducatie in de regio 
Utrecht, afkomstig van Kunst Centraal. 
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1.5 Rondvraag 
Er zijn geen rondvragen ontvangen.  
 
1.6  Termijnagenda 
Gedeputeerde Verbeek-Nijhof deelt mede dat samen met de subcommissie voor de jaarrekening 
vorm wordt gegeven aan het Strategisch Financieel Instrumentarium. Bij de komende jaarcyclus pro-
ducten kan men daar het een en ander over verwachten. Dit onderwerp hoort primair thuis bij de 
subcommissie voor de jaarrekening.  
 
Mevrouw Boelhouwer geeft aan dat zij nog geen notitie over verbonden partijen heeft ontvangen. Zij 
vraagt wanneer deze notitie kan worden verwacht. Voorts memoreert zij dat GroenLinks, D66, de 
PvdD en 50PLUS een motie hebben ingediend over artikel 1. GS hebben hierop tijdens de PS vergade-
ring niet gereageerd. Mede namens mevrouw Schneiders vraagt zij naar de voortgang. Is het een 
idee enkele PS leden over de uitvoering te laten meedenken? 
Ter vergadering wordt geconstateerd dat dit onderdeel oorspronkelijk tot de portefeuille van gede-
puteerde Verbeek behoorde maar dat gedeputeerde Pennarts dat van haar heeft overgenomen. 
GS zullen daar schriftelijk op terugkomen. 
 
Gedeputeerde Verbeek-Nijhof zet voorts uiteen dat de ideeën over artikel 1, en de kosten daarvan, 
volgende week in haar portefeuillehouderoverleg zal worden besproken. Het is goed om met enkele 
PS leden daar naar te kijken. Zij zal dat verder via de griffie afstemmen.  
 
Gedeputeerde Pennarts memoreert de toezegging dat zij de rapportage over de waarheidsbevindin-
gen Acacialaan (VTH) zo snel mogelijk met deze commissie zal delen. Zij is nog in afwachting van de 
reactie van de bewoners en hun adviseurs. Het rapport is er nu nog niet maar in de vergadering van 
13 mei zal dat wel het geval zijn en daarover zal dan met deze commissie worden gesproken.  
 
2.  ORGANISATIE 
2.1 Statenbrief beantwoording motie “Duurzame energie begint bij jezelf” en van de motie 

“Zuiniger Provinciehuis” 
De heer Bekkers constateert dat in de brief de benodigde maatregelen worden aangegeven voor 
verschillende labels. GroenLinks begrijpt dat nu niet alle maatregelen voor label A worden genomen. 
Wel mist hij in de brief inzicht in de handelwijze van de provincie na 2020. Immers, label A zal tussen 
2020 en 2030 wel vereist of tenminste gewenst zijn. Wat zijn de uitdagingen daarbij en op welke 
manier kan de provincie aanjagen dat er rond 2020 wel kosteneffectieve maatregelen beschikbaar 
zijn om label A te realiseren? 
 
Mevrouw De Haan memoreert dat het doel van de provincie Utrecht is om klimaatneutraal te zijn in 
2040. Het lijkt erop dat de gedeputeerde voldoet aan hetgeen daartoe in de motie is opgedragen. 
Echter, ook kan worden gesteld dat de provincie uitsluitend het convenant uitvoert dat in 2013 is 
gesloten om naar label C te gaan. Deze afdoening van de motie bevat geen ambitie om van label C 
naar label B te gaan. Waarom kiezen GS voor deze beperkte scope? De ChristenUnie kan zich niet 
voorstellen dat  het college geen hogere ambities heeft richting 2040, enerzijds vanuit de proactieve 
rol van de provincie en anderzijds vanuit de voorbeeldfunctie richting gemeenten en bedrijven. 
 
Gedeputeerde Verbeek-Nijhof zet uiteen dat PS maar ook GS wel degelijk ambitie hebben, als het 
gaat om de energietransitie. Er wordt veel gedaan aan energiebesparende middelen. De rode draad 
in de energietransitie is eerst te starten met energiebesparing. Echter, maatregelen die helpen voor 
de energiebesparing hebben geen effect op het energielabel. Op dat vlak worden grote stappen ge-
zet. De provincie koopt 100% duurzame energie in. Er worden energiemaatregelen voor de steun-
punten getroffen, o.a. voor Paushuize, maar ook neemt de provincie deel aan lange termijn opdrach-
ten bv. het ultra geo thermie project. Daarnaast worden er maatregelen getroffen op weg naar een 
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duurzame provincie. De noodstroom installatie wordt vervangen, de aansluiting op de Warmte Kou-
de opslag bij ASR wordt uitgevoerd, op de ramen wordt isolerende folie geplakt en wordt er gewerkt 
aan aanpassing van het klimaatregelingsysteem. Zo komt het provinciehuis uiteindelijk uit bij label C 
en wordt er voldaan aan het convenant dat op dit vlak is afgesloten en aan de desbetreffende wet- 
en regelgeving. Wil men een volgende stap zetten, dan loopt de provincie tegen beperkingen aan van 
dit gebouw. Het provinciekantoor is erg hoog maar het dak is erg smal waardoor er geen zonnecol-
lectoren kunnen worden geplaatst. Wel zouden collectoren via een dakconstructie op het parkeerdek 
kunnen worden geplaatst. Dan doet zich de vraag voor of het lonend is nu zeer kostbare maatregelen 
te treffen richting label B of dat het beter is eerst de resultaten van de pilot ultra geo thermie af te 
wachten alsmede andere innovatieve technieken. Zo is er inmiddels ook raamfolie met zonnecellen 
beschikbaar. Zij is van mening dat nieuwe technologische ontwikkelingen moeten worden afgewacht 
waarmee op de lange termijn veel meer effect kan worden bereikt. Alle ontwikkelingen op dat vlak 
worden nauwlettend in de gaten gehouden. De innovatie en de techniek op dit gebied gaan zeer 
snel.  
 
Kijkend naar de twee moties, meent de heer Van Ojen dat de ene motie heel algemeen is en dat de 
andere motie vraagt wat nu door GS is uitgevoerd. De statenbrief is breder dan het gebouw waarin 
men nu verkeert. Er worden ook andere provinciegebouwen meegenomen waar een aanmerkelijk 
hoger resultaat is geboekt. De SGP vindt dat reden voor tevredenheid. De argumentatie betreffende 
de terugverdientijd is helder. Hij vindt het zeer plausibel om om dit moment niet te kiezen voor de 
maatregelen van ruim €  1 miljoen met een terugverdientijd van meer dan 25 jaar. Hij beveelt even-
eens aan de innovaties van de markt af te wachten. Gesproken wordt er over de KKO van ASR. Wordt 
daarmee niet de WKO bedoeld? 
 
De heer Hoefnagels begrijpt dat de provincie niet over wil gaan op LED verlichting. Hoe zit dat met de 
ambitie van de provincie? LED verlichting gaat lang mee. Hij kan zich voorstellen dat de terugverdien-
tijd toch minder dan 25 jaar is. De provincie dient zich niet alleen met de eigen huishouding bezig te 
houden maar moet ook het goede voorbeeld geven. Zelf is hij betrokken bij de aanleg van een hoc-
keyveld en daar wordt extra in LED verlichting geïnvesteerd. Hij begrijpt niet waarom dat niet in het 
provinciegebouw wordt gedaan. Waarom is dat niet mogelijk? 
Hij vraagt of GS de commissie kan informeren over hetgeen  de energiebesparing in de afgelopen 
jaren heeft opgeleverd. Een schriftelijke reactie stelt hij op prijs.  
 
Mevrouw Hoek licht toe dat er in Loenen aan de Vecht een hockeyveld met LED verlichting is aange-
legd. De omwonenden hebben veel overlast van dat sterke licht. Ongetwijfeld is dit een duurzame 
investering maar het kan grote gevolgen voor de omgeving hebben.  
De heer Hoefnagels meent dat LED verlichting beter kan worden afgestemd dan normale reguliere 
verlichting. 
 
