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1. OPENING EN MEDEDELINGEN

1.1 Opening

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Zij deelt mede dat in deze vergadering de 

spreektijdenregeling zal worden gehanteerd. 

1.2 Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld.

2. OPGEWAARDEERDE STATENBRIEVEN EN INGEKOMEN STUKKEN

2.1 Statenbrief evaluatie (in)formatieproces 

Deze statenbrief is opgewaardeerd door GroenLinks en FvD.

Mevrouw Boelhouwer deelt mede dat GroenLinks de medewerkers uit de organisatie wil bedanken 

voor hun inspanningen tijdens het (in)formatieproces. Zij hebben daar serieus werk van gemaakt en 

daar wil haar fractie zijn grote waardering voor uitspreken. 

De heer  Dinklo vraagt gedeputeerde Van Essen wat de bedoeling van deze statenbrief is. Is deze 

informatie bedoeld voor een volgend informatieproces? Hij constateert dat er niet met alle partijen is  

gesproken. FvD heeft niemand gezien en hij vraagt waarom er niet actief is gezocht naar de inbreng 

van alle partijen. Overigens vindt hij de toon van voorliggende statenbrief wel erg positief. Het lijkt  

erop dat de uitkomsten van het proces al bij voorbaat vast stonden. Hij verzoekt de gedeputeerde de 

opmerking van FvD mee te nemen naar een volgend (in)formatieproces. 

Gedeputeerde Bruins Slot laat weten dat zij niet betrokken is geweest bij het onderhandelingsproces. 

Zij geeft de waardering van GroenLinks voor de ambtenaren graag door. 
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Het betreft hier een zelfevaluatie van PS en het gaat hier niet om een onafhankelijk onderzoek. In die  

zin is het resultaat niet geheel representatief voor PS.

Overigens hebben PS op verschillende momenten informatie over dit evaluatieproces ontvangen, nl.  

op 11 juli, 15 juli en 17 juli jl. Een reactie van FvD is niet teruggevonden.

Gedeputeerde Van Essen licht toe dat hij wel bij de onderhandelingen betrokken is geweest, maar 

niet bij de evaluatie. Hij geeft ook geen oordeel over deze evaluatie. Het doel van deze evaluatie is  

dat  de  input  van  PS  bij  volgende  onderhandelingen  wordt  betrokken.  Wanneer  fracties  nog 

aanvullende informatie of verbetersuggesties hebben, dan verzoekt hij deze met GS te delen.

De  heer  Van  Schie geeft de  suggestie  de  terugkoppeling  naar  de  insprekers  te  verbeteren.  Hij  

verzoekt dat als input van de VVD mee te nemen. 

Mevrouw Boelhouwer wijst erop dat er een mail is uitgegaan naar PS waarin wordt vermeld waar in  

het coalitieakkoord de aangedragen aandachtspunten zijn terug te vinden.  Wellicht is het goed dat  

bericht nogmaals rond te zenden. 

De heer Dinklo laat weten dat FvD alsnog schriftelijk op het proces zal reageren. Zijn vraag is wat met  

nu met die input wordt gedaan. Wordt de evaluatie in die zin aangepast? 

Gedeputeerde  Bruins  Slot antwoordt  dat  de evaluatiepunten van PS  bedoeld  zijn  voor  volgende 

onderhandelingen  over  het  coalitieakkoord.  De  input,  die  nu  nog  wordt  aangeleverd,  wordt  als 

bijlage bij dit dossier gevoegd. Voorliggende statenbrief wordt niet aangepast. 

De voorzitter rondt de behandeling van dit agendapunt af. 

2.2 Statenbrief eerste Bestuursrapportage RUD

De fracties van de SGP, de ChristenUnie en FvD hebben deze statenbrief opgewaardeerd. 

