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In de afgelopen periode hebben de vijf functionele commissies het concept-Statenwerkplan besproken.
In zijn algemeenheid hebben de commissies het Statenwerkplan positief beoordeeld als start van het
kaderstellend proces, voorzien van de in te zetten instrumentaria om ook de volksvertegenwoordigen-
de en controlerende rol tot hun recht te laten komen. De commissies onderkennen dat het om een
eerste stap gaat, die werkende weg nader geconcretiseerd zal moeten worden.

In de onderscheiden commissies is nog een aantal aanvullingen voorgesteld, die inmiddels in het
concept-Statenwerkplan zijn verwerkt. Naar commissie ingedeeld betreffen deze aanvullingen de
volgende.

Commissie Bestuur en Middelen

De commissie adviseert de thans lopende processen ook nadrukkelijk te betrekken bij de implemen-
tatie van het Statenwerkplan. Daarbij benadrukt de commissie de wenselijkheid van het verbeteren van
de prestatie-indicatoren.
Voor wat betreft de kaderstellende onderwerpen voegt de commissie gemeentelijke herindeling toe als
onderwerp dat zich leent voor kaderstelling vooraf door de Staten.
De commissie adviseert het voorstel als Ster-stuk te agenderen voor de statenvergadering van 19
januari 2004 onder voorwaarde dat de vaststelling gepaard gaat met een duidelijke perspublicatie.

Commissie Zorg Cultuur en Welzijn

De commissie adviseert de volgende taken als GS-taken te markeren:
ZW02, ZW09, ZW10, ZW14,ZW15,ZW16,ZW17,ZW18,CU07,CU09.

M.b.t. taak CU04 deelt de commissie deze taak primair toe aan GS, zij het dat de taak nog nader dient
te worden uitgekristalliseerd, waarbij de fases in de besluitvorming in beeld moeten worden gebracht
en het beleid nader dient te worden gedefinieerd. Aan het begin van het proces is een duidelijke PS
kaderstelling noodzakelijk.
De taak CU06 wordt als kaderstellende taak aangemerkt.
Wat betreft taak CU08 adviseert de commissie, indien PS deze taak wil verbreden, de kaderstellende
rol van PS aan de orde is.
De commissie voegt als onderwerp toe de toepassing van de Wet gelijke behandeling.

In zijn algemeenheid acht de commissie het wenselijk dat een nadere definiëring wordt opgesteld van
de begrippen “kaderstellend”, “controlerend” en “volksvertegenwoordigend”.

Aan de instrumentenbox wordt het initiatiefvoorstel toegevoegd.



Commissie Water en Milieu

De commissie adviseert als taken toe te voegen: het toezicht op de waterschappen, daar waar het met
name betreft de normering van de risico’s van de secundaire waterkeringen, een algemeen beleidsplan
baggerproblematiek en het gebruik van vaarwegen in het licht van de nieuwe scheepvaartverordening.

De commissie verzoekt de rol van de rapporteurs verder uit te werken.

Commissie Ruimte en Groen

De commissie adviseert onderwerpen bij voorkeur te clusteren om de duidelijkheid te bevorderen.
Verder moeten de bevoegdheden van BRU / Eemland / provincie duidelijker in beeld gebracht
worden. De commissie beveelt voorts aan bij de implementatie van het Statenwerkplan de volgende
onderwerpen op te nemen: woon/ zorg ouderen, grondbeleid, plattelandsbeleid, groene
werklandschappen en buitenplaatsen, huisvesting jongeren /starters, evaluatie ruimte voor ruimte,
reconstructie Gelderse Vallei/ Utrecht Oost en ISV.

Commissie Infrastructuur Mobiliteit en Economie

De commissie stemt in met het voorstel en voegt als beleidsthema toe, de toepassing van de Wet
gelijke behandeling bij ondermeer openbaar vervoervoorzieningen.
De uitwerking van het concept groene werklandschappen dient naar het oordeel van de commissie
nadrukkelijk in relatie te worden gebracht met het Streekplan.
Voorts dient als apart thema te worden opgevoerd de innovatie van het economisch beleid, waarvan
een onderdeel is het ontwikkelen van een sciencepark.
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