
Commissieadvies 
 
Datum : 22 juni 2009 Nummer PS: PS2009PS06  
Registratienummer: 2009INT243328 Commissie : alle 

Titel : Voorjaarsnota 2009 

Commissie MME 
Geconstateerd werd dat de Voorjaarsnota een breed pakket aan zaken bevat. Een enkele fractie vroeg 
zich af of wel voldoende gefocust wordt op de voor de provincie belangrijkste onderwerpen. Ook was 
de vraag of, aangezien het meerjarenperspectief niet sluitend is, de gelden voor mobiliteit 
(pakketstudies) wel zeker gesteld zijn. 
Door de PvdA werden zorgen uitgesproken over de inzet van middelen voor duurzaamheid vanuit 
andere afdelingen dan milieu. Gaat dit ook echt plaatsvinden? Men was, gezien de hoge ambities, 
verbaasd over het feit dat minder middelen nodig zijn dan aanvankelijk geraamd. Ook werd de vraag 
gesteld of investeren in infrastructuur/asfalt als duurzaam kan worden beschouwd. 
Vanuit GroenLinks werd aangegeven dat men, mede n.a.v. het symposium over zonne-energie, met 
nadere voorstellen zal komen over de stimulering daarvan. 
Gedeputeerde De Jong gaf aan dat juist veel (extra) middelen naar duurzaamheid gaan, o.a. voor 
Energiek Utrecht. De zorgen over het verschuiven van duurzaamheidsgelden naar asfalt worden niet 
gedeeld. Verder is het ook nu al mogelijk om vanuit bestaande subsidieregelingen zonne-energie te 
stimuleren. 
Gevraagd werd naar het in de stoplichtrapportage “op rood staan” van de kantorenvisie. Hierop wordt 
door gedeputeerde Krol aangegeven dat op het vlak van de leegstand van kantoren er een 
monitoringsinstrument wordt ontwikkeld en dat bovendien het aanjaagteam woningbouw een rol 
vervult. 
Over het terugvloeien van overgebleven gelden van het programma Op de Fiets naar de algemene 
middelen (ipv behoud voor fietsprojecten) wordt door de gedeputeerde aangegeven dat dit de 
afgesproken systematiek is. Wel komt er een voorstel over woon-werkverkeer op de fiets. Het 
kritische rapport van de Randstedelijke Rekenkamer over onderhoud kunstwerken wordt 
gememoreerd. Gedeputeerde Krol geeft aan dat voor de lange termijn de Rekenkamer een punt heeft. 
Voor het huidige onderhoud en de korte termijnplanning is alles wel op orde. Verder geeft de 
gedeputeerde aan dat de gelden voor de pakketstudies tot 2020 gegarandeerd zijn en dat er een nieuw 
voorstel komt voor de dekking van kosten verbonden met het feit dat Utrecht etappeplaats wordt van 
de Giro d’ Italia. Tot slot kan in zijn optiek asfalt wel degelijk duurzaam zijn als het bv. gaat om het 
inpassen van weginfrastructuur. 
Op een aantal vragen die horen bij de portefeuille van dhr. Ekkers zal nog schriftelijk antwoord 
komen, voorafgaand aan de vergadering van PS van 6 juli a.s. 
 
Commissie RGW 
De commissie heeft kort over de voorjaarsnota gesproken, waarbij sommige partijen  hun zorg 
uitspraken over de financiële positie van de provincie vanwege de nog niet sluitende 
meerjarenbegroting. Meerdere fracties gaven aan hun inbreng pas voluit in de staten te zullen leveren. 
Verder werden een aantal losse vragen beantwoord; enkele vragen zullen nog schriftelijk worden 
beantwoord. Meerdere fracties stonden stil bij de nog ontbrekende financiering van het komende 
provinciale maatwerk bij natuur- en landschapsbeleid en bij de extra kosten voor de 
muskusrattenbestrijding. Van het eerste gaf  gedeputeerde Krol aan dat dit te zijner tijd nog geregeld 
wordt, van het laatste gaf gedeputeerde Binnekamp aan dat het om tijdelijke extra bijdragen gaat. Ook 
meerdere fracties noemden de extra kosten voor de faunabeheereenheid als punten de (onder)besteding 
van de budgetten bij de KRW en de Waterketen. 
 