De  heer  V.d.  Dikkenberg deelt  mede  dat  zijn  fractie  in  de  statenbrief  met  instemming  las  dat 

Berenschot een analyse gaat uitvoeren naar de organisatorische kracht van de RUD. Dat is een goede  

zaak. Er is in PS al vaak gesproken over de RUD en vooral over de steeds tegenvallende kosten. De  

vraag van de SGP is dan ook hoe dit onderzoek vanuit de Staten kan worden gevolgd en gesteund. 

Hoe worden de Staten hierin betrokken? We lezen een kleine hint richting een fusie met ODRU. Wat  

de SGP betreft wordt deze mogelijkheid een belangrijke component in de analyse van Berenschot.  

Zijn fractie is benieuwd naar de visie van de gedeputeerde en de andere partijen.

De heer De Harder  laat het volgende weten. 

Sinds  de  nieuwe  Statenperiode  is  opdrachtgeverschap  en  mede-eigenaarschap  bij  twee 

gedeputeerden belegd. Dat vindt de ChristenUnie een goede zaak, het maakt de uitoefening van hun  

beider taak en het handelingsperspectief in een onderscheiden rol helder, zuiver en scherp. 

De ChristenUnie heeft kennisgenomen van de bestuursrapportage en de zienswijze die de provincie 

voornemens is in te dienen. Over het 3e en 4e punt van de zienswijze heeft de fractie de volgende 

vragen:

• De bijzondere aandacht voor de ontwikkelingen bij de ODRU: waar wordt dan precies op gedoeld? 
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• Het uitvoeren naar een analyse van onder andere de kwaliteit van de RUD: tegen welke maatlat zal 

die kwaliteit worden gehouden? Is dat bijvoorbeeld alleen het voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1? 

Of wordt daar ook naar inhoudelijke kwaliteit en juridische houdbaarheid van adviezen, 

aanschrijvingen en vergunningen gekeken?

De ChristenUnie wil de statenbrief graag opwaarderen om met de gedeputeerde en andere fracties 

van gedachten te kunnen wisselen over de volgende onderwerpen:

• De bestuursrapportage stelt op het punt van handhaving dat in 100% van de gevallen in de 

beschikkingen geen juridische of inhoudelijke gebreken aanwezig waren. Hoe verhoudt dit 

zich  tot  het  dossier  Van  de Groep in  Bunschoten waar  dit  jaar  definitief  een  last  onder 

dwangsom moest worden ingetrokken? Hoe beoordeelt de gedeputeerde de prestatie op 

deze indicator?

• Hoe beoordeelt de gedeputeerde de inhoudelijke en juridische kwaliteit van de RUD op basis  

van de samenwerking? Heeft de gedeputeerde een plan van aanpak om de kwaliteit van de  

RUD, die al jaren onder druk staat, op een hoger plan te tillen? 

• Is de gedeputeerde van mening dat eventuele problemen in de kwaliteit  kunnen worden 

opgelost door opschaling, bijvoorbeeld fusering van de RUD en de ODRU? Zo ja, hoe kan een 

dergelijke opschaling de eventuele problemen oplossen en hoe kijkt de gedeputeerde naar 

bijvoorbeeld het stelsel in de provincie Gelderland waar zeven omgevingsdiensten actief zijn? 

Is er wel een fusie nodig is om een efficiency- en kwaliteitsslag te maken? Deelt hij de mening  

van de ChristenUnie dat er ook juist kracht kan zitten in kleine en wendbare organisaties?

