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Commissie BEM 
 
In zijn algemeenheid waren er vragen over de methodiek die nu gehanteerd wordt door geld te 
labelen aan programma's zonder dat er uitgewerkte voorstellen liggen over de uit te voeren 
projecten en de daarmee gepaard gaande middelen. Gedeputeerde Van Lunteren geeft aan dat 
dit juist de transparantie verhoogt en een wens was vanuit de vorige statenperiode. Tevens 
zijn er vragen over het feit dat nu extra fte's worden gevraagd (afhandelen van 
vergunningaanvragen Wet Bodembescherming; is dit niet te dekken uit de leges?), terwijl er 
juist moet worden gewerkt aan een reductie van het aantal fte's. Het gaat volgens 
gedeputeerde De Vries om een tijdelijke uitbreiding vanwege de grote aantallen, complexe 
procedures. Dit is niet in zijn geheel vanuit de leges te dekken. 
Gezien de "meevaller" van 13 miljoen minder korting via het Provinciefonds dan verwacht, 
lijkt het sommige fracties dat bezuinigingen niet, of veel minder, noodzakelijk zijn. Hierbij 
merken GS op dat er vanuit het Bestuursakkoord nog veel onzekerheden zijn over de taken 
die naar de provincie komen en de daarbij te leveren middelen. 
Er werd aandacht gevraagd voor de eventuele juridische risico's die worden gelopen bij het 
stopzetten of korten van subsidies/bijdragen.  
Gedeputeerde van Lunteren meldt verder dat in de risicoparagraaf van de begroting 2012 de 
eventuele bijdrage van de provincie Utrecht aan de Culturele Hoofdstad 2018 opgenomen zal 
worden. Deze is abusievelijk niet in de Voorjaarsnota opgenomen. 
Gevraagd naar de Meicirculaire, gaf gedeputeerde Van Lunteren aan dat deze net ontvangen 
is en dat nog moet worden bezien welke (financiële) zaken hierin duidelijk worden. 
In de bij de Voorjaarsnota gevoegde Kadernota Begrotingen 2012-2015 staat een passage 
waarin GS worden gemandateerd om begrotingswijzigingen vast te stellen. Hierover geeft 
gedeputeerde Van Lunteren aan dat deze passage niet concreet is en zal worden geschrapt in 
het voorstel dat aan PS ter besluitvorming zal worden aangeboden. Overigens geeft dit kader 
en aanzet tot een verbetering van de begrotingssystematiek, maar zal aandacht nodig blijven 
voor het zo zorgvuldig mogelijk begroten, om daarmee onderbestedingen te voorkomen. 
 

Commissie RGW 

De fracties geven aan in de statenvergadering hun bijdrage te leveren. Op voorhand geeft de 
PvdA-fractie aan niet in te kunnen stemmen met paragraaf 2.1 (herzien financieel 
meerjarenperspectief 2011 – 2015) en geeft de SP-fractie aan niet in te kunnen stemmen met 
de voorjaarsnota als geheel. 
Desgevraagd antwoord de gedeputeerde Krol; 
- dat het benutten van het overblijvende bedrag van het ecoduct Beukbergen voor de 
realisering van het ecoduct Boele Staal een politieke keuze is. 



- dat de meerkosten van de invoering van de nWro wprden veroorzaakt door het maken van 
inpassingsplannen. 
- dat de bestrijding van muskusratten geborgd wordt bij de overgang naar de waterschappen. 
- dat de korting op de regeing kleine landschapseenheden zich beperkt tot 15% op de 
exploitatiesubsidie. 
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