De heer Bekkers stelt de huidige afweging van GS niet ter discussie. Zijn vragen hadden betrekking op 
de periode daarna. Hij begrijpt van de gedeputeerde dat alles wordt gedaan om stappen verder te 
zetten. O.a. gaf de gedeputeerde aan dat de technologische ontwikkelingen nauwlettend worden 
gevolgd, maar dat staat niet in deze statenbrief. Hij stelt het op prijs wanneer er een concreter werk-
pad wordt geschetst. Onlangs heeft het IPO het kabinet laten weten dat al het maatschappelijk vast-
goed binnen een aantal decennia energieneutraal zal zijn. Die ambitie ligt er en die verwachting is 
gewekt. De vraag is dan wel hoe dat in de provincie Utrecht kan worden gerealiseerd. Hij heeft be-
grip voor de huidige afweging van GS maar het is wel een aansporing om na 2020 verder te gaan. Dat 
moet terug te zien zijn in het denken en in de beleidsvoering van GS.  
 
De heer Dercksen constateert dat hier 25 mensen aan het vergaderen zijn over de vraag hoe één 
gebouw in Utrecht moet worden geïsoleerd. Dat kan volgens hem toch effectiever. In de brief staat 
dat het gaat om de inkoop van 100% duurzame energie. De zon is nu bijna onder en er is bijna geen 
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wind. Zijn vraag is waar de stroom nu op draait. Gesproken wordt over een noodstoominstallatie. Hij 
gaat ervan uit dat er een noodstroominstallatie wordt bedoeld. Het is hem niet duidelijk waarom dat 
17% minder energie gaat kosten. De KKO aansluiting kost € 285.000 terwijl onduidelijk is hoeveel er 
kan worden afgenomen. Waarom weet de provincie wel wat het kost maar blijft de afname onduide-
lijk, terwijl de terugverdientijd al berekend is. Voort vraagt hij naar de effecten van raamfolie, gezien 
de hoge kosten daarvan (€ 310.000). Houdt dat materiaal in de winter de zonnewarmte tegen? 
Een verduidelijking vraagt hij over het € 10.000 kostende E contract. 
Hij wijst erop dat kantoren per m2 worden verhuurd en niet per m3. Dat moet in het rapport worden 
aangepast.  
 
De heer Essousi vinden deze statenbrief vrij ambitieloos. GS verschuilen zich achter een convenant 
met gemeenten en een bedrijvenpark waar de provincie toevallig onderdeel van uitmaakt. De ge-
meente Utrecht vond het blijkbaar nodig een convenant op te stellen om bedrijfsgebouwen te bewe-
gen tot verduurzamingsmaatregelen. De provincie als middenbestuur zou een onafhankelijke motiva-
tie moeten hebben om maximaal te verduurzamen, gelet op de positieve maatschappelijke effecten 
daarvan maar ook om als voorloper een beweging bij de rest van de bedrijven te stimuleren. Label B 
is in de ogen van de PvdA wel degelijk haalbaar. Hij vraagt de gedeputeerde of zij van mening is dat 
de provincie verduurzaming niet alleen maar economisch moet benaderen, maar ook maatschappe-
lijk. Welke mogelijkheden ziet zij  om extra investeringen te doen voor label B? De PvdA staat op het 
standpunt dat de provincie verduurzaming niet alleen maar economisch moet benaderen, maar ook 
maatschappelijk. Om die reden heeft hij geen moeite met een extra investering in label B. De maat-
schappelijke winst al dan niet in 25 jaar, is wellicht nog groter dan de economische winst. Hij is be-
nieuwd hoe de andere fracties hier tegen aan kijken.  
 
Mevrouw Vlam ziet dat er maatregelen worden getroffen en dat de markt op dit moment nog volop 
in ontwikkeling is. Label C is verplicht en daar wordt nu naar toe gewerkt. Er zijn ontwikkelingen 
gaande die in 2020 operationeel kunnen zijn. De VVD wil verstandig omgaan met de vraag of investe-
ringskosten nu opwegen tegen rendement terwijl er wellicht op korte termijn nieuwe innovatieve 
maatregelen mogelijk zijn met meer rendement. De provincie kan de euro immers maar 1 x uitgeven. 
Zij wijst erop dat de provincie geconfronteerd wordt met de beperkingen van een bestaand gebouw. 
 
Gedeputeerde Verbeek-Nijhof legt uit dat het aanbod van het IPO richting kabinetsformatie meer 
behelst dan de verduurzaming van dit provinciehuis. Dat heeft betrekking op de gehele energietran-
sitie. Paushuize was in 2015 bv. het meest duurzame monument  dankzij de genomen maatregelen. 
Op het steunpunt in Huis ter Heide zijn zonnepanelen aangelegd waardoor het gasverbruik met 40% 
kon worden gereduceerd. Wat betreft mobiliteit is er een tweede buslijn gaan rijden met zero emis-
sie.  
Het convenant waarover wordt gesproken, is gesloten met het kantorenpark Rijnsweerd en de stad 
Utrecht. Zij vindt het belangrijk dat alle nieuwe technologische ontwikkelingen nauwlettend in de 
gaten worden gehouden. De provincie steunt het project ultra diepe geo thermie. Er is een energie-
transitie agenda vastgesteld waarin de provincie zich uitdrukkelijk richt op de energiebesparing. Ech-
ter, energiebesparingsmiddelen zijn niet in het energielabel terug te vinden. Het energielabel gaat 
over de schil. De technische ontwikkelingen gaan zeer snel en om die reden vinden GS maatregelen 
met een terugverdientijd van 25 jaar niet onder die scope vallen. 
Het dak van dit provinciehuis is in feite te klein voor de plaatsing van zonnepanelen. Het kan wel op 
het dak van de statenzaal maar dan staan de panel op een ongunstige helling of er moet een stellage 
van 21 meter hoog worden gebouwd om de panelen onder de juiste hoek te kunnen plaatsen. Ech-
ter, het dak van de statenzaal ligt het grootste deel van de dag in de schaduw van het provinciehuis 
zelf. Gemiddeld heeft het dak van de statenzaal 1477 uur zon per jaar. De investering kost minimaal € 
200.000 kosten met weinig rendement, maar kan wel bijdragen tot het verkrijgen van energielabel B. 
Het beste zou zijn het gebouw een kwartslag te draaien om zo de meeste zon op te vangen. 
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GS hebben wel degelijk de ambitie om door te groeien naar energielabel A maar ook is afgesproken 
dat het bij energiebesparing begint. Nu al kan er in label B worden geïnvesteerd maar haar voorkeur 
gaat uit naar de besparing die het gevolg  is van ultra diepe geo thermie; dat zal substantieel effect 
gaan opleveren.  
 
De heer Bekkers benadrukt dat zijn vraag er niet op is gericht om onmogelijke opties te bespreken 
zoals het kwartslag draaien van dit gebouw. Hij wil van GS horen hoe zij gaan zorgen voor de belofte 
die in de investeringsagenda is gedaan richting kabinetsformatie. Daarin staat dat “het eigen maat-
schappelijk vastgoed voor 2040 energieneutraal zal zijn.” 
 
