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Titel : Afronding en Borging programma Agenda 2010  

Advies van de commissie: 

Commissie BEM 30 oktober 2006:  
De commissie stemt in met het voorstel (en kwalificeert het als een sterstuk voor de statenvergadering 
van 13 november 2006), met dien verstande dat aan het tweede onderdeel van het ontwerp-besluit 
wordt toegevoegd: 
“met dien verstande dat GS de halfjaarrapportage van de voortgang van de projecten voortzetten mede 
ter borging van de gestelde financiële kaders van totaal €72 mln.” 
 
en: 
 
het derde onderdeel van het ontwerp-besluit wordt geschrapt. 
 
Het aangepaste ontwerp-besluit wordt gelijktijdig met dit blauwtje toegezonden.  
 
Commissie ZCW 30 oktober 2006:  
Over het algemeen was de commissie positief over het voorstel. Naar aanleiding van vragen bleek dat 
de financiering Vrede van Utrecht na 2010 nog niet rond is. Dat gedeputeerde niet de radiospotjes 
voor de Amateurkunstprijs wil financieren uit de rest middelen. Dat alle cultuurhuizen twee euroton 
ontvangen ongeacht de grootte van de gemeenten; en dat de besluitvorming over Fort Vechten nog 
nader bekeken wordt. 
 
Commissie IME 2 november 2006: 
De commissie is blij met de resultaten die in het kader van Agenda 2010 zijn bereikt op de thema's 
fietsen en wandelen. De commissie is unaniem voor het ter beschikking stellen van 1 miljoen euro 
voor de Knooppuntbewegwijzering fietspaden. Op vragen van de commissie wordt aangegeven dat het 
structurele onderhoud in alle gevallen goed geregeld is. Voor het eind van de collegeperiode zullen de 
noodzakelijke besluiten rondom het fietspadenproject bij Lopik genomen zijn. 
(Vanuit IME kan dit een sterstuk zijn). 
 
Commissie REG 6 november 2006: 
Wegens afwezigheid van de gedeputeerde voor een aantal projecten, heeft de commissie geen 
antwoord gekregen op de vragen over een aantal projecten met name De Schammer (het 
onteigeningsplan en het beheer in de toekomst, Veenweiden (geen Agenda 2010 meer maar wel met 
de belofte ambities en geld blijven). Gevraagd is de vragen nog voor de ps-behandeling te 
beantwoorden. 
 
Commissie WEM 6 november 2006:  
Tijdens de behandeling van dit onderwerp in de commissie Water en Milieu zijn rond het project de 
Schammer vragen gesteld over afbreukrisico's i.v.m. een artikel 19 procedure en onteigening en over 
de financiering van het beheer na afronding van het project. Het project de Schammer hoort bij de 



portefeuille van mw. Kamp en toegezegd is dat nog voor de PS-vergadering antwoord zal komen op 
de gestelde vragen. 
 

Datum: 7 november 2006 

Voorzitters commissies, 
 

Griffier en adjunct griffiers, 
 