De heer Eggermont vraagt om aandacht in de zienswijze voor de meer dan verdubbeling van de post  

“personeel van derden”. In de bestuursrapportage van de RUD staat dat dit te maken heeft met  

“aanvullende  opdrachten”,  maar  ook  door  het,  kennelijk  onvoorzien,  wegstromen  van  vaste  

medewerkers.  Hoe  tijdelijk  is  tijdelijk?  Ook  ten  aanzien  van  de  ICT  vraagt  de  SP  zich  af  of  dit 

permanent is of tijdelijk/

De heer Van Wijk deelt mede dat FvD zich afvraagt of een fusie tussen ODRU en RUD een grotere en  

efficiëntere  organisatie  met  uitgebreidere  specialisme  kan  gaan  opleveren.  Wellicht  kan  het 

Berenschot  onderzoek  hierin  adviseren.  Is  de  specialistische  kennis  die  noodzakelijk  is  voor  de 

provinciale taken voldoende aanwezig bij de RUD? Hoe gaat de RUD zorgen dat de kwaliteit op orde 

blijft/komt?

Gedeputeerde  Strijk licht toe dat het veld, waarin de omgevingsdiensten moeten opereren, in de 

toekomst  gaat  veranderen.  De  komst  van  de  Omgevingswet  heeft grote  invloed  op  de  

omgevingsdiensten  en  op  de  wijze  hoe  met  vergunningverlening,  handhaving  en  toezicht  moet 

worden omgegaan. Er is ook verschuiving zichtbaar van de bodemtaken van de provincie naar de 

gemeenten  én  er  gaan  nieuwe zaken  spelen  rond  de  vergunningverlening  voor  energietransitie.  

Daarnaast  is  merkbaar  dat  er  andere  maatschappelijk  vragen  worden  gesteld  aan  een 

omgevingsdienst en dat inwoners op een andere manier geïnformeerd willen worden over wat er in  

hun  omgeving  speelt.  Dat  vraagt  om  een  meer  invoelende  communicatie  vanuit  een 

omgevingsdienst, zodat goed verteld wordt waarom er bepaalde keuzes zijn gemaakt bv.  als het gaat  

vergunning verstrekking. Dat vraagt om een andere insteek dan nodig was ten tijde van de oprichting  

van de RUD.
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Overigens gelden deze vragen voor alle  29 omgevingsdiensten in Nederland.  De RUD is  wel een  

relatief kleine omgevingsdienst. Het gaat om 150 medewerkers en eigenaren zijn 11 gemeenten en 

de  provincie  Utrecht.  De  provincie  en  de  11  gemeenten  hebben  de  vraag  gesteld  wat  het 

veranderende omgevingsveld betekent. Toen werd het project “kleurbekenning” gestart en het was 

de bedoeling dat de provincie en de 11 gemeenten dat project voor het einde van dit jaar zouden 

doorlopen.   De  provincie  en  de  stad  Utrecht  hebben  zich  daarnaast  ook  laten  adviseren  door  

Berenschot. Toen de kadernota in juli werd besproken werd er een motie aangenomen dat er in  

november zou worden gerapporteerd aan PS over het rapport Berenschot.  Het is  nog steeds de  

intentie van GS dat te doen, maar pas nádat het rapport is besproken met het DB van de RUD. Een  

aantal vragen die zojuist is gesteld, loopt vooruit op dat rapport. Hij heeft het rapport nog niet in zijn  

bezit.

Hij heeft het bestuur van de RUD laten weten dat de koers die wordt ingeslagen in het voorjaar 2020  

helder moet zijn, ook met het oog op de nieuwe kadernota. Het is mogelijk dat er financiële vragen 

voortkomen uit het borgen van de kwaliteit binnen de RUD. In januari 2020 zal er tijdens een dag met 

het A.B. en het D.B. van de RUD, de 11 gemeenten en de provincie over de koers worden nagedacht.

De  hint  over  een  fusie  met  de  ODRU  in  de  zienswijze  heeft te  maken  met  de  toevallige  

omstandigheid dat zowel de directeur als de adjunct directeur van de ODRU de organisatie hebben 

verlaten en dat beide posities nu ad interim worden ingevuld. Echter, de provincie heeft geen belang 

in de ODRU.  Het gaat om andere gemeenten die volkomen zelfstandig hun koers bepalen. Wellicht 

dat ook zij oog hebben voor kansen op meer specialisatie en schaalvergroting. Wat betreft de RUD is  

de provincie een partner, samen met 11 gemeenten.