Gedeputeerde Verbeek-Nijhof wilde deze commissie laten zien welke afwegingen er gemaakt zijn om 
te komen tot label C, tot label B en zelfs tot label A. Inderdaad is afgesproken dat er in 2040 sprake 
zal zijn van een energieneutrale situatie. Dat is 23 jaar verder en de techniek en innovaties, die nauw-
lettend worden gevolgd, zullen ongetwijfeld veel meer mogelijkheden hebben. Het lijkt haar verstan-
dig in te zetten op de bestaande weg. Ook wordt er gewerkt aan energieopwekking uit bermplanten. 
GS hebben afgewogen nu te gaan voor label C met energiebesparingsmiddelen, hoewel deze niet in 
het label meetellen. Het is vanzelfsprekend dat bij vervanging van een noodinstallatie gekeken wordt 
naar de energiebezuiniging. De zonnepanelen zijn reeds bij het steunpunt geplaatst. Zij vindt wel dat 
GS en PS realistisch moeten kijken naar innovatieve technieken die op termijn beschikbaar komen. 
Het is niet verstandig nu hele dure investeringen te doen terwijl bekend is dat een paar jaar wachten 
maakt dat er met minder geld meer kan worden bereikt.  
 
De heer Hoefnagels meent dat er in de tekst van de statenbrief veel goede dingen staan maar het is 
jammer dat de brief eindigt met de conclusie welke maatregelen er niet zullen worden getroffen. 
Door de wijze van opschrijven lijkt het  alsof er veel niet gebeurt terwijl er wel veel gebeurt. Voorts 
gaat hij ervan uit dat de gedeputeerde een toezegging heeft gedaan op zijn vraag een overzicht te 
geven van de besparingsmaatregelen die zijn getroffen en wat dat heeft opgeleverd. 
 
De heer Dercksen mist een antwoord op zijn vragen. Hij wijst er ter relativering op dat, wanneer alle 
daken in Nederland met zonnepanelen worden belegd, gericht op de zon, er slechts 8% van de ener-
giebehoefte kan worden afgedekt. 
 
De heer Meijer komt terug op de vraag van de heer Essousi aan de fracties. De SP heeft de oorspron-
kelijke motie gesteund. De provincie verwacht verduurzamingsmaatregelen van de samenleving en 
heeft een voorbeeldfunctie. Het is dan niet erg geloofwaardig wanneer de provincie niet het maxi-
maal mogelijke doet met verduurzaming van het eigen gebouw. In dit geval doet het college van GS 
wel iets verstandigs: GS begrijpen dat de technische ontwikkelingen heel snel gaan en dat er over een 
aantal jaren mogelijk voor aanmerkelijk minder middelen een veel groter rendement kan worden 
gehaald. Hij vindt die overweging acceptabel. Blij is hij met de agendering van dit punt omdat dit de 
urgentie benadrukt en de druk op het college vergroot.  
 
De heer Essousi vraagt nogmaals hoe GS aankijken tegen verduurzamingsmaatregelen als maat-
schappelijke maatregelen of als economische maatregelen. Ook hij begrijpt dat toekomstige techni-
sche ontwikkelingen waarschijnlijk veel meer effect zullen opleveren. Hij pleit nu ook niet voor een 
investering van € 1 miljoen om naar label A te gaan. Hij vroeg wel naar label B. In de brief wordt een 
aantal maatregelen genoemd en hij vraagt in hoeverre GS bereid zijn investeringen te doen. 
 
De heer Van Ojen deelt de analyse van D66 niet dat deze brief niet  in evenwicht zou zijn als het gaat 
om wat er wel en niet wordt gedaan op het gebied van duurzaamheid. Vijf zinnen gaan over wat er 
niet wordt gedaan terwijl er ca. veertig zinnen worden gewijd aan wat er wel wordt gedaan. Op de 
vraag van de heer Essousi antwoordt hij dat de SGP van oordeel is dat verduurzamingsmaatregelen 
niet alleen tot doel moeten hebben om financieel meer rendement te krijgen maar dat het evenzeer 
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maatschappelijk verantwoord is om lasten van een overheidsinstelling naar beneden te brengen. Het 
een sluit het ander niet uit.  
 
Mevrouw De Haan deelt mede dat de ChristenUnie blij is met alle inspanningen op het gebied van 
duurzame energie en energiebesparing. Het is helder dat dit provinciegebouw een grote uitdaging 
met zich meebrengt op het gebied van duurzame energie. Destijds is er wel voor dit gebouw gekozen 
en die uitdaging moet dan ook worden aangegaan. Zij hoorde zojuist wel de ambitie van de gedepu-
teerde maar dat klonk minder door in de statenbrief. Stil wil zij staan bij de stap richting label B, met 
name de verlichting en de aanwezigheidsdetector. Dat mag een extra investering vergen. Zij sluit zich 
aan bij het pleidooi van de PvdA dat het hier niet alleen gaat om een keuze vanuit economisch per-
spectief maar ook vanuit een maatschappelijk perspectief, ook vanuit de voorbeeldfunctie van de 
provincie.  
 
Mevrouw Hoek komt terug op de vraag van de PvdA. 50PLUS is van oordeel dat alles gedaan moet 
worden om te besparen op de fossiele brandstoffen. De provincie heeft een voorbeeldfunctie en zij 
vraagt dat ook op het gebied van duurzaamheid breder uit te dragen. Zij kan zich voorstellen dat een 
pagina in de huis aan huisbladen wordt gewijd aan de besparing op fossiele brandstoffen en de duur-
zaamheidsmaatregelen van de provincie, ook om bewustwording te bevorderen voor jong en oud, 
dus ook op scholen.   
 
Gedeputeerde Verbeek-Nijhof beaamt dat het maatschappelijke rendement van de maatregelen 
eveneens van groot belang is. De energietransitie is breder dan het provinciegebouw. Er wordt veel 
geïnvesteerd, bv. ook in de elektrificering van de bussen. De vraag is waar het maatschappelijk ren-
dement het meest is. De besparingen die de maatregelen opleveren, hebben ook een maatschappe-
lijk rendement maar dat vertaalt zich niet in een label. Een label gaat alleen maar over de schil, het 
casco. Het maatschappelijk rendement ziet zij breder dan het gebouw alleen, ook in de voorbeeld 
functie van de provincie. Zij deelt de mening van de commissie als het gaat om de voorbeeld functie 
van de provincie. Gevraagd werd hoe de besparingen gemeten kunnen worden. Dat kan via de me-
terstanden. Op de vraag van de heer Dercksen licht zij toe dat de noodstroominstallatie nog van de 
vorige eigenaar was, een bank, en die installatie moest continu draaien terwijl dat voor de provincie 
niet nodig is. Bij de vervanging van de noodstroominstallatie gaat de noodstroom alleen maar aan 
wanneer dat daadwerkelijk nodig is. Ook dat vertaalt zich niet terug in het energielabel.  
Met de KKO wordt de koudeopslag bedoeld, waarschijnlijk staat er in de tekst een K teveel. 
De folie houdt warmte binnen als het koud is. Inmiddels is er folie met een opslagfunctie voor zon-
neenergie. Ook dat wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Er wordt zeker niet alleen maar naar 
het economisch rendement gekeken maar ook naar het maatschappelijk rendement.  
Op de vraag van mevrouw Hoek antwoordt spreekster dat de provincie de energietransitie agenda 
uitdraagt, maar ook de verduurzaming op het gebied van mobiliteit. Het is belangrijk dat de provincie 
ook op dat vlak invulling geeft aan zijn voorbeeldfunctie. 
Zij stelt voor gezamenlijk de technologie nauwlettend in de gaten te houden en nieuwe ontwikkelin-
gen in deze commissie binnen de portefeuille bedrijfsvoering de revue te laten passeren.  
 
De heer Dercksen vraagt de collega’s wie er net als hem een label A woning heeft. Nu is er geen wind 
of zon en dat betekent dat de installatie van het provinciehuis op gas en kolen draait. Hij vraagt wat 
de terugverdientijd is van de raamfolie en wat het effect van die folie is.  
De heer Bekkers gaat ervan uit dat deze technische vraag later schriftelijk zal worden beantwoord.  
 
