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Titel : Programmabegroting 2007 

Advies van de commissie: 

Commissie BEM 30 oktober 2006:
De commissie complimenteert GS allereerst met de goed leesbare begroting en constateert gelijktijdig 
het beleidsarme karakter van de begroting, wat verklaarbaar is vanwege de komende verkiezingen.  
Achtereenvolgens worden de volgende opmerkingen gemaakt. Volledigheidshalve wordt verwezen 
naar het verslag van de vergadering.  
CDA:  -     onderbouwing risico’s behoeft verbetering met name bij investeringsvoorstellen 

- meer helderheid is vereist m.b.t. het weerstandsvermogen 
- meer helderheid bieden over het tijdstip wanneer de Staten aan zet zijn bij de 

vervangingsinvesteringen 
- gevraagd wordt naar het tijdstip waarop de voorstellen m.b.t. Kapitaaldienst kunnen 

worden verwacht 
PvdA:  - terecht sprake beleidsarme begroting met uitstekend hoofdstuk 1 

- wat mening GS over advies Randstedelijke Rekenkamer 
VVD:  - doet suggestie eerste ronde voortaan schriftelijk te doen, zoals bij jaarrekening 

- ínfo voorstellen m.b.t. kapitaaldient en risico’s weerstandsvermogen zie CDA 
- voordelen aanbestedingen in zicht brengen 
- risico’s grondverwerving duidelijker markeren  

GL:     -     de groenopdrcaht en kennisinfrastructuur wordt gemist in het NV Utrecht dossier 
- de provinciale Web-site behoeft verbetering 
- een bezinning op het porjectmatig werken is gewenst 

D66:   -      onwenselijkheid jo-jo-effect weerstandsvermogen 
- informeert naar motie over de belevingsmonitor, waar tot op heden niets mee is gebeurd 

CU:     -     opmerkingen over risicoparagraaf en weerstandsvermogen conform CDA 
- complimenten terasury-resultaten 

SP:       -     constateert ontbreken rapport Randstedelijke Rekekamer bij andere cies 
- stemt in met extra accent op openbaar vervoer 

SGP:   -     doorbreking trendmatige verhoging opcenten zaak nieuwe college 
- informeert naar ambitieniveau onderhoud provinciale gebouwen 

Na beantwoording van de gestelde vragen worden door GS de volgende toezeggingen gedaan: 
- er komt een plan van aanpak hoe te communiceren m.b.t. het weerstandsvermogen 
- in mrt/april 2007 mogen voorstellen verwacht worden m.b.t. de keuzes kapitaaldienst 

Tenslotte zal door de griffie voor het Presidium worden geagendeerd de suggestie om in het vervolg 
een eerste schriftelijke ronde over de begroting te houden, zoals dat ook bij de jaarrekening het geval 
is.    
 
Commissie ZCW 30 oktober 2006:
De commissie uitte haar waardering voor de begroting. Punten waar de verschillende en vaak 
meerdere fracties aandacht voor vroegen waren met name: de achterstanden in de monumentenzorg (in 
het bijzonder de kerk van Wilnis), de provinciale rol bij de tot standkoming van Centra voor Jeugd en 
Zorg, de financiële behoefte en de wijze van verantwoording van de Utrechtse Jeugdzorg (mede naar 



aanleiding van de kritiek van de Rekenkamer), de provinciale aandacht voor de invoering van de 
WMO, invoering Wet op de Archeologische Monumentenzorg en het initiatief rond woonvormen bij 
dementie. Op verschillende van deze punten kondigden fracties aan na beraad wellicht met een 
amendement te komen. 
 
Commissie IME 2 november 2006:
De commissie is enerzijds blij met de relatief beleidsarme begroting en de vrijheid die dit geeft aan het 
nieuwe college, echter sommige leden vinden de begroting ook wat weinig ambitieus. Vrij algemeen is 
men gelukkig met het feit dat de congestieproblematiek helder als probleem is benoemd. 
Rondom indicatoren is de commissie van mening dat nog steeds een aantal indicatoren onduidelijk is 
of weinig spectaculaire verbetering laat zien in de toekomstprognoses. Vragen zijn er rond de 
resultaten die er bij de TFI zijn behaald en over de achterblijvende verbetering in de 
werkloosheidscijfers. De commissie wil graag nader geïnformeerd worden over de stand van zaken en 
voortgang van het Regionaal Bedrijventerrein Woerden. De commissie is blij met de structurele 
versterking van het OV. 
 
Commissie REG 6 november 2006:
Er was waardering voor de begroting, waarbij werd opgemerkt dat niet alleen de grote projecten 
aandacht behoeven maar ook de kleine die vaak leiden tot snel en zichtbaar resultaat. 
Uitvoerig stond de commissie stil bij de invulling en taak van de Provinciale Bouwmeester mede in 
relatie tot de nieuwe, pro-actieve rol van de provincie in de ruimtelijke ordening. De gedeputeerde 
denkt aan een bevlogen adviseur met gezag gericht op de gemeenten en die mogelijk ook een rol gaat 
spelen bij de kwaliteit van eigen ontwikkelingsplanologische projecten. Ook de cultuurverandering 
noodzakelijk bij de ontschotte werkwijze van de AVP (vraagt ook om goede monitoring) en de 
invoering van de WABO kwam aan de orde. Daarnaast stelden veel fracties vragen over het 
ecologisch onderzoek (afgeschaft bij Kwatta, nu weer opgevoerd). Op dit punt komt GS voor de 
statenvergadering nog met nadere uitleg. Verschillende fracties vroegen ook naar het beleid voor 
investeringen in de binnenstedelijke vernieuwing. Verder was er discussie over de concrete bijdrage 
van het agrarisch natuurbeheer. Een vraag naar onderzoek van ruimtegebruik door sportvoorzieningen 
verwees de gedeputeerde naar de cie. ZCW. Verder werden veel informatieve vragen over tal van 
onderwerpen beantwoord in de commissie. 
 
Commissie WEM 6 november 2006: 
Ook in de commissie WEM is geconstateerd dat de begroting weinig spannende zaken in zich draagt. 
Rond de indicatoren was er het verzoek om, zodra die wijzigen, hier in de tekst aandacht aan te 
schenken, zodat statenleden niet zelf begrotingen van meerdere jaren met elkaar hoeven te vergelijken. 
De commissie heeft meer aandacht gevraagd voor de secundaire waterkeringen. Ook is gevraagd, en 
door de gedeputeerde toegezegd, dat gekeken zal worden naar het efficiënter omgaan met 
bodemsaneringsprocedures. Er is een uitgebreide discussie gevoerd over flexibele peilbesluiten en de 
(on)mogelijkheden daartoe. Aangegeven is dat de zuurkaart nog een plek in de begroting zou moeten 
krijgen. Over de kritiek van de Randstedelijke Rekenkamer dat er bij het dossier water geen 0-meting 
heeft plaatsgevonden wordt aangegeven dat de water- en milieubalans van enige jaren geleden deze 
functie vervult. 
 

Datum: 6 november 2006 

Voorzitters commissies, 
 

Griffier en adjunct griffiers, 


