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Titel : Programma van het college van Gedeputeerde Staten 2007-2011 

Advies van de commissies: 
 
Algemeen: 
Alle commissies, die het collegeprogramma bespraken, vinden de indicatoren over het algemeen 
weinig concreet en niet smart geformuleerd. Aanscherping is gevraagd voor de definitieve 
behandeling in PS van december 2007. 
 
Statencommissie BEM 10 september 2007 
De commissie BEM besluit het Collegeprogramma niet te behandelen. 
 
Statencommissie RGW 13 september 2007 
De commissie heeft in een aparte bijeenkomst een uitvoerig debat gevoerd met de gedeputeerde 
Ruimte en Groen over het collegeprogramma. In het debat komen de verschillende politieke posities 
van de fracties naar voren rond het hoofddilemma schaarse ruimte.  Er is vooral stil gestaan bij de 
grote ambitieuze plannen en projecten voor de komende jaren, zoals herinrichting vliegbasis 
Soesterberg, Agenda Vitaal Platteland, de ruimtelijke opgave om de woningbouw te kunnen bergen, 
de realisatie van groen zowel in de EHS als rond de stad en de invoering van de nieuwe wet 
Ruimteleijke Ordening.   
De commissie waardeert dat het college in een aantal gevallen zoals bij EHS en hectares natuur 
vliegbasis concrete getallen genoemd heeft waarop zij afgerekend kan worden in 2011. Toch vindt 
men in algemene zin dat de ambities niet concreet genoeg zijn vertaald. Er is te veel sprake van het 
maken van plannen en te weinig zicht op de concrete uitvoering. Vooral bij het hoofdstuk water speelt 
dit sterk. Bij projecten als Ruimte voor de Lek  moet het tempo omhoog. 
 
Statencommissie WMC 17 september 2007 

• Diverse fracties vinden dat de rol van de provincie als ketenregisseur in de jeugdzorg ten 
onrechte ontbreekt. Men verwacht ook veel van het college als het gaat om de nieuwe visie op 
de jeugdzorg 

• Veel vragen zijn er ook over de haalbaarheid van het jaarlijkse woningbouwstreefcijfer van 
8.500 woningen en de amnbitie om in totaal in 2011 24.000 op zorg en welzijn aangepaste 
woningen te realiseren 

• Enkele fracties vragen zich af of leningen voor starterswoningen niet prijsopdrijvend zullen 
gaan werken 

• Gemist werd bij cultuur het bibliotheek- en het monumentenbeleid als speerpunten 
• De commissie is verdeeld op het punt of de Tour de France-start gewenst of juist ongewenst 

is; hetzelfde geldt voor het verband tussen breedtesport en topsport 
• Voortzetting kleine kernen beleid incl. mobiliteit krijgt de nodige steun 

 
Statencommissie MME 17 september 2007 
De commissie is te spreken over het feit dat duurzaamheid op veel plekken in het collegeprogramma 
terug komt. In de commissie komt daarnaast een veelheid aan onderwerpen aan kort aan de orde, 
waaronder: duurzame energie, windenergie, de BLOW-taakstelling, de 60.000 m2 extra voor science-
bedrijven, het ontbreken van de "fiets" in het programma, aandacht voor het MKB, architectuur op 
bedrijventerreinen, de achtergronden van het instrument van risicodragende participatie, aandacht voor 



bereikbaarheid binnensteden met de auto, de besteding van de € 34 miljoen pakketstudies voor 2007, 
werkloosheidscijfers op verschillende opleidingsniveaus ten opzichte van het vacature-aanbod, 
uitbreiding van tram/lightrail, een visie op beprijzing van mobiliteit. 
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