De heer Essousi vindt de antwoorden van de gedeputeerde weinig concreet. Het is begonnen bij een 
convenant van de lokale overheid. Hij begrijpt dat het maatschappelijk effect breder kan worden 
bezien en dat label B vooral betrekking heeft op de schil. Zegt de gedeputeerde daarmee dat het 
ondergeschikt is aan andere maatregelen? Hebben GS een integralere afweging gemaakt waar PS 
geen weet van hebben? 
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De heer Dercksen komt terug op de WKO installatie. Die wordt aangeschaft, ongeacht de opbrengst. 
Dat betekent dat de terugverdientijd nu nog niet kan worden berekend. Is het zo dat de WKO instal-
latie moet worden gebruikt om aan label C te kunnen voldoen? Is het in die zin een soort aflaat in de 
duurzame kerk? 
 
Gedeputeerde Verbeek-Nijhof antwoordt op een eerdere vraag van de PVV dat zij een label A woning 
heeft. Zij zal dat voor alle zekerheid nog eens navragen. Voorts gaat het om de koudeopslag van de 
ASR installatie waar de provincie op is aangesloten. Technische specificaties van de raamfolie alsme-
de de terugverdientijd zal zij schriftelijk doorgeven. Een convenant is gesloten met de stichting kan-
torenpark Rijnsweerd waar de provincie lid van is. Het convenant spreekt over een label C maar alle 
andere energiebesparingsmaatregelen tellen niet voor een label mee. 
 
De heer Essousi vraagt nogmaals of GS bereid zijn iets extra’s te doen voor label B. Er worden maat-
regelen genoemd die niet alleen betrekking hebben op de casco of de schil. Een onderdeel daarvan is 
ook het plaatsen van zonnepanelen. 
De heer Dercksen constateert dat de PvdA van oordeel is dat er een onderscheid moet worden ge-
maakt tussen economische en maatschappelijke waardering van de duurzame energie, terwijl de 
heer Essousi later aangaf dat een investering van € 1 miljoen nu niet verantwoord is. Ook de PvdA 
geeft blijk van een financiële grens in dat opzicht. Hij vindt het arbitrair dat de gedeputeerde op dit 
terrein wordt aangesproken, terwijl de PvdA zelf aangeeft dat een investering van € 1 miljoen niet 
verantwoord is.  
De heer Essousi verduidelijkt dat de investering van € 1 miljoen extra betrekking heeft op label A. 
Wellicht dat er op dat vlak beter kan worden aangesloten op toekomstige technieken. Nogmaals stelt 
hij dat met een extra investering label B bereikbaar wordt en dat de provincie zo een stap dichter bij 
het klimaat neutrale resultaat komt,  dat in 2040 moet worden bereikt.  
 
Mevrouw Vlam meent dat steeds weer de zelfde vragen worden gesteld.  
 
Gedeputeerde Verbeek-Nijhof stelt nogmaals voor de techniek op dit vlak nauwlettend te blijven 
volgen en nieuwe technologische ontwikkelingen in deze commissie te bespreken. GS zetten in op 
verbetering van het energielabel en op energiebesparingsmaatregelen. Belangrijk is het om het pro-
ject Goud, de ultra geothermie, te ondersteunen. Als dat gaat lopen, kunnen er forse stappen wor-
den gezet. De duurzaamheidsambities van GS zijn breder dan alleen maar het provinciegebouw, ook 
de steunpunten, Paushuize  en andere portefeuilleonderdelen horen daarbij.  
 
De voorzitter rondt de bespreking van dit onderwerp af.  
 
2.2 Statenbrief asbest aansprakelijkheidsstellingen 
De heer Meijer wilde deze brief agenderen omdat de indruk niet kan worden weggenomen dat de 
zwakke juridische positie van de provincie mede debet is aan dit genomen besluit. Overigens is hij 
zich ervan bewust dat de verantwoordelijk gedeputeerde niet meer in functie is. In de brief wordt op 
een aanvechtbare manier aangetoond wordt waarom het beter is de verdere procedure te staken 
terwijl de indruk gewekt was dat een klinkende overwinning binnen handbereik lag. 
Deze procedure moest geld opleveren. Het heeft niets opgeleverd maar veel geld gekost. Dit alles bij 
elkaar brengt de SP tot het oordeel dat er sprake is van een verkapping van een falend beleid en dat 
de procedures tot doel hebben gehad om af te leiden van de feitelijke oorzaak.  
 
De heer Bekkers kan het betoog van de SP over het verdoezelen van het probleem niet echt kan vol-
gen maar de wortel van het probleem ligt z.i. in een misrekening van de advocaat van de provincie 
met het contract waarin een vrijbrief gegeven werd. Als de SP dat bedoelt, dan kan GroenLinks 
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daarmee instemmen. Echter, de term “verdoezelen” is hier niet van toepassing. Een en ander is later 
nadrukkelijk door PS besproken en onderkend.  
 
De heer Meijer verwijst naar de vaststellingsovereenkomst waarin staat dat het oude provinciehuis 
vrij van besmette asbestdelen zou worden opgeleverd. Echter, dat is niet gebeurd. Dat heeft niets te 
maken met de advocaat maar wel met de onjuiste inschatting die toen is gemaakt. Sprake is er der-
halve van een buitengewoon ernstige en financieel zeer verstrekkende fout. Al het andere daarna 
heeft afgeleid van de schuldvraag. Hij wil het debat van 2012 zeker niet overdoen maar deze staten-
brief deed onvoldoende recht aan de problematiek. Derhalve wil hij de feiten in deze vergadering op 
een rij zetten.  
 
De heer Hoefnagels memoreert het debat in 2012, de conclusies die daaraan verbonden werden en 
de lessen die zijn geleerd. Hij memoreert dat gedeputeerde Krol voorliggende brief in de vorige ver-
gadering heeft aangekondigd en ook inhoudelijk heeft toegelicht. Spreker vond dat erg correct, gelet 
op het komende vertrek van de gedeputeerde. Wat in deze brief staat is ook hetgeen door de fracties 
is geadviseerd tijdens een vertrouwelijk overleg, wellicht buiten aanwezigheid van de SP. D66 vindt 
het ook jammer dat dit zo gelopen is maar dringt aan op afsluiting van dit dossier.  
 
De heer Meijer benadrukt dat de SP deze lijn niet heeft gesteund.  
 
De heer Van Ojen deelt mede dat de SGP zich aansluit bij de reactie van D66. Wel viel het bedrag van 
€ 20.000 de SGP wat rauw op het dak, maar mogelijk heeft hij dat gemist. Hij meende dat de provin-
cie dit dossier zo snel mogelijk wilde sluiten en zijn punt zou laten schieten. Het is zuur dat een on-
derneming, die de provincie heeft benadeeld, een fors bedrag krijgt voor slecht geleverd werk. 
Mocht dit een nieuw feit zijn, dan hoort hij graag waarom dat juridisch onvermijdelijk zou zijn.  
 
Mevrouw Vlam memoreert dat er veel over dit dossier gesproken is. PS en deze commissie zijn in de 
afrondende afwegingen meegenomen. In de commissievergadering van januari is een en ander voor-
gelegd zoals door de heer Hoefnagels werd gesignaleerd. De statenbrief dateert van 17 januari, dus is 
meer dan twee maanden oud. Dit dossier is inderdaad anders gelopen dan men had gewenst. Dit is 
een fact of life en wat de VVD betreft moet hier nu een streep onder worden gezet.  
 