Gedeputeerde Strijk  heeft de RUD laten weten dat hij  een fusie met de ODRU niet wil uitsluiten  

hoewel hij ook open staat voor andere oplossingen, mits de kwaliteit van de organisatie geborgd gaat  

worden. Het is wel een feit dat schaalvergroting voor een kleine organisatie kansen biedt.

Opmerkingen zijn er gemaakt over de inhuur van derden. Hij weet dat dat een punt van aandacht van  

de directie, het DB en het AB is. De directie constateerde dat vaste opdrachten gekoppeld zijn aan 

een vaste begroting en vast personeel.  Echter,  elk jaar opnieuw blijken er aanvullende, tijdelijke  

opdrachten  binnen  te  komen.  Op  basis  van  tijdelijk  geld  kan  er  geen  vast  personeel  worden 

aangenomen.  Toch  blijkt  er  sprake  te  zijn  van  een  soort  ”ijzeren  voorraad”  in  de  tijdelijke  

opdrachten. In het proces “Kleurbekenning” is het belangrijk te onderkennen de vaste opdrachten te 

vergroten  als  er  ieder  jaar  opnieuw  aanvullende  opdrachten  binnen  komen.  Daarmee  kan  de 

organisatie  beter  worden  ingericht  en  hoeven  er  niet  steeds  incidentele  oplossingen  te  worden 

gevonden.

Hij  heeft geen  oordeel  over  de  situatie  in  Gelderland.  Een  wezenlijk  verschil  met  de  situatie  in  

Gelderland is dat het provinciaal bestuur daar in elke omgevingsdienst zit. In Utrecht doet zich de  

unieke situatie voor dat het provinciebestuur niet vertegenwoordigd is in de ODRU.

De heer De Harder bedoelde te zeggen dat de omvang van de omgevingsdienst niet per definitie de 

kwaliteit bepaalt, terwijl er in Utrecht nogal snel over opschaling wordt gesproken. Zijn vraag is of dat  

wel de oplossing is voor de problemen bij de RUD.

Gedeputeerde  Strijk heeft het  DB/AB  laten  weten  dat  er  een  oplossing  moet  komen  voor  het  

veranderende omgevingsveld en voor de gevraagde kwaliteit van de RUD. Fusie en schaalvergroting 

kunnen daarbij een optie zijn. 
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De heer Ubaghs wijst erop dat er al vanaf 2014 wordt gesproken over een fusie tussen de RUD en de 

ODRU. De PVV is  nog steeds van mening dat het heel  goed zou zijn wanneer die fusie eindelijk  

doorgang zou vinden. Echter, hij  is er de afgelopen anderhalf  jaar achter gekomen dat de ODRU  

beslist niet enthousiast is over een fusie met de RUD. Hij verwacht dienaangaande veel tegenstand. 

Gedeputeerde Strijk geeft nogmaals aan dat de provincie  geen zeggenschap heeft over de ODRU. Hij  

wil niet beginnen met de oplossing, maar met de analyse van het vraagstuk. Belangrijk is het dat het  

gesprek over de kwaliteit van de omgevingsdiensten wordt aangegaan. 

De heer De Harder komt terug op zijn vraag over de casus V.d. Groep. Tegen welke maatlat wordt de  

kwaliteit van de RUD gemeten?

Mevrouw  Boelhouwer gaat  ervan  uit  dat  antwoorden  op  veel  vragen  gaan  terugkomen  in  het 

Berenschot rapport. Op pag. 15 leest zij bv. dat keuzes geld kosten of juist geld kunnen opleveren. 

Dat laatste is  verleidelijk,  echter,  men moet  niet  vergeten dat  bepaalde taken van de RUD geld  

kosten. Dat betekent dat er niet alleen maar gestuurd moet worden op datgene dat geld oplevert. Zij  

gaat er vanuit dat dit in de rapportage van Berenschot terugkomt. 

