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De commissie heeft de voortgangsrapportage en meer nog de wijze van rapporteren uitvoerig 
besproken. Alle fracties waren in hoofdlijnen positief over de wijze van rapporteren op een aantal 
punten na. Het ging hierbij om meer inzicht van de stand van zaken per gebied. Duidelijker weergave 
financiële kaders en een overzicht van de stand van zaken bij de cofinanciering. De gedeputeerde 
zegde deze verbeteringen toe bij toekomstige rapportages. Dit wat betreft de wijze van rapporteren. 
Hiermee kunnen in het vervolg de rapportages ook ter kennisneming aangeboden worden aan de 
commissie. 
 
De Statencommissie vond breed dat het van groot belang is dat het college van GS uitvoering geeft 
aan de conclusies en aanbevelingen, zoals deze rond de thema’s Haalbaarheid en tempo, Efficiency en 
Doelgerichtheid stan geformuleerd op pagina 19 van de notitie. De aanbevelingen rond concreter 
maken van de provinciale doelen (nr.10),  de administratieve last (nr.8), het achterblijvende tempo van 
realisatie (nr.3) en de haalbaarheid en verwachtingen rond projecten (nr.4) kregen daarbij de meeste 
aandacht. Daarnaast benadrukte de gedeputeerde nog eens dat hij wil zorgen dat zoveel mogelijk 
middelen en projecten in uitvoering zijn c.q. uitgevoerd zijn ten tijde van de midterm review, als 
opnieuw de stand wordt opgemaakt. 
 
Tot slot vroeg de commissie via haar voorsitrter om aan de Statencommissie vermindering regelgeving 
en bureaucratie voor te leggen of er gekeken kan worden naar vermindering van de administratieve 
lasten bij het AVP. Op dit punt zegde de gedeoputeerde toe om nog een vraag schriftelijk te 
beantwoorden. Het gaat hierbij om het punt of de in de notitie genoemde taskforce niet dubbelt met 
deze dereguleringsvraag. 
 
De commissie beveelt het statenvoorstel met in achtneming van het bovenstaande aan als sterstuk voor 
behandeling in de Statenvergadering. 
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