Gedeputeerde Maasdam beaamt dat GS de commissie steeds heeft meegenomen in dit traject. Het 
gaat in dit geval niet om de oorspronkelijke aansprakelijkheidsstelling van de provincie. De grond 
daaronder is weggevallen toen Horyon failliet ging. Toen is de provincie aangeraden om te komen tot 
een beëindiging van de procedures. Dat is in gang gezet en met twee van de drie partijen heeft dat 
snel tot effect geleid. Bij Horyon is dat lastiger geweest omdat zij nog een kans zagen om tot een 
dwangsom te komen van maximaal € 1 ton. Dat heeft niets te maken met de oorspronkelijke aan-
sprakelijkheidsstelling maar met een traject dat daar volledig naast liep, nl. het beschikbaar stellen 
van documenten door de provincie. Er lag een gerechtelijke uitspraak dat de provincie die zou afge-
ven op straffe van een dwangsom wanneer dat achterwege bleef. Deze commissie is daarover volle-
dig geïnformeerd. Uiteindelijk was de afweging te gaan voor de afronding van het dossier en bij te 
dragen aan de failliete boedel van Horyon. GS hebben met pijn in het hart en met principiële bezwa-
rend besloten te gaan voor afronding omdat zo het meest effectief met de middelen kon worden 
omgegaan. Ook dat is met deze commissie gedeeld. Zij meent dat toen ook het bedrag de revue is 
gepasseerd. 
 
De heer Meijer bestrijdt de bewering dat de ene procedure niets met de andere procedure te maken 
zou hebben. Al die juridische procedures hebben uiteindelijk het nodige geld gekost terwijl het de 
bedoeling was het verlies, dat door blunders was ontstaan, zou worden goedgemaakt door derden 
aansprakelijk te stellen. Dat is niet gelukt.  
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De heer Hoefnagels adviseert de VVD niet zozeer te letten op de datum van een statenbrief. Beter is 
het na te gaan wanneer die brief is verstrekt. Een statenbrief die op 17 januari gedateerd is, kan pas 
op 22 februari aan PS worden verstrekt. Dat is nu ook het geval. Dit is voor de heer Meijer de eerste 
commissievergadering waarin hij over deze brief kon spreken. 
 
Mevrouw Vlam meent dat er medio januari in de commissievergadering over deze statenbrief is ge-
sproken.  
 
Gedeputeerde Maasdam memoreert dat er gewacht moest worden op het Hof die de procedure van 
de rol moest halen. Dat vraagt de nodige tijd.  
 
De voorzitter sluit de behandeling van dit agendapunt. 
 
3. VERGUNNINGVERLENING, HANDHAVING EN TOEZICHT 
3.1 Statenvoorstel aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Regionale uitvoeringsdienst 

Utrecht (RUD) 
De heer Ubaghs heeft een vraag over de mogelijkheid tot uitbreiding van het Dagelijks Bestuur tot 
maximaal 5 leden. Dat zou de draagkracht van besluiten in het AB vergroten. Volgens de PVV wordt 
draagvlak alleen maar vergroot door goede besluiten te nemen en niet door het kwantitatieve aantal 
bestuursleden. 
 
De heer Meijer verwijst naar artikel 33, lid 5 en 6. Hij heeft wat moeite met het feit dat PS op deze 
wijze wordt gepasseerd. Hij vreest dat dit ook kan betekenen dat, ook al blijft het totale budget ge-
lijk, er toch beslissingen genomen kunnen worden waar de volksvertegenwoordiging niet meer aan 
te pas komt. Onder de huidige RUD structuur is dat ook al erg moeilijk, vanwege de afstand en de GR. 
Hij vreest dat deze wijziging die afstand zal vergroten en het democratisch gehalte van besluiten mo-
gellijk verder kan uithollen.  
 
Gedeputeerde Pennarts beaamt dat het draagvlak meer gediend is door goede besluiten dan door 
het aantal bestuursleden. Het helpt wel om besluiten met meer DB-leden te kunnen nemen. Zo krijgt 
het AB het gevoel dat de besluitvorming in het DB door een bredere groep is voorbereid, zodat zij 
zich makkelijker met het besluit kunnen identificeren. Het is belangrijk de basis van het DB wat bre-
der te maken dan de minimale smalle basis waar tot nog toe sprake van was. Dat heeft geleid tot het  
voorstel om het DB met twee leden uit te breiden.  
De SP vroeg of deze wijziging tot gevolg heeft dat er een grotere afstand ontstaat tussen de op-
drachtgevers/eigenaren en de RUD. Zij ziet dat anders. In dit statenvoorstel worden daarvoor de 
gronden aangegeven. De lichtere vormen zijn uit de zienswijzenprocedure gehaald. Voor het overige 
blijft er sprake van een substantiële zienswijzenprocedure. Alle raden krijgen de gelegenheid zich uit 
te spreken. 
 
De heer Meijer begrijpt dat het volume gelijk blijft maar dat betekent niet dat het om lichtere kwes-
ties zou gaan. Er kunnen prioriteitverschuivingen plaatsvinden terwijl het budget gelijk blijft. Dit kan 
politiek verstrekkende gevolgen hebben terwijl PS en/of de raden daarover niets meer te zeggen 
hebben. Spreker geeft aan dat de SP dit niet als sterstuk in PS wil behandelen.   
 
De heer Hoefnagels wacht het antwoord op de vraag van de heer Meijer af. In de tekst staat ook : 
onttrekkingen aan de post Onvoorzien (artikel 33, lid 6.c). Hij heeft daar twijfels over en vraagt dien-
aangaande om uitleg.  
 
Gedeputeerde Pennarts geeft aan dat lid c is komen te vervallen. Daarmee is de vraag van de heer 
Hoefnagels ook opgelost. 
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Terugkomend op de opmerking van de SP hoe PS programmawijzigingen kunnen beïnvloeden legt zij 
het volgende uit. Wanneer er binnen de begroting iets wordt gewijzigd, heeft dat meestal geen ge-
volgen voor de  kleine bedragen. Zienswijzen van raden gaan in algemene zin over wijzigingen in 
budgetten of overschrijdingen van budgetten. Soms was er bij een reservering sprake van een saldo 
dat 5% boven het weerstandvermogen uitkwam en ook dat leidde wel eens tot reacties. De aanpas-
singen zijn bedoeld om de manier van werken in het programma wat slagvaardiger te maken. Wan-
neer er sprake is van programmawijzigingen, een brede koerswijziging of wijziging in de aansturing 
dan spreekt een gemeente dat met de RUD af in de dienstverleningsovereenkomst. 
 
De voorzitter sluit de behandeling van dit agendapunt. Op verzoek van de SP wordt hierover in PS 
een klein debat gevoerd, tenzij de SP alsnog aangeeft dat dit als sterstuk kan worden aangeboden.  
 
3.2 Memo GS gedeputeerde Pennarts-Pouw betreffende voortgang indicatoren VTH risicobe-

drijven 
De heer Ubaghs vraagt zich af hoe samengestelde indicatoren iets kunnen toevoegen aan kwaliteits-
doelstellingen. Sommige zijn evident, bv. de opleidingseisen, waaraan al dan niet kan worden vol-
daan. De vraag is hoe een en ander tot samengestelde indicatoren kan worden omgebouwd. Zoals 
het nu geformuleerd is, zou hij het niet weten.  
 
Gedeputeerde Pennarts memoreert dat PS graag betrokken willen worden bij het opstellen van indi-
catoren. De Randstedelijke Rekenkamer heeft dat ook aangegeven, nl. dat er een indicator moet 
komen in de aansturing. Het is juist dat er in feite geen enkelvoudige indicator te verzinnen is die in 
één woord kan zeggen of het wel of niet goed gaat. Daar is de materie te complex voor. De enkel-
voudige indicator is omgezet naar een samengestelde indicator die in zes kwaliteitscriteria kan wor-
den uitgewerkt. Op de kwaliteitscriteria valt wel individueel te scoren. Het is “ja of nee” en in dat 
opzicht wordt voldaan aan de wens om SMART doelstellingen te formuleren zodat in de loop van een 
periode kan worden overzien of er sprake is van progressie of teruggang. De samengestelde indicator 
is wel complexer maar daardoor ook inhoudelijker en informatiever. 
 
De voorzitter rondt de bespreking van dit agendapunt af.  
 
4. CULTUUR 
4.1 Memo GS gedeputeerde Pennarts-Pouw betreffende de beelden van Jits Bakker 
De voorzitter verwijst naar de gisteren ontvangen brief van de stichting Jits Bakker, die in de be-
schouwingen van de commissie kan worden meegenomen.  
 