Commissie WMC 
De commissie heeft de voorjaarsnota behandeld. Breed gedeeld focuspunt was de garantstelling voor 
Kasteel Amerongen. Ondanks de sympathie bij velen voor dit punt, mist men de nadere noodzakelijke 
voorwaarden bij de garantstelling, zodat het risico bestaat dat het een verkapte subsidie zal blijken te 



zijn. Gedeputeerde mevr. Raven gaf aan dat deze voorwaarden wel gesteld zullen gaan worden (o.m.  
bindend advies over familierechten, exploitatie, transparantiebegroting qua inkomsten). Zij gaf ook 
aan in overleg te treden met de stichting over de vraag of het Berenschot onderzoeksrapport naar de 
staten kan. Tevens vroeg zij of een deel van de garantstelling (ongeveer drie ton) nu al gegeven kan 
worden, omdat de extra drie ton van het nationaal Restauratie Fonds niet als overbrugging voor de 
komende maanden gebruikt kan worden. Na ampele overwegingen gaf de commissie schoorvoetend 
groen licht, onder het voorbehoud van goedkeuring door PS van de hele garantstelling op 6 juli. 
Gedeputeerde gaf ook aan met een nader onderbouwd memo over het voornemen tot garantstelling te 
komen voor de statenvergadering van 6 juli. 
 
Vier andere punten trokken kort breder de aandacht. D66 en ChristenUnie gaven aan met een 
gezamenlijk initiatief voor een werksessie rond paleis Soestdijk te komen, als icoon van de provincie. 
Veel fracties gaven aan blij te zijn dat de afdrachtregeling in de jeugdzorg komt te vervallen; de VVD 
gaf aan nog niet zover te zijn. Enkele fracties spraken hun twijfels uit over kosten en organisatie van 
de Giro d’Italia start in Utrecht. Tot slot stemden veel fracties in met de bezuiniging op het fonds 
Maatschappelijke Ontwikkeling tenfaveure van extra jeugdzorginvesteringen. 
 
Commissie BEM 
Hoofdpunt van discussie was de relatief optimistische toon versus het complex aan financiële 
ontwikkelingen dat de komende jaren op de provincie Utrecht af zal komen. Welke bezuinigingen zal 
het Rijk nog op de provincies afwentelen, hoe zal de nieuwe verdeling van het Provinciefonds er uit 
gaan zien, welke invloeden zijn er te verwachten op de opbrengst van de treasury, hoe gaat het met de 
opcenten en het nieuwe provinciale belastinggebied? In plaats van overschotten zal de provincie met 
tekorten te maken krijgen. Hierop moet worden geanticipeerd. De commissie vroeg gedeputeerde 
Raven om hierover als GS een visie te ontwikkelen en een notitie op te stellen. In dit kader was er bij 
sommige fracties verbazing dat er toch vermijdbare projecten en structurele uitgaven zijn opgevoerd in 
de Voorjaarsnota. 
Vragen waren er rond enkele vermeldde risico's (kasteel Amerongen, wegenbeheer, kosten 
coalitieakkoord, ecoduct, p.m.-posten). Ook is in de Mid Term Review meer inzicht gewenst in de 
behaalde resultaten en financiële stand van zaken. Dit geldt eveneens voor de Samenwerkingsagenda. 
Binnen de commissie was er verschil van mening of het besluit over de financiële spelregels, dat nu in 
het voorstel is opgenomen, op deze wijze procedureel correct is. Met name de D66-fractie pleitte voor 
het volledig vaststellen door PS van de eerder in de commissie BEM besproken Nota financiële 
ontwikkelingen en financieel beleid. 
Meer inhoudelijk waren er enkele opmerkingen over de Giro d'Italia (ChristenUnie en SGP) en het 
Evenementbeleid (SGP) i.v.m. de zondagsrust. Ook waren er vragen over de hoogte van de kosten van 
het nieuw aan te schaffen EHRM-systeem en het bedrag dat vrijgemaakt wordt voor de Terugkerende 
bestuurlijke provinciale evenementen. 
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