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Titel : Najaarsrapportage 2008 
__________________________________________________________________________________ 
 
Statencommissie Wonen, Maatschappij en Cultuur 
De commissie heeft de najaarsrapportage kort besproken. In het algemeen gaven enkele fracties 
expliciet aan dat de najaarsrapportage qua vorm een verbetering is in de stuurinformatie. Ook werd 
door enkele fracties opnieuw de onderbesteding genoemd en het feit het onderliggend probleem niet 
benoemd wordt. 
Voornaamste inhoudelijk punt waren de zorgen van veel fracties over de vertraging in de 
aanbestedingen bij het programma Utrechtse Jeugd Centraal. De gedeputeerde gaf aan dat inmiddels 
de projectleiders UJC geworven zijn, dus dat de vertraging voorbij is. De andere vragen van 
informatieve aard zijn afdoende beantwoord. 
Ten aanzien van het besluit ter financiering van Lantor Veenendaal concludeerde de voorzitter dat het 
besluit aangepast moet worden door het woord reservering te gebruiken, omdat er een voorschot 
genomen wordt op de nog vast te stellen jaarrekening. Tezijnertijd moet er dan ook apart een 
inhoudelijk uitgewerkt voorstel naar de Staten, gelet op de nu nog summiere onderbouwing in de 
najaarsrapportage. 
 
Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie 
In zijn algemeenheid de opmerking dat er weer veel geld doorgeschoven wordt naar 2009. Ook zou 
het goed zijn om, als vergelijking, in de financiële overzichten de oorspronkelijk in de Begroting 2008 
opgenomen bedragen weer te geven. De kwartaalrapportages die voor Milieu worden gedaan zouden 
eigenlijk ook voor andere beleidsvelden nuttig zijn. Vervolgens een aantal opmerkingen op 
deelaspecten van de rapportage. Gevraagd wordt of er, naast de financiën die beschikbaar worden 
gesteld voor Lantor (Veenendaal) nog meer van dergelijke projecten te verwachten zijn. Ook wordt 
gevraagd naar de bijdrage van de provincie bij de verbreding van de A2, de vertraging bij projecten 
Op de Fiets, meer informatie over tariefacties in het openbaar vervoer en de vertragingen die optreden 
bij de afwerking van de Nedereindse Plas. 
 
Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen 
In zijn algemeenheid is de commissie van mening dat, hoewel er nog voldoende ruimte is voor 
verbetering op een aantal punten, deze versie van de Najaarsrapportage een duidelijke verbetering is 
ten opzichte van voorgaande jaren. 
Nog steeds is er sprake van veel onderbesteding. Met name een strakkere sturing op projecten zou een 
(deel)oplossing kunnen zijn. Überhaupt kan de informatievoorziening over grote projecten nog 
verbeteren. Het stuk zou ook aan leesbaarheid winnen als een goede link is te leggen met de 
Programmabegroting 2008. Ook kan gekeken worden of het mogelijk is om de afwijkingen mee 
visueel te presenteren.  
Er is discussie over de vraag of een eventueel rekeningoverschot terug dient te vloeien naar de 
algemene middelen of niet. Als dit niet gebeurt, is hier dan een expliciet besluit voor nodig? 
Afgesproken wordt dat aan het Statenvoorstel nog een extra tekst wordt toegevoegd. 
 
Statencommissie Ruimte, Groen en Water 
Een meerderheid van de fracties nam deel aan het debat over de najaarsrapportage. Er werd opgemerkt 
dat het wijten van vertraging door aanname moties en amendementen in PS een verkeerde voorstelling 



van zaken is. Problemen met voortgang dienen bij PS gemeld te worden, zodat prioriteiten gesteld 
kunnen worden. 
Er werden verder vooral een aantal verhelderende vragen gesteld.  De voornaamste punten waren: 

- amendement Compartimentering Gelderse Vallei. Gedeputeerde verzekerde dat de 
besluitvorming terug komt in de Staten; 

- nog steeds onderbesteding, maar niet bij de Agenda Vitaal Platteland; 
- uitwerking beleid strategische grondaankopen komt in november en december terug in 

commissie RGW; 
- de stofkamgelden Groot Mijdrecht Noord zijn uit het aflopende MAP-Streekplanbudget en 

niet uit het projectbudget GMN; 
- de motie Veldtoezicht is pas afgehandeld als de uitkomst van het provinciale 

Handhavingsoverleg over provinciale opschaling veldtoezicht bekend is. Gedeputeerde zegde 
toe te kijken of resultaat bekend kan zijn voor de PS-vergadering van 10 november; 

- de stagnatie beleid  natuur en landschap door argument ziekte werd niet geapprecieerd; 
- de begrenzing van het UPR-project de Groene Ruggengraat zal plaatsvinden in 2009; 
- er komt geen nieuw geld meer voor de Nederrrijnse Plas. 
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