De heer Van Muilekom heeft eerder aangegeven te hopen op de variant dat de beelden van Jits Bak-
ker behouden kunnen blijven voor de provincie Utrecht. Zijn fractie is blij dat daarvan sprake lijkt te 
zijn. Toch zijn er nog vragen. De PvdA vindt het belangrijk dit voorstel uit te werken tot een stevige 
businesscase. Gezien alle onrust en onduidelijkheid, moeten er duidelijke afspraken worden ge-
maakt. Onduidelijk is welke afspraken er wel en niet met gemeente De Bilt en bedrijven in De Bilt zijn 
gemaakt. Om welke bedragen gaat het dan? Welke structurele bijdrage gaat de provincie Utrecht 
leveren? Gaat de provincie ook bijdragen aan de beveiligingskosten? Hoe onwillig is HUL nu wel of 
niet? Uit de brief van de Stichting Jits Bakker blijkt dat eerder getracht is publieksactiviteiten te orga-
niseren maar dat dit niet van de grond is gekomen. Waarom wordt verwacht dat dit in de toekomst 
wel gaat gebeuren? De PvdA vindt het voorts belangrijk dat het budget in de provinciale begroting 
voor deze beeldentuin nadrukkelijk geborgd wordt.  
 
De heer Meijer deelt mede dat de SP blij is dat de beelden in Beerschoten blijven. Hij kan zich de 
toon van de brief van de Stichting Jits Bakker wel voorstellen, met name als het gaat om de houding 
van HUL. Wat betekent de ommezwaai van HUL om toch niet meer te eisen dat de beelden uit Beer-
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schoten weg moeten? De hoop is dat, na alle inspanningen die gepleegd zijn, er van harte maatrege-
len worden genomen die de veiligheid van de collectie garanderen. 
Hij wil graag een eerlijke en open reactie van de gedeputeerde op voorliggende brief van de Stichting 
Jits Bakker.  
 
Mevrouw Broere sluit zich aan bij de vragen van de PvdA over de financiën. Uit de brief van de stich-
ting zou kunnen worden opgemaakt dat de erven voorkeur hebben voor verhuizing van de beelden 
naar Renkum. De erven zijn de handelwijze van HUL moe. HUL kijkt de beelden liever weg. HUL gaf 
ook aan niets met kunst en cultuur te hebben. De PVV is van oordeel dat HUL dat dan maar moet 
leren. HUL zal zorg moeten dragen voor de beelden en zich toegankelijker moeten opstellen voor de 
vragen en opmerkingen van de erven, die voortkomen uit de schenkingsovereenkomst destijds. Daar-
in staan afspraken die tot op heden in het geheel niet zijn nagekomen. Het atelier en de woning van 
wijlen Jits Bakker staan op grond van het HUL met erfpacht. De erven worden nu door HUL onder 
druk gezet door de dreiging dat de erfpacht zal worden verhoogd. De PVV is van oordeel dat er met 
HUL een hartig woordje moet worden gesproken over hun handelswijze. Immers, HUL bestaat van 
belastinggeld. Het is een goede zaak dat iedereen er nu achter staat dat de beelden in De Bilt blijven 
en dat Beerschoten zodanig wordt aangepast dat het voor iedereen plezierig wordt daar te wandelen 
en de beelden te bekijken. Wel moet er aan voorwaarden worden voldaan. Zo moet er een commis-
sie komen die alle belangen behartigt en zorgt dat de belangen van HUL, de provincie maar vooral 
van de erven van Jits Bakker op goede wijze worden behartigd.  
 
Mevrouw Boelhouwer deelt mede dat GroenLinks blij is dat dit eindelijk tot een afronding gaat ko-
men en dat het erop lijkt dat de beelden bij Beerschoten blijven. Veel inwoners van De Bilt met 
vrienden en familie komen daar graag wandelen, ook in de beeldentuin. Zij wijst erop dat de petitie 
ruim ondertekend is. 
Zij vraagt wanneer het voorstel van GS PS gaat bereiken. Zij zou graag willen dat de gedeputeerde 
maar vooral de gemeente De Bilt gaan bijdragen aan een duurzame vorm van beheer, uiteraard in 
overleg met de erven van Jits Bakker.  
 
De heer Groothuizen deelt mede dat de D66 veel sympathie heeft voor het behoud van de beelden 
van Jits Bakker in Beerschoten. Wel liggen er nog vragen als het gaat om een structurele voorziening 
die niet alleen maar in overwegende mate door de provincie kan worden opgebracht. Zijn fractie 
vraagt wat de gemeente De Bilt en/of andere partners naast de provincie willen gaan betekenen. 
 
Mevrouw De Haan constateert dat er al een jaar wordt gesproken over deze kwestie, niet alleen in 
de provincie maar ook in de gemeente De Bilt. Sprake was er ook van bestuurlijk geharrewar maar nu 
lijkt het tot een afronding te komen. Echter, dat wordt door de ChristenUnie betwijfeld. Het plaatje is 
nog steeds niet rond. Aan de voorwaarden van de schenkingsovereenkomst is nog steeds niet vol-
daan en uit de brief komt naar voren dat de erven weinig vertrouwen hebben dat provincie en HUL 
een en ander goed kunnen gaan oplossen. Er moet een noodplan komen met HUL en de provincie 
moet jaarlijks met geld over de brug komen. Er zijn dus nog vele onzekerheden wanneer de beelden 
in Beerschoten blijven. De ChristenUnie vraagt hoe de gedeputeerde deze hobbels wil gaan nemen 
binnen een afzienbaar tijdsbestek. Uit de brief van de erven blijkt dat er een aanbod ligt van de ge-
meente Renkum waar de collectie met open armen wordt ontvangen. De ChristenUnie is niet zozeer 
voor of tegen het behoud van de beelden voor de provincie Utrecht. Zolang partijen het belang niet 
zien van behoud van de beelden voor Utrecht, met alle hobbels die nog te nemen zijn, mag de collec-
tie ook naar Renkum overgaan, ook bezien vanuit het oogpunt van de erven. 
 
Mevrouw Keller memoreert dat HUL eerder aangaf dat de beelden naar een andere locatie zouden 
moeten overgaan maar dat de beelden nu in Beerschoten mogen blijven staan, weliswaar onder 
voorwaarden. Het lijkt erop dat HUL de hoofdrolspeler in dit geheel is. Het is een goede zaak wan-
neer de beelden voor de provincie behouden blijven maar de vraag is wel wie nu de regie pakt en wie 
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de regie houdt. De PvdD meent dat HUL de regie niet moet krijgen. Voorts sluit spreekster zich aan 
bij de vragen van GroenLinks en D66 wie er verder bij betrokken worden.  
 
De heer Van Ojen deelt mede dat de SGP blij is dat de beelden in de provincie Utrecht blijven maar 
hij sluit zich aan bij de analyse van mevrouw Broere dat er nog de nodige hobbels te nemen zijn. Ook 
hij is er niet op voor de regie bij HUL neer te leggen. Het zou goed zijn dat de gedeputeerde met alle 
partijen om tafel gaat om de verdere procedure door te nemen. 
 
Mevrouw Hoek sluit zich aan bij de opmerkingen van de SGP en de PVV. 50PLUS vindt het belangrijk 
dat de beelden in Beerschoten blijven staan. Veel bezoekers genieten van deze collectie. Belangrijk is 
het dat zorgvuldig met de erven van Jits Bakker wordt omgegaan. Het was een prachtig gebaar dat 
deze collectie destijds is overgedragen aan de provincie Utrecht en het is zaak dat daar goed voor 
wordt gezorgd. Inderdaad zijn er nog open einden, ook over de kosten in de toekomst. Het is belang-
rijk dat de afspraken daarover goed worden vastgelegd, het liefst bij de notaris, zodat de uitvoering 
daarvan gewaarborgd is, ook met het oog op verkiezingen, een ander regime e.d.  
 
