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Titel : Najaarsrapportage 2010 

Commissie MME 
Hierover werd in de commissie MME slechts kort gesproken. Aan de orde kwamen de punten 
van het ontbreken van de Driebergen-Zeist in de Risicoparagraaf, het feit dat de budgetten 
voor bereikbaarheid binnensteden en Pakketstudies met respectievelijk 2 en 3 miljoen 
verlaagd lijken te zijn, het aantal loketten voor energiesubsidies en de berekeningssystematiek 
van luchtkwaliteit. Gedeputeerde Van Lunteren gaf aan dat er geen sprake is van 
vermindering van budgetten, maar slecht een verschuiving in kasritmes. Het risico rondom 
Driebergen-Zeist moet nog ingeschat worden; momenteel wordt dit in de gemaakte afspraak 
afgevangen. Gedeputeerde De Jong meldde dat er bestaande loketten worden aangesloten bij 
het loket Meer met Minder. Over afwijkende berekeningsresultaten luchtkwaliteit is hem niets 
bekend. 
 
Commissie RGW 
De commissie had een enkele vraag bij de najaarsrapportage, die bevredigend werden 
beantwoord. Deze gingen met name over de gelden voor het tegengaan van 
overstromingsrisico’s en het niet doorgaan van het project natuureducatie. Bij dit laatste gaf 
de gedeputeerde aan dat de betrokken instellingen er helaas niet uitgekomen waren qua 
samenwerking. Wat betreft de overstromingsrisico’s gaf de gedeputeerde de heer Binnekamp 
aan  dat de studie naar de Grebbedijk is afgerond en dat de uitvoering mee gaat lopen bij het 
Deltaprogramma dat structureel tot 2020 gaat lopen en in de komende voorjaarsnota wordt 
voorgesteld. Gedeputeerde de heer Krol gaf nog aan dat het programma Natura 2000 
vertraging op zal lopen door de regeringswisseling, maar dat het wel doorgaat. Tot slot zal een 
vraag over het niet realiseren van de baten grondbeleid (p.18) nog schriftelijk worden 
beantwoord. 
 
Commissie WMC 
De commissie had enkele vragen bij de najaarsrapportage onder andere over de vertraging bij 
de Wajong-gelden en het verplichte karakter van dure onderzoeken naar jongeren in de 
gedwongen jeugdzorg. Deze werden tot tevredenheid beantwoord. Op een vraag van het CDA 
over de precieze inhoud van de knelpuntenpot bouwen wonen, gaf gedeputeerde De jong aan 
dat de afspraak is dat de reserve knelpuntenpot maximaal €2.000.000 mag zijn. Hij heeft niet 
het exacte bedrag voor ogen, maar kan wel met zekerheid zeggen dat met dit bedrag die € 
2.000.000 nog niet is bereikt. Mochten er meer vrijvallingen zijn dan zullen G.S. dat melden 
in de commissie. 
 



Commissie BEM 
Slechts enkele opmerkingen over de wens om de rapportage over het Uitvoeringsprogramma 
te verbeteren en over een tweetal moties. Gevraagd werd verder naar de stand van zaken 
m.b.t. de verdeling van het Provinciefonds. 
Gedeputeerde Raven gaf aan in het Overdrachtsdocument informatie op te nemen over 
verplichte en vrij besteedbare middelen. Over de verdeling van het Provinciefonds zal het 
Kabinet met een voorstel komen. In het regeerakkoord is geen nieuwe extra korting voor de 
provincies opgenomen.  
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