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De Commissie heeft een oriënterende bespreking gehad over het statenvoorstel. Het onderstaande is
niet zozeer te zien als een advies van de commissie, maar de uitkomsten van de beraadslaging vormen
wel een aanvullend houvast voor de behandeling in Provinciale Staten.

De volgende onderwerpen zijn met name aan bod gekomen:
- de meeste fracties hebben laten weten thans geen behoefte te hebben de samenstelling van de

Agenda 2010 te wijzigen;
- een aantal fracties heeft aangegeven een kanttekening te hebben bij het project "Utrecht Culturele

Hoofdstad"; op aangeven van de fractie van de ChristenUnie is onderkend, dat thans de vlag de
lading onvoldoende dekt; gebleken is, dat bestuurlijk de motivatie sterk aanwezig is om in een
goede samenwerking van stad en provincie te bewerkstelligen dat 2013 als herdenkingsjaar van de
Vrede van Utrecht stevig wordt neergezet (met zowel een culturele als cultuurhistorische
component, en met het profileren van stad en omgeving), terwijl dit de opmaat moet zijn om de
status van Europese Culturele Hoofdstad in 2018 (als Nederland aan de beurt is) te bereiken; het is
wenselijk deze inzet onder een betere naam van het project te plaatsen;

- vraagpunt was of het Provinciaal Structuurfonds thans geheel bedoeld is voor de bekostiging van
de projecten van Agenda 2010; daarop is bevestigend geantwoord, met die kanttekening dat op dit
moment slechts gesproken kan worden over de nu bekende voeding; pas in de loop van het jaar
zal, conform de afspraken bij het instellen van het Provinciaal Structuurfonds, de voeding worden
vergroot als gevolg van de opbrengst van de verkoop van de REMU; dan zal ook een oordeel
kunnen worden geveld over de aanwending van de renteopbrengsten van deze aanvulling van de
voeding van de Reserve Structuurfonds;

- er werd opgemerkt, dat er een verschil is tussen de benodigde middelen voor Agenda 2010 in 2003
die naar verwachting 5,9 miljoen bedragen en het voor 2003 beschikbare bedrag van 2,4
miljoen; inmiddels tekent zich af dat van de jaarschijf voor 2002 (die ook 2,4 miljoen bedroeg)
qua aanloopkosten tussen 0,5 en 0,6 miljoen is gebruikt, zodat ruim 1,8 miljoen kan
doorschuiven naar 2003; verder worden spelregels gemaakt, zodat bij het Provinciaal
Structuurfonds evenals bij de infrastructurele investeringen schuiven naar voren en naar achter in
de tijd mogelijk is; tot zolang hebben Gedeputeerde Staten een voorbehoud gemaakt voor het doen
van uitvoeringsuitgaven in het kader van het merendeel van de projecten van Agenda 2010;

- met betrekking tot de problematiek van de BTW-compensatie is het Salomonsoordeel geveld, om
de middelen van het Provinciaal Structuurfonds met 50% van de maximale korting te korten, zodat
recht wordt gedaan aan een niet op voorhand scherpe mix van uitgaven met een BTW-component
en uitgaven zonder zo'n component;

- desgevraagd is aangegeven, dat het inschakelen van externen slechts bij uiterste noodzaak zal
gebeuren; het is beleidslijn om zo goed mogelijk met de eigen expertise uit de voeten te kunnen;
dit is bij de aanstelling van projectleiders uitstekend geslaagd, waarmee door de combinatie van
het aanstellen van eigen personeel en het bieden van een trainingsprogramma bovendien
substantieel wordt geïnvesteerd in het eigen potentieel;



- verzocht is om de onderwerpen die thans worden "afgevoerd" onder de noemer van "inspirerende
ideeën" bij de Kadernota mee te wegen. (N.B. Omdat mogelijk in 2003 van een Kadernota wordt
afgezien in verband met het aantreden van een nieuw college van GS, zal dit waarschijnlijk in de
reguliere begrotingsvoorbereiding moeten worden opgenomen.)
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