De heer Jansen onderstreept dat regie in dit proces belangrijk is. Hij vraagt de gedeputeerde hoe kan 
worden geborgd dat de provincie in het proces de regie krijgt met het doel de beeldencollectie voor 
de provincie Utrecht te behouden. 
 
De heer Van Reenen deelt mede dat de VVD verheugd is dat het ernaar uitziet dat de beelden in deze 
provincie kunnen blijven. Uit de brief van de erven blijkt dat zij zich zorgen maken. De VVD heeft naar 
aanleiding van het memo en de brief vragen en opmerkingen: 
HUL stelt dat de beelden geen kerndoel van HUL is, maar HUL heeft aan die beelden wel degelijk een 
verdienmodel te danken, zoals horeca-inkomsten, en HUL geniet mee van de beveiliging die wordt 
aangelegd op het terrein. De gemeente De Bilt wil de beelden ook graag op deze locatie behouden 
maar nu het zo ver lijkt te komen kijkt deze gemeente weg. De Bilt heeft een door de provincie gefi-
nancierde beeldentuin gekregen. Het zou een goede zaak zijn wanneer De Bilt deze collectie op-
neemt in het eigen kunst- en cultuurbeleid en uitvoering gaat geven aan de educatieve taken die in 
de overeenkomst zijn vastgelegd. 
De brief van de stichting geeft aan dat het communicatietraject niet goed loopt. De VVD wil dat de 
verplichtingen van de gift die de provincie heeft ontvangen worden nagekomen. De provincie wil een 
betrouwbare overheid zijn. Voorts vraagt hij hoe duurzaam het huidige standpunt is van HUL. 
Mevrouw Boelhouwer begrijpt uit de woorden van de heer Van Reenen dat de provincie goed voor 
de gift moet zorgen maar ook stelt hij dat De Bilt de collectie in het eigen kunst- en cultuurbeleid 
moet opnemen. Dat is h.i. niet helemaal met elkaar te rijmen. 
De heer Van Reenen antwoordt dat de gemeente De Bilt een gratis beeldentuin in de achtertuin 
heeft gekregen maar daaraan geen structurele bijdrage wil leveren. De VVD staat op het standpunt 
dat de gemeente wel uitvoering kan geven aan de educatieve taken, zoals in de overeenkomst zijn 
beschreven.  
 
Gedeputeerde Pennarts is blij dat de commissie in brede zin instemt met haar voorstel. Zij heeft ge-
tracht tegemoet te komen aan de gevoelens die deze commissie meerdere keren over dit onderwerp 
heeft uitgesproken. Wel zijn er nog vragen en zorgen. Zij wil de positie van de provincie Utrecht, van 
de erven van HUL en van de gemeente De Bilt belichten. De PvdA vroeg om een stevige businesscase. 
Zij wil die verwachting toch temperen. Er was geen sprake van een stevige businesscase en die ziet zij 
ook niet op korte termijn ontstaan, in de zin van een verdienmodel. Zojuist werd verwezen naar de 
horecavoorziening van HUL die inkomsten oplevert. HUL heeft altijd gesteld dat de zorg voor een 
beeldencollectie niet tot hun corebusinees behoort; dat is geen nieuw standpunt. Dat wil niet zeggen 
dat de beelden niet op Beerschoten kunnen staan maar de provincie Utrecht heeft daarvan het eco-
nomisch eigendom. De standpuntbepaling van HUL is derhalve niet gewijzigd. Wel heeft HUL als eer-
ste gezegd dat de beelden op de huidige locatie kunnen blijven staan en dat hun aanwezigheid daar 
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gerespecteerd wordt. Op Beerschoten vindt er een herontwikkeling plaats en daar zal de collectie zijn 
positie behouden, zo heeft spreekster met HUL besproken. 
 
De heer Van Muilekom komt terug op de businesscase. Gesteld werd dat het gaat om eenmalige 
investeringskosten voor beveiliging e.d. en om het jaarlijkse onderhoudsbudget. Hij staat op het 
standpunt dat PS pas een besluit kunnen nemen wanneer duidelijk is wie de eenmalige kosten en de 
structurele kosten gaan betalen. Ook moet helder zijn wie verantwoordelijk is voor dekking van kos-
ten, wanneer er een tekort aan financiële middelen zou gaan ontstaan. Inderdaad moeten de inkom-
sten niet te hoog worden ingeschat.   
 
Gedeputeerde Pennarts legt uit dat de structurele kosten van de beeldencollectie voor rekening van 
de provincie Utrecht komen. Dat was zo en dat blijft zo. Zij heeft gepoogd die kosten op een andere 
plek te laten vallen, bv. in Renkum. Dat is niet gelukt en daardoor blijven de kosten voor rekening van 
de provincie. Die kosten zijn in de begroting gedekt. Wel zal er in de begroting naar financiële ruimte 
moeten worden gezocht voor de beveiligingskosten van de beelden. 
Er is een initiële investering nodig. De gemeente De Bilt wil zich inspannen om te kunnen bijdragen 
aan de initiële investering ten behoeve van het aanschaffen en monteren van de beveiliging. Daar-
over gaat zij met de wethouder van De Bilt in gesprek. Zij noemt dit een interessant aanbod van de 
gemeente. Een feit is dat de provincie huisvader van de collectie is en dat er beveiliging moet komen. 
Nu deze discussie tot een einde lijkt te komen, moet die beveiliging worden geëffectueerd. Ook wil 
zij met de gemeente De Bilt in gesprek gaan over de vraag hoe er onder de inwoners meer draagvlak 
voor de beeldencollectie kan gaan ontstaan. Ooit was er een groep mensen die zich daarvoor in-
spande, ook voor educatieve doelen, maar dat is niet echt van de grond gekomen. Het zou mooi zijn 
dat, na de 2500 handtekeningen en de motie in de raad van De Bilt, er in die gemeente een inwo-
nersinitiatief tot stand komt die de beelden onder hun hoede wil nemen. Zij heeft de wethouder 
daarover al benaderd en aangekondigd dat zij daarover graag met hem in gesprek wil gaan. 
In de brief van de Erven worden aspecten genoemd die niet zoveel met deze beeldencollectie te ma-
ken hebben, maar die over andere locaties gaan. Zij wil daar nu niet in treden. De Erven wijzen op 
een schenkingsovereenkomst die ooit is gesloten tussen de provincie en hen. Terecht merkte de heer 
Van Reenen op dat de voorwaarden uit die overeenkomst moeten worden nageleefd. Het gaat erom 
dat de beelden goed worden onderhouden: de provincie Utrecht draagt daarvoor de kosten. Voorts 
diens de beeldencollectie een inbedding te krijgen bij de inwoners van De Bilt en daarover wil zij met 
de wethouder in gesprek gaan.  
 
De heer Meijer begrijpt uit de brief van de erven dat zij zich neerleggen bij handhaving van de beel-
dencollectie in Beerschoten, maar het liever anders hadden gezien. Hij vraagt of de gedeputeerde 
zich kan voorstellen dat er door de erven zo tegenaan wordt gekeken. 
 
Gedeputeerde Pennarts constateert inderdaad dat de erven daar zo tegen aan kijken en dat wordt 
door meerdere factoren ingegeven. Zij heeft gezien dat vertegenwoordigers van de familie van Jits 
Bakker in deze vergadering aanwezig zijn. De familie had zich kennelijk verzoend met de gedachte 
dat de beelden wel eens elders ondergebracht zouden kunnen worden, maar PS en de raad van De 
Bilt heeft haar een opdracht gegeven waar zij gevoelig voor is geweest. Voorliggend voorstel is daar-
van het resultaat, nl. dat zij aan de wens voldoet van PS en de raad van De Bilt om de beelden in de 
provincie te laten. Is de heer Meijer van gedachten verandert, dan hoort zij dat graag van hem.  
 
