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Advies van de commissie: 

Commissie BEM 24 april 2006: 
 
Ter voorbereiding van de plenaire behandeling van de Voorjaarsnota in de Staten wordt een groot 
aantal bespreekpunten aangestipt.   
 
De hoofdpunten zijn de volgende: 

- principieel wordt stelling genomen tegen de passage dat voorlopig vast gehouden wordt aan 
de ingeslagen koers m.b.t. de te voeren discussie over het middenbestuur. Het in dat kader 
verwoorde waardeoordeel in de nota over de activiteiten van de Holland Acht is misplaatst en 
voorgesteld wordt dit onderdeel te schrappen. Het door de Staten vastgestelde kader is 
uitgangspunt voor de discussie; 

- verbazing over de passages over de “andere overheid” 
- zorgen over verlaging van het weerstandsvermogen 
- het opnieuw opvoeren van formatie die geschrapt was in de Kwatta-operatie 
- stand van zaken pilot IJsselstein; 
- zorg over afgrenzing risico’s grondaankopen 
- nadere info geinventariseerde risico’s en gehanteerde methodiek 
- terughoudendheid m.b.t. voorstellen t.b.v. RTV Utrecht 
- zorg over hoge kosten FuWa-PROV 
- geen interesse voor betrokkenheid bij strategiediscussie 
- nadere discussie over co-financiering gewenst 

 
In bijgevoegd memo vindt u de antwoorden op de vragen uit de commissie BEM over 
risicomanagement.  
 
Commissie ZCW 24 april 2006 
De commissie heeft de volgende accenten gelegd in de bespreking: 
-het eigen initiatiefvoorstel tijdelijke ondersteuning regionale steunpunten mantelzorg heeft unanieme 
steun 
-er wordt door verschillende fracties nog nagedacht over een initiatief voor de jeugdzorg 
-precieze invulling breedtesport 
-bij een aantal culturele pmposten maken enkele fracties een voorbehoud: Pyramide van Austerlitz, 
internet RTV Utrecht en Muziekpaleis 
 
Commissie IME 27 april 2006 
De commissie had in het algemeen kritiek op het gebrek aan ambitie in de voorjaarsnota met name in 
economisch opzicht.  
Hoofdpunten bij bespreking waren: 
-nadere invulling reservering breedband infrastructuur 
-mate van besparing bij afstandbediening Eembruggen 



-nut en noodzaak van extra voorziening beheer en onderhoud wegen na eerdere kwattabezuiniging 
 
Commissie REG 8 mei 2006 
De commissie heeft de volgende hoofdpunten in de bespreking aangezet: 
-bij de 75 miljoen euro voor ecoducten wil de commissie meer prioritering zien en een goede 
inhoudelijke afweging 
-regelen van het veldtoezicht heeft brede steun 
-het idee van landschapfondsen heeft steun 
 
Commissie WEM 8 mei 2006: 
 
Tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota in de commissie WEM zijn puntsgewijs de volgende 
onderwerpen aan de orde gekomen: 
-akkoord met reservering van gelden voor muskusrattenbestrijding, echter wel een goede discussie 
over de situatie en noodzakelijke oplossingen tijdens de commissievergadering op 8 juni. 
-Wabo. Het is een gegeven dat deze nieuwe wetgeving op komst is en dat de organisatie zich hierop 
moet voorbereiden. De commissie is echter niet overtuigd dat dit uiteindelijk voor de provincie ook 
meer efficiency en lagere kosten zal betekenen. De incidentele kosten zijn hoog. Met name zijn er 
vraagtekens bij de grote bandbreedte van de kosten voor ICT-oplossingen. Nader onderzoek zal uit 
moeten wijzen wat echt noodzakelijk is. De commissie vraagt zich af of, met de overgang van taken, 
er ook geld mee komt. 

 

Datum: 24 april 2006  

Voorzitters commissies. 
 

Adjunct-griffiers en statengriffier. 