De heer Wijntjes deelt mede dat het CDA het eens is met de ingezette lijn. Hij vindt het eigenaardig  

dat  een  overheidsdienst  extra  omzet  kan  krijgen  van  zijn  deelnemers,  terwijl  die  deelnemers 

daarvoor  moeten  betalen.  Er  zit  een  soort  marktwerking  in,  terwijl  de  RUD geen  marktgerichte 

organisatie is en het ook niet zou moeten zijn. In de kern is een omgevingsdienst een vergunning- en 

handhavingsfabriek. Wellicht is het goed een stap terug te doen naar de kerntaken van de overheid.

Het  feit  dat  er  in  Utrecht  twee  omgevingsdiensten  zijn,  komt  voort  uit  het  feit  dat  de  ene 

omgevingsdienst in wording financieel gezond was, terwijl dat bij de andere omgevingsdienst niet  

het geval was. De provincie is toegetreden tot de RUD, de omgevingsdienst die financieel niet gezond 

was.  Wellicht  is  de  kwaliteit  van  beide  organisaties  inmiddels  meer  naar  elkaar  toegegroeid.  

Inderdaad moet er oog zijn voor de dienstverlening van de omgevingsdiensten, gelet op de nieuwe  

ontwikkelingen. 

De heer Wijntjes heeft de bestuursrapportage doorgenomen. Hij  wijst  erop dat PS  veel  over  de  

problemen rond V.d.Groep hebben gesproken en daar zelfs een bezoek hebben afgelegd, echter,  

daarover is niets in de bestuursrapportage terug te vinden. Dat vindt hij een gemis. Wat betreft de  

zienswijze moet er meer gefocust worden op informatieverstrekking in relatie tot de belangen van 

een deelnemer, nl. de provincie Utrecht.

De heer  Eggermont vindt het belangrijk het punt van de inhuur van derden mee te nemen in de  

zienswijze, zodat PS daar op een geëigend moment eventueel op kunnen terugkomen. Ook is het 

belangrijk  dat  het  werk  zoveel  mogelijk  met  vast  personeel  wordt  gedaan  omdat  daarmee kan 

worden gebouwd aan de kwaliteit van de organisatie.

Gedeputeerde Strijk komt terug op de vraag over de maatlat voor kwaliteit. Dat is straks één van de 

uitkomsten die nog moet worden gedefinieerd. Moet een omgevingsdienst precies voldoen aan de 

wettelijke normen en niet meer dan dat, of is er voorkeur voor een ruimere dienstverlening met 

adequate communicatie? Dat laatste heeft wel een prijskaartje. Dat gesprek zal gevoerd worden aan  

de  hand van  het  Berenschot  rapport.  GS  hebben de  insteek dat  een  omgevingsdienst  er  in  het  
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huidige tijdsbestek niet alleen komt met uitsluitend de wettelijke normen. De organisatie moet in 

staat zijn om met zijn omgeving een verbinding te maken. Dat alles wil zeggen dat de maatlat nog  

nader moet worden bepaald.

Hij vindt het lastig om in de commissie BEM uitvoerig in te gaan op de inhoud van de casus V.d.  

Groep. In deze commissie spreekt hij als gedelegeerd eigenaar van de RUD. Zijn collega Schaddelee  

legt in een andere commissie verantwoording af over de casuïstiek van vergunning en handhaving.  

Hij  heeft begrepen dat  de casus  in  de bezwaarprocedure  onvoldoende onderbouwd was om de  

dwangsom te kunnen handhaven. Achteraf kan de vraag worden gesteld of dat beter had gemoeten.

