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Commissie MME 

In de commissie MME is de Voorjaarsnota slechts kort besproken. De meeste fracties gaven 

aan in de commissie BEM, dan wel in PS hier meer over te zullen inbrengen. 

Gevraagd werd of er extra investeringsmogelijkheden zijn op het gebied van 

verkeersveiligheid op provinciale wegen. Gedeputeerde Van Lunteren gaf aan dat veiligheid 

altijd een punt van aandacht is en dat waar nodig actie wordt ondernomen. Ook werd 

gesproken over de gewijzigde indicator voor het Jaarplan Handhaving. Dit zal in procenten 

i.p.v. in aantallen worden weergegeven. Een aantal fracties bevreemde het dat niet-besteed 

geld bij sommige projecten naar de ecoducten wordt doorgeschoven. Dit zou volgens hen naar 

de algemene middelen moeten, maar eerder nog zou moeten worden bekeken in hoeverre 

doelen rond die projecten alsnog gehaald zouden kunnen worden. Vanuit GS werd 

aangegeven dat op basis van het coalitieakkoord geld voor ecoducten zou worden 

vrijgemaakt. 

 

Commissie WMC 

De commissie besprak kort de voorjaarsnota 2012. 

Verschillende fracties vonden dat er te weinig aandacht voor jeugdzorg is in de voorjaarsnota. 

De gedeputeerde gaf aan dat de voorjaarsnota vooral ingaat op financiële wijzigingen en die 

zijn er Ondanks alle dynamiek in het beleidsterrein niet in de jeugdzorg. 

De extra uitgaven voor bevrijdingsdag komen doordat volgend jaar de provincie Utrecht aan 

de beurt is als gastheer voor de landelijke manifestatie. Dit brengt extra activiteiten naast de 

gewone mee. 

Het extra geld voor de bibliotheken is bedoeld voor procesbegeleiding om de samenwerking 

tot stand te brengen. Nu ook de commissie heeft aangegeven geen fusie te willen. 

De gedeputeerde zegde toe de Vrede van Utrecht indicator, die nietszeggend is, te schrappen 

in de begroting 2013. 

De programma’s Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen & Stedelijke vernieuwing worden 

voortaan in de begroting samengevoegd gelet op de beleidsontwikkelingen. Gedeputeerde gaf 

aan dat dit geen gevolgen heeft voor herkenbaarheid van de gelden die voor specifieke 

doeleinden bestemd zijn. 

Resterende middelen uit woonbudgetten gaan nu nog conform het financiële beleid terug naar 

de algemene middelen.  Maar in de toekomst wordt het weer mogelijk om deze gelden te 

behouden voor het beleidsterrein. 

 

Commissie BEM 

Allereerst was de commissie blij met de doorkijk die werd geboden naar de financiële situatie 

voor de wat verdere toekomst. Anderzijds werd ook gewezen op de vele onzekerheden die een 

rol spelen, en daarmee de beperkte voorspellende waarde die er vanuit gaat. Hoewel sommige 

fracties pleitten voor het ontwikkelen van scenario’s, gaf gedeputeerde Van Lunteren aan daar 

niet voor te voelen, aangezien alle activiteiten worden uitgevoerd binnen de daarvoor 

beschikbare middelen. Het genoemde “trap op, trap af-principe” konden sommige fracties niet 

terugvinden in het voorstel. Hier is volgens gedeputeerde Van Lunteren op dit moment ook 

geen concreet voorbeeld te noemen, maar de verwachting is wel dat een aantal 



Rijksbezuinigingen op termijn ook de provincie Utrecht zullen gaan raken. Ook was er 

aandacht voor structureel en incidenteel financiering. Stelregel is dat structurele uitgaven 

altijd structureel gefinancierd moeten worden. Voor incidentele uitgaven kan wel gebruik 

gemaakt worden van structureel geld. Over de gebruikte indicatoren is afgesproken dat dit een 

zaak is om, waar nodig, dit in de verschillende vakcommissies te behandelen. 

Een aantal meer inhoudelijke punten dat aan de orde kwam was de functie van en kosten die 

zijn gemoeid met de nieuwe bestuursadviseurs, de ontwikkelingen van het OV in het BRU-

gebied en of daar geen provinciale financiële bijdrage gewenst is, de reserves die worden 

aangehouden met betrekking tot bedrijfsvoering (o.a. ten behoeve van de komende 

reorganisatie), het eventueel verliezen van prioriteit voor organisatieonderdelen die worden 

samengevoegd en het vermeende succes van protesteren tegen de opgelegde bezuiniging door 

RTV-Utrecht. Gedeputeerde Van Lunteren gaf aan dat het bij de bestuursadviseurs gaat over 

het verschuiven van medewerkers in verband met de andere inrichting van de organisatie; het 

gaat dus niet om een uitbreiding. GS voelt niets voor het financieel bijdragen aan de begroting 

van het BRU. Uiteraard worden de ontwikkelingen wel gevolgd en blijft de provincie in 

gesprek met het BRU. De reserves bedrijfsvoering zijn bedoeld om de formatie terug te 

brengen tot de afgesproken 675 fte en om verdere kwaliteitsverhoging te bevorderen. Er is 

geen sprake van verminderde prioriteit; de integraliteit wordt juist bevorderd. Over de 

subsidie aan RTV-Utrecht meldde gedeputeerde Pennarts dat, hangende de lopende 

procedure, besloten is de korting op te schorten tot 1 juli 2012. 

 

Commissie RGW 

Slechts drie fracties hadden enkele vragen bij de voorjaarsnota 2012. Er waren met name 

vragen over hoe betekenisvol een aantal indicatoren eigenlijk waren. Ook waren er zorgen 

over of de middelen voor EHS-aankopen beschikbaar blijven als duidelijkheid over het beleid 

langer uitblijft. De gedeputeerde gaf aan dat voor zover het om rijksverplichtingen gaat 

(KRW en N2000) de gelden verplicht blijven. Bij eigen middelen in het AVP geld de regel 

dat ze uiteindelijk terug kunnen vloeien in de algemene middelen. Wat betreft de beperkte 

middelen voor natuurbeheer gaf de gedeputeerde aan dat er inderdaad een grote achteruitgang 

is (van ongeveer 18 miljoen naar 6 miljoen per jaar), maar dat bij de begroting in het kader 

van het nieuwe natuurbeleid de discussie nog gevoerd moet worden over de inzet van extra 

eigen middelen. 
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