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MEMORANDUM 
 

VOORUITBLIK MEI / JUNI EN VERDER  

 

DATUM 17‑05‑2022 

VAN Johan Dorst 

AAN Presidium 

TELEFOONNUMMER +31625778977 

TEAM TSG 

 

 

 

Inleiding 

Zoals afgesproken gaan we in het presidium verder vooruitkijken, naar de komende twee á drie maanden, om meer 

grip te krijgen en sturing te geven op de voorbereidings- en besluitvormingsprocessen. Onderstaand is op basis 

van input van de commissiegriffiers een vooruitblik geformuleerd.  

 

Vooruitblik 

FAC 

Voor de komende commissie staat naast de Statenvoorstellen over de Jaarrekening en de Kadernota ook het aan 

de Kadernota gerelateerde Statenvoorstel Meerjaren InvesteringsPLan (MIP) en Meerjaren OnderhoudsPlan 

(MOP) geagendeerd. Uiteraard zal ook de accountant aanwezig zijn om een toelichting te geven op de 

accountantsverklaring en -verslag bij de Jaarrekening.  

Na het reces staan er vooralsnog vier Statenvoorstellen op de agenda, waarvan er bij drie sprake is van een 

vierjaarlijkse actualisatie, zoals het Treasurystatuut en de Nota Kapitaalgoederen. Er zijn voorlopig geen 

infosessies gepland. 

 

BEM 

In juni staan de Kadernota 2023-2026 en de Jaarrekening 2021 op de agenda van BEM. Het is de vraag hoeveel 

tijd de bespreking in beslag gaat nemen aangezien de Algemene Beschouwingen n.a.v. de Kadernota eerder op 8 

juni in PS zijn. Daarnaast is er het langverwachte Statenvoorstel Varend Erfgoed en het Statenvoorstel Wijziging 

Gemeenschappelijke regeling Plassenschap. Ook zal de Awb-Adviescommissie zijn Jaarverslag 2021 aanbieden. 

Verder zijn er zeer veel Statenbrieven en memo’s. De vraag is tot hoeveel opwaardeerverzoeken dat zal leiden. Er 

is in ieder geval al extra tijd gereserveerd voor BEM. 

Verder is de commissie bezig met de beeldvorming omtrent het onderwerp Data en Digitalisering. De eerste 

informatiesessie is geweest. Nu volgen er nog twee werksessies om aan het eind van het jaar over het 

Statenvoorstel te kunnen besluiten. Wat betreft de andere sessies: voor de zomer is er een informatiesessie over 

Public Affairs en na de zomer is er de werksessie over de toekomst van de recreatie(schappen) en een 

informatiesessie over de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. 

Met betrekking tot het onderwerp slavernijverleden daar zijn de Staten nu zelf mee aan de slag. Na de zomer zal 

een informatiesessie voor de Staten over het onderwerp plaatvinden. De werkgroep bestaande uit 5 Statenleden 

zal vervolgens het gesprek met elkaar aangaan volgens de CONSENT-methode. Wat het resultaat daarvan zal zijn, 

is nu nog onduidelijk. In ieder geval is het streven dit traject in deze Statenperiode afgerond te hebben. 

Na de zomer, BEM september, lijkt rustiger te worden. Daar staat het Statenvoorstel Inzake doel- en 

decentralisatieuitkeringen algemene uitkering provinciefonds op de agenda ter bespreking en de IPO-begroting. 

 

RGW 

De commissie RGW van 15 juni vindt plaats in het gemeentehuis van Vijfheerenlanden, voorafgegaan door een 

werkbezoek aan Natura2000-gebied Zouweboezem. Voor de vergadering zijn de Statenvoorstellen Jaarrekening 
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en Kadernota geagendeerd. Het Statenvoorstel ‘Actualisatie van het provinciale kader voor regionaal 

programmering Wonen en Werken’ is doorgeschoven naar de volgende ronde.  

Daarnaast is een aanzienlijk aantal Statenbrieven aangekondigd, onder andere over voortgang Groene Contour, 

voortgang faunabeheer (inclusief alternatieven en preventie), beleidsregels voor de stikstofbank, inpassingsplannen 

voor Rijnbrug en Rondweg-Oost in Veenendaal, bestuursovereenkomst NOVI-gebied Groene Hart, 

plattelandscoaches en grondexploitatie Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg. 

Verder vooruitkijkend zien we dat in de tweede helft van dit jaar stikstof opnieuw staat nadrukkelijk op de agenda 

van de commissie staat, met onder andere twee infosessies en Statenbrieven over de instrumentenkoffer stikstof. 

Ook bodemdaling en de regionale veenweidestrategie komen terug, net zoals drinkwater, verdrogingbestrijding en 

de vliegbasis en Sortie 16. 

Half mei is Frank Kools als nieuwe commissiegriffier RGW aan de slag gegaan. Eerder al begon een tijdelijke 

commissiesecretaris, Bianca Damen. Zij werken zich alle twee in, zodat de ambtelijke ondersteuning RGW snel op 

sterkte zal zijn.  

 

M&M 

Voor de vergadering van 22 juni staan vier Statenvoorstellen op de agenda (Jaarrekening, Kadernota, P&R-visie en 

Netwerkperspectief provinciale wegen). Er is een uitloop op donderdagavond 23 juni gepland. Voor deze ronde zal 

er sterk op worden aangedrongen om het aantal opwaarderingen te minimaliseren, eventueel zo veel mogelijk 

schriftelijk af te doen en/of door te schuiven naar de vergadering van 7 september. In die vergadering is er meer 

ruimte.  

De situatie rond het voorzitterschap is onveranderd. Juliëtte van Gilse zal in ieder geval de komende vergadering 

voorzitten.  

Van belang is nog om te melden dat een ruime meerderheid akkoord is gegaan met het memo van gedeputeerde 

Schaddelee over het organiseren van een studiereis naar Berlijn van 25-27 augustus. De voorbereidingen daarvan, 

inclusief deelname van raadsleden van de stad Utrecht, wordt nu ter hand genomen. 

 

Commissie Omgevingsvisie 

Voor de commissie breekt nu een periode van relatieve rust aan. Het volgende grote item is de 1e wijziging van de 

Omgevingsverordening eind van dit jaar. De procedure daarvoor start rond de zomer. Uiteraard blijft het spannend 

of nu eindelijk de invoeringsdatum van de Omgevingswet (1-1-2023) gehaald gaat worden. 

 

Infosessies 

In de bijlage bij dit Memo treft u een opsomming van alle geplande bijeenkomsten, voor zover nu bekend.  

 