De heer De Harder merkt op dat in deze bestuursrapportage staat dat er 100% kwaliteit is geleverd 

en dat er niets is mis gegaan. De ChristenUnie staat op het standpunt dat er zaken aanwijsbaar zijn  

mis gegaan. Hij vindt de rolverdeling tussen gedeputeerden wel ingewikkeld. Hij had graag gezien dat 

gedeputeerde  Schaddelee  aanwezig  was  bij  de  bespreking  van  deze  bestuursrapportage.  De  

ChristenUnie stelde in RGW vragen over de begroting. Deze werden naar M&M verwezen en die 

werden vervolgens weer naar BEM doorverwezen. Hij begrijpt de rolverdeling tussen gedeputeerden 

maar het zou goed zijn dergelijke vragen in één commissie te kunnen bespreken.

De heer V.d. Dikkenberg vraagt hoe de provincie het functioneren van de RUD controleert.

Gedeputeerde Strijk antwoordt dat gedeputeerde Schaddelee vaker contact heeft met de RUD dan 

hijzelf.  Gedeputeerde  Schaddelee  zit  in  de  klantrol  als  provincie.  De  provincie  wil  dat  er  goede  

vergunningen worden verstrekt en dat er wordt gehandhaafd en toezicht wordt gehouden. Aan de 

hand van casuïstiek hebben gedeputeerde Schaddelee en zijn ambtenaren zeer regelmatig contact  

met de RUD. Mocht in de klantrol blijken dat de provincie keer op keer niet goed door de RUD wordt  

bediend, dan komt dat terecht bij de gedelegeerd eigenaar (hijzelf) die daarover met de directie van  

de  RUD  in  gesprek  zal  gaan.  Hij  memoreert  dat  de  provincie  al  jarenlang  constateert  dat  de  

dienstverlening van de RUD niet voldoet aan de kwaliteitseisen.

Hij begrijpt dat niet altijd duidelijk is in welke commissie vragen aan de orde moeten worden gesteld.  

Het moet voor PS wel werkbaar blijven en het is niet goed wanneer vragen steeds naar een andere  

commissie worden verwezen. Hij vindt dit wel een goed punt om met de griffie door te nemen.

Hij beaamt de opmerking van GroenLinks dat Berenschot het in zijn rapport niet alleen maar over de  

financiën dient te hebben, maar ook over de kwaliteit van de dienstverlening. Daarom vindt hij het zo  

belangrijk  dat antwoorden op vragen over de koers van de RUD nog voor het uitkomen van de 

kadernota beschikbaar komen.

De  heer  Wijntjes  is  tegenstander  van  aanvullende  opdrachtverlening,  omdat  de  RUD  geen 

marktpartij is. De praktijk leert dat er toch wel aanvullende opdrachten aan de RUD worden gegeven,  

gelet op de vraagstukken in de samenleving over bv. een geluidsmeting. Tegelijkertijd wordt er keer 

op keer geconstateerd dat er zoveel aanvullende geluidsmetingen worden gedaan, dat dat beter kan  

worden uitgevoerd door een medewerker die vast in dienst is. 

Voorts komt hij terug op het punt van de SP, nl. de ijzeren voorraad aan werk door de aanvullende  

opdrachten. Naar deze kwestie zal zeker worden gekeken. Hij zegt de SP toe de vraag in de zienswijze 

te zullen meenemen hoe de organisatie in staat kan worden gesteld om een continuüm in incidentele  

opdrachten te gaan borgen. Overigens kan van een organisatie niet worden verwacht dat ze met 

tijdelijk geld mensen vast in dienst gaat nemen.

Eind november komt gedeputeerde Strijk met het Berenschot rapport terug bij deze commissie. 
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De voorzitter rondt de behandeling van dit agendapunt af. 

2.3 Statenbrief UNESCO nominatiedossier Neder-Germaanse Limes

Dit agendapunt is op verzoek van het CDA en de VVD opgewaardeerd.