De heer Meijer gaat daar niet in mee. Hij bedoelde te zeggen dat de aanloop nogal beroerd is ge-
weest op grond waarvan enig cynisme is gaan ontstaan. Hij zou willen dat de gedeputeerde enige 
zelfreflectie aan de dag legt en laat weten dat, na alles wat er is gebeurt, zij begrijpt dat mensen zo 
reageren.  
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Gedeputeerde Pennarts antwoordt dat zij niet gevoelig is voor cynisme maar zij wil zeker wel op zijn 
vraag ingaan. Ook zij heeft zich afgevraagd waarom dit proces zo lang heeft geduurd en men weer 
terug was bij af. Zij is sensitief voor het gevoelen van de politiek en daar handelt zij ook naar. Terug-
kijkend had zij ook liever gezien dat deze kwestie sneller kon worden afgehandeld. Ook zij betreurt 
het dat de familie een bepaalde mate van frustratie voelt over het verloop van dit proces. Zij zal zich 
ervoor inspannen, los van het regelen van het structurele beheer, om bij De Bilt het draagvlak voor 
elkaar te krijgen om het eigenaarschap en de betrokkenheid bij de beelden beter te organiseren.  
 
De heer Meijer dankt de gedeputeerde voor deze reactie.  
 
Mevrouw Broere vraagt wanneer het definitieve voorstel aan PS kan worden voorgelegd. Mevrouw 
Boelhouder sluit zich bij die vraag aan.   
 
De heer Van Reenen deelt mede dat de VVD van oordeel is dat ook HUL wel degelijk aan de lat staat 
om aan de structurele kosten van de beeldentuin bij te dragen. HUL genereert inkomsten van de vele 
bezoekers. Met name op de zondagen is er zeer veel bezoek. Het is gebruikelijk dat beheerders van 
landgoederen een deel van hun opbrengst weer ten goede aan de exploitatie laten komen. HUL moet 
daar wat de VVD betreft ook op worden aangesproken.  
 
Gedeputeerde Pennarts zal die boodschap aan HUL overbrengen maar ze benadrukt dat HUL welis-
waar vestigingsruimte heeft geboden, maar nooit financieel betrokken is geweest bij de beeldencol-
lectie. Bij de herinrichting van Beerschoten zal zeker rekening worden gehouden met de beelden. Op 
dat vlak is de grootste inspanning van HUL te verwachten. 
In formele zin komt zij in PS inhoudelijk niet meer op dit onderwerp terug omdat het hier om een 
besluit van GS gaat. Wel zal zij over een aantal maanden een update geven over de verder gang van 
zaken. 
 
Mevrouw Broere is het daar niet mee eens. Zij wil geïnformeerd worden over hoe het gaat met de 
commissie, met de inrichting, met het gevoelen van de erven over het vervolg en over de medewer-
king van HUL. Zij wil weten of een en ander van de grond gaat komen, zoals de commissie BEM dat 
voor ogen heeft. Uiteindelijk wil zij daar een punt achter kunnen zetten. 
 
De heer Groothuizen beaamt dat het een goede zaak zou zijn geweest indien HUL en de gemeente 
De Bilt structureel zouden bijdragen aan de beeldencollectie. Aan de andere kant gaat het om € 
25.000. Voor een dergelijke groot cultureel belang lijkt die bijdrage toch enigszins beperkt te zijn. 
Wat hem betreft kan de provincie zich op dat vlak wel enigszins royaal opstellen. 
 
De heer Meijer meent dat het voor de gedeputeerde een koud kunstje is om de commissie t.z.t. van 
een memo te voorzien over de verdere voortgang.  
 
De heer Van Ojen heeft eveneens de behoefte om achter de discussie een punt te kunnen zetten. 
Voorts meent hij dat het te waardevol is om een risico te nemen, zodat de provincie de kosten maar 
moet betalen. Anderzijds heeft hij de stellige indruk dat de beeldentuin ook nuttig is voor HUL, ook in 
financiële zin. Het terras ligt aan de kant van de beeldentuin en in het weekend is er sprake van een 
grote aanloop van bezoekers. Enige druk richting HUL lijkt hem niet meer dan legitiem. 
 
Mevrouw Boelhouwer wijst erop dat HUL bepaald niet rijk gaat worden van de horeca bij de beel-
dentuin in Beerschoten. Het gaat daar vooral om het drinken van koffie en de grotere horeca-
uitgaven zijn vooral te vinden in De Biltse Hoek. HUL is een stichting die van alles moet organiseren 
om de exploitatie rond te krijgen. Zij wil daar zeker niet de duimschroeven gaan aandraaien, temeer 
daar dat ook niet bevorderlijk is voor de samenwerking. Haar voorstel is HUL in de stichting te laten 
participeren. 
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De heer Van Ojen wijst erop dat de financiële middelen van de provincie Utrecht ook beperkt zijn. 
Het gaat hem er niet om dat HUL significant moet gaan bijdragen. Het gaat hem erom dat HUL wel 
degelijk nut heeft van de aanwezigheid van de beeldentuin op Beerschoten met een goed lopend 
café. Er mag wat de SGP betreft zeker met HUL in gesprek worden gegaan over de vraag of een deel 
van de opbrengsten voor onderhoud van de beeldentuin kan worden ingezet.  
 
De heer Van Reenen heeft niet de indruk willen wekken dat hij HUL het vel over de neus wil halen. 
Wel is draagvlak en betrokkenheid bij de beeldentuin van groot belang en daar voor mag een bijdra-
ge worden geleverd. Hij vindt het een heel goed idee van GroenLinks om De Biltse Hoek om een bij-
drage te vragen.  
 
De heer Van Muilekom wil t.z.t. graag van de gedeputeerde een afronding ontvangen van de uitein-
delijke oplossing. Het gaat de PvdA er niet zozeer om dat er aan HUL geld wordt gevraagd. Wel dat er 
sprake is van een positieve houding van HUL, van de inwoners van De Bilt en draagvlak voor de beel-
dencollectie. Een en ander kan pas worden afgerond wanneer PS zeker weten dat de zorg voor de 
beelden goed geregeld is.  
 
Gedeputeerde Pennarts memoreert dat er in voorliggend memo een duidelijke keuze voor ligt, nl. de 
beelden laten staan waar ze nu zijn op de locatie Beerschoten. Zij heeft duidelijk gehoord wat de 
commissie in dit kader belangrijk vindt en zegt toe dat zij er in deze commissie op zal terugkomen. 
Eerder gaf zij een wat formele reactie, nl. dat het hier niet om een PS voorstel gaat. Echter, niets is 
erop tegen om over drie maanden hierover weer in gesprek te gaan. De provincie is ook in de toe-
komst structureel aan zet voor de beelden. Uiteraard gaat zij met De Bilt in gesprek en zal zij de ge-
meente aan haar eerdere genereuze aanbod herinneren. Belangrijker vindt zij het dat De Bilt gaat 
zorg dragen voor de lokale inbedding van de collectie. De commissie BEM heeft het belang daarvan 
benadrukt. Daarover zal zij het gesprek met De Bilt aangaan. De verwachtingen wat betreft het ver-
krijgen van een financiële bijdrage van HUL wil zij temperen. Dat is ook nooit aan de orde geweest. 
Uiteraard is HUL een betrokken partij omdat zij de vestigingslocatie van de beelden aanbieden. 
Voor de zomer komt zij met het afgeronde verhaal in deze commissie terug, ook wat betreft de 
vormgeving “van de mentale landing van de beelden in Beerschoten”.  
 
De voorzitter rondt de bespreking van dit agendapunt af.  
 
5. TER INFORMATIE 
5.1 Statenbrief voortgang Europa strategie 2016 en accenten 2017 
5.2 Statenbrief jaarverslag provinciearchivaris 2015 
 
6. SLUITING 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.  


