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Statencommissie Wonen, Maatschappij en Cultuur 
Gedeputeerde mevr. Haak gaf aan dat een aantal aan de orde gestelde zaken uitvoeriger terugkomen 
op andere geplande besluitvormingsmomenten, zoals b.v. bij de behandeling van de stand van zaken 
Bureau Jeugdzorg Utrecht in december 2008. 
Puntsgewijs een overzicht van de belangrijkste opmerkingen: 

• Gedeputeerde Raven laat nog weten waarom er een nul staat bij programmna Vrede van 
Utrecht 

• Gedeputeerde Raven komt nog terug met het nieuwe participatiefonds van het rijk dat door de 
provincie gematcht moet worden á 600.000 euro per jaar; 

• De indicatoren zijn een groeimodel, maar moeten niet voortdurend veranderd worden; 
• Gedeputeerde Haak zegde in het voorjaar een totaal overzicht van de resultaten UJC en 

beleidskader jeugdzorg toe, waarin ook de effecten van de extra impuls wachtlijsten zijn 
opgenomen; 

• Er lijken twee verschillende bedragen voor UJC te bestaan. De gedeputeerde heeft hierop 
schriftelijk het volgende antwoord gegeven: 

“Het ging om de vraag waar  € 2 mln gebleven was: het budget voor het programma Utrechtse Jeugd Centraal 
(UJC) is € 20,476 mln, op pag 61 staat echter dat er € 18.500 beschikbaar is. 
 
Het antwoord staat in de Programmabegroting 2009 zelf, op pag. 166. Daar staat in de onderste tabel eerst waar 
de € 20,476 mln aan uitgegeven gaat worden, daaronder waar de middelen vandaan komen, te weten: 
€ 18,5 mln uit het collegeprogramma 
€ 0,5 mln uit een overheveling uit 2007 van SOS-middelen, en 
€ 1,476 mln uit het flexibel projectenbudget welzijn.” 
 
Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie 
Puntsgewijs een overzicht van de belangrijkste opmerkingen: 

• De twee pilots bij bedrijventerreinen betreffen De Ronde Venen en Vianen. 
• Gevraagd wordt naar de stand van zaken van Het Klooster. Dit is een planologische zaak en 

hoort bij de portefeuille van gedeputeerde Krol. Dit geldt evenzo voor de vraag naar de 
uitkomsten van een onderzoek naar ecologisch wegbermbeheer. 

• De gelden die beschikbaar zijn voor duurzaamheid zouden hoger kunnen zijn. 
• Er is een tegenstrijdigheid tussen de promotie van duurzame landbouw enerzijds en het 

anderzijds faciliteren van meer bio-industrie. 
• Er moet geld beschikbaar blijven voor natuur- en milieueducatie. 
• Er is behoefte aan een indicator voor innovatie. 
• Tevredenheid is er over de Blueports. Wel graag ook in randstadverband aandacht voor 

goederenvervoer over water. 
• Is versnelling van uitgaven op het gebied van mobiliteitsprojecten mogelijk? 
• Gevraagd wordt naar de mogelijkheden van vervoer van forensen over het Amsterdam-

Rijnkanaal. 
• Wordt er in de begroting rekening gehouden met de kosten die het invoeren van 1 OV-

autoriteit met zich mee zullen brengen? 



• Aandacht wordt gevraagd voor rond- en randwegen om de leefbaarheid van kernen te 
verbeteren. 

• Hoe is de voortgang bij de realisatie van aardgasvulstations en zijn de doelstellingen voor 
2009 haalbaar? 

• Gedeputeerde Ekkers zegt toe om voorafgaand aan PS een verbeterd overzicht te geven van de 
tabel op pagina 228 (financiën mobiliteitsplan). 

• Tot slot moet bij de mobiliteitshoofdstukken duidelijker worden welke gelden er van het Rijk 
komen en wat provinciale middelen zijn. Ook hier komt een overzicht van. 

 

Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen 
De commissie beperkt zich voornamelijk tot een aantal technische vragen, zoals het hoge bedrag voor 
bestuur/bedrijfsvoering/centrale overhead, een aantal indicatoren en streefwaardes, de exacte doelen 
van projecten, de aard van de intensivering AVP, de volgorde van keuze van plekken voor extra 
woningbouw, de aanpak van de takendiscussie, de geconstateerde positieve stappen in de gewijzigde 
rolopvatting GS/PS, de betrokkenheid van PS bij de Samenwerkingsagenda, de initiatieven die zullen 
worden ondernomen om PS beter te ondersteunen en de helderheid over eisen die gesteld zullen 
worden aan huisvesting en ICT. 
Financieel wordt er aandacht gevraagd voor de verwerking van de financiën die zijn gemoeid met 
mobiliteit in het meerjarenperspectief. Ook wordt gevraagd naar de mogelijkheid om het 
prijsindexcijfer van 4% lager te stellen. De commissie is benieuwd naar de ontwikkelingen omtrent het 
afschaffen van de wegenbelasting en het alternatieve belastinggebied voor provincies. 
 
Statencommissie Ruimte, Groen en Water 
Puntsgewijs een overzicht van de belangrijkste opmerkingen: 

• er werd geconstateerd dat sommige inleidende teksten (b.v. woningbouwvolgorde) niet 
conform het nieuwe coalitieakkoord zijn. Deze fouten komen door de tijdvolgordelijke 
opeenvolging van begroting en nieuwe coalitie; 

• achterblijven inrichting RODS (“groen om de stad”). Gedeputeerde gaf aan dat verwerving bij 
stukjes en beetjes gaat en de inrichting pas als alles verworven is; 

• het bedrag voor de Kader Richtlijn Water is minder dan 1 miljoen, omdat dit jaar al geld is 
uitgegeven; 

• het is aan PS zelf om zich nader uit te spreken over verdere benutting van de  bodemkaart 
(immers het was ook een stateninitiatief), gedeputeerde wil wel komen met een voorzet; 

• de commissie krijgt de onderzoeksresultaten van het ecologisch wegbermbeheer in het kader 
flora- en faunawet; 

• er komt een schriftelijk antwoord voor PS 10 november over de bedragen AVP/ILG, die 
alleen in 2008 staan gemeld; 

• desgevraagd gaf gedeoputeerde aan dat er geen nieuwe structuurvisie komt in deze 
zittingsperiode, wel worden de voorbereidingen getroffen op de relevante 
beleidsonderwerpen. 
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