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Titel : Vaststelling Bestuursakkoord 
__________________________________________________________________________________ 
 
De commissie is tevreden dat er nu eindelijk een akkoord gesloten is.  
 
Binnen de commissie zijn sommige fractie van mening dat het logisch is dat het Rijk haar financiën 
wil ondersteunen door geld weg te halen bij andere overheden. Andere fracties vinden dit minder voor 
de hand liggend en zijn toch zeker van mening dat de provincie er in dat geval alles aan moet doen om 
de besteding van het in te leveren budget ten goede te laten komen aan projecten die van belang zijn 
voor de provincie 
 
Men is geïnteresseerd in het proces dat heeft geleid tot het uiteindelijk kiezen van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie als project waar de af te romen provinciale gelden op kunnen worden ingezet. Er 
is nog wel discussie over cofinanciering. Normaal is dat bij rijksbijdragen vanuit de Nota Ruimte 50% 
cofinanciering plaatsvindt door andere partners. In dit geval zou de commissie het vreemd vinden als 
de provincie nog zou moeten cofinanciering bij eigen afgeroomd geld. Gedeputeerde Raven geeft aan 
dat dit niet het geval zal zijn en zegt toe hier nog een memo over op te stellen. 
 
Ook zijn er binnen de commissie zorgen over de financiën rond Groot Mijdrecht Noord. Gegeven de 
onzekerheid over de variant die eind van het jaar gekozen zal worden is het Rijk niet akkoord gegaan 
met de inzet van de afgeroomde gelden op dit project. 
 
Op grond van de combinatie Bestuursakkoord en het rapport van de commissie Lodders is de 
commissie van mening dat er spoedig gestart moet worden met een takendiscussie. Vanuit GS zal 
hiervoor het initiatief worden genomen, echter de commissie verlangt wel dat de Staten uitdrukkelijk 
betrokken worden bij de discussie en niet alleen aan het eind als eventuele voorstellen worden gedaan. 
Ook zou een bestuurkrachtmeting van de provincies een goede zaak kunnen zijn en kan dit in IPO-
verband worden gestimuleerd. 
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