De heer Boswijk licht de vragen van het CDA toe:

 In de Statenbrief wordt aangegeven dat het Rijk bij drie locaties in Utrecht het terrein voor 

bescherming  als  archeologisch  Rijksmonument  wordt  uitgebreid.  Wat  zijn  de  mogelijke 

directe effecten hiervan, met name in Bunnik bij de Nieuwe Slagmaat, ook als het gaat om de 

bedrijfsvoering van een boerenbedrijf? 

 In  het  managementplan  worden  onder  andere  brede  ontwikkelingen  zoals  bodemdaling, 

klimaatverandering  etc.  besproken.  Het  is  lastig  om  de  directe  werking  van  het 

managementplan voor de Limes-terreinen in Utrecht te overzien. Kan daar nader inzicht in  

worden gegeven?

De heer Kocken licht de vragen van de VVD en van FvD toe:

In deze tijden van toenemende internationale spanning is het goed om aandacht te schenken aan dit  

militair erfgoed, dat anders dan de Nieuwe Hollandse Waterlinie, wel is gebruikt voor verdediging en  

aanvallen. 

De Statenbrief geeft echter aanleiding deze te willen bespreken:

- De  voorgestelde  deelname  aan  een  gemeenschappelijke  regeling.  Wat  zijn  hiervoor  de 

alternatieven?

- Het was plezier om te lezen dat, conform de Provinciewet, de positie van Provinciale Staten 

dit keer niet in het geding is bij een eventuele voorhangprocedure. In dat licht noemt hij een  

reminder voor GS: denken GS er dit keer op tijd aan dat er een businesscase moet liggen?

- de kosten: het besluit over de nominatie valt in 2021; de voorgestelde verhoging van het 

budget lijkt niet afhankelijk te zin van een positief besluit over de nominatie. Maakt het dus 

niet uit of de Limes de status krijgt of niet? En waar bestaat de kostenstijging uit?

Gedeputeerde Van Muilekom licht toe dat hij nu kort op de gemaakte opmerkingen zal ingaan maar 

dat hij zijn antwoorden op de gestelde (technische) vragen op korte termijn integraal schriftelijk aan  

de commissie zal doen toekomen. Ter zake wordt naar zijn schriftelijke antwoorden verwezen.  

De heer  Kocken komt terug op de kosten. De budgettaire ruimte moet worden behouden om aan 

andere zaken uit te geven, wanneer de nominatie onverhoopt niet zou doorgaan. Dat betekent dat er 

niet teveel verplichtingen moeten worden aangegaan. 

Wat betreft het proces, begrijpt hij van de gedeputeerde dat er een juridisch adviseur is betrokken bij  

de uitwerking van de plannen. Zijn vraag is of alles is ingebouwd zodat er niet later in het proces een  

andere  juridische  adviseur  komt,  die  vindt  dat  er  vanuit  een  andere  invalshoek  moet  worden 

gewerkt, en PS dat niet meer kunnen beïnvloeden.  
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Gedeputeerde Van Muilekom vindt de opmerking over de meerjarige verplichtingen heel scherp. Hij  

zal  deze meenemen. De provincie  Utrecht  heeft voorkeur voor een samenwerkingsvorm met  de  

minste  administratieve  belasting,  die  toch  borgt  dat  er  tussen  de  drie  provincies  voldoende 

commitment is.

De centrumregeling wordt nu verder uitgewerkt met dezelfde adviseur; hij verwacht niet dat er een 

andere  adviseur  zal  worden  ingeschakeld.  Het  voorstel  zal  in  het  2e kwartaal  aan  PS  worden 

voorgelegd.

De voorzitter rondt de behandeling van deze statenbrief af. 

3. TER INFORMATIE

3.1 Statenbrief opvolging aanbevelingen Randstedelijke Rekenkamer Rijksmonumenten

3.2 Statenbrief beantwoording vraag PVV immaterieel gebaar duo UHL

4. SLUITING

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.     
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