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Commissie MME
Vragen die in de commissie aan de orde kwamen betroffen de relatie van het Utrecht 2040
netwerk met de EBU, de verlenging van het NSL, de bevoegdheid rondom het routenet
gevaarlijke stoffen, de activiteiten gedragsbeïnvloeding mobiliteit, de eventuele creatieve
inzet van gelden die zijn gereserveerd in het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen (kun je bv.
hiervoor geen zonnepanelen realiseren op de flanken van de stortplaats Smink?), de concrete
activiteiten/doelstellingen van de EBU, de kansen om het aantal geluidsbelaste woningen
volgens schema te reduceren en het eventueel vormen van een fonds om toekomstige tekorten
in de financiering van het OV te dekken.
Gedeputeerde van Lunteren geeft aan dat het Utrecht 2040 netwerk deel uitmaakt van het
netwerk rond de EBU. De gedragsbeïnvloeding mobiliteit is een wettelijke taak van de
provincie. Hiervoor worden eigen middelen ingezet, anders dan de campagne die het Rijk
voert. Over de EBU is al de toezegging gedaan om concreter te laten zien wat de resultaten
zijn, met name ook wat de effecten op het gebied van werkgelegenheid zijn. Een fonds
creëren omtrent OV vindt de gedeputeerde niet noodzakelijk. Er is voldoende geld
beschikbaar. Eerst moet bepaald worden welke kwalitatieve invulling de provincie wil kiezen;
pas daarna volgt het benodigde budget. Dat moet dan structureel geregeld worden en niet via
een fonds. De aanpak van geluidsbelaste woningen wordt in het nieuwe SMPU meegenomen.
Gedeputeerde De Vries komt terug op de ideeën rondom het Fonds Nazorg Gesloten
Stortplaatsen. Hij zal voorts de commissie MME informeren over de routering van gevaarlijke
stoffen. Bij het stoppen van de NSL zal de provincie samen met partners bezien wat nog te
doen staat en hoe hiervoor een regionaal plan kan worden ontwikkeld. Overigens zijn de
problemen bij de provinciale wegen opgelost.
Commissie WMC
De commissie WMC had een beperkt aantal vragen aan de gedeputeerden over de Begroting
2014.
Wordt er bij doorvoering van het bibliothekenbeleid rekening gehouden met de nieuwe
wetgeving? Enkele fracties geven aan dat vooral van belang is dat er in iedere regio/kern een
bibliotheek voorziening blijft. (Dus geen bibliotheek, maar wel de voorziening).
De gedeputeerde geeft aan blij te zijn met de vernieuwingen en samenwerkingen in de afgelopen
periode. Verder wordt er goed gekeken naar de mogelijkheden en aandachtspunten mbt de nieuwe
wetgeving.
In de begroting wordt in het onderdeel Binnenstedelijk Wonen benoemd dat alleen bij
substiancieel deel geparticipeerd wordt. Dit roept bij sommige fracties de vraag op wanneer is er
sprake van een substantieel deel bij woningbouw? Daarnaast wordt er naar de ontwikkeling op
korte en lange termijn gevraagd. Gedeputeerde De Vries geeft aan dit niet in een cijfer aan te
kunnen geven. Hij verwijst naar de kadernota Binnenstedelijk wonen, waarin helder geformuleerd
staat dat wanneer er een substiantieel deel wordt aangesproken, dat de commissie daarover eerst
geinformeerd wordt, alvorens er een actie zal worden gedaan.

Wat betreft de korte termijn geeft de gedeputeerde aan, hier niet veel beweging te zien. Voor wat
betreft de lange termijn, is het mede belangrijk hoe de gemeenten in de regio’s opereren en bereid
zijn om samen te werken.
In de Jeugdzorg is momenteel veel gaande, waarbij er grote financiele risico zijn. Hoe is het zicht
op de regio’s en de voorbereiding ervan? Is de 50% reservering wel voldoende, moet dit niet
verhoogd worden? Gedeputeerde Pennarts geeft aan dat ze na de bespreking van de transistie
arangementen met de regio’s op 10 oktober as de commissie nader zal informeren over de risico’s,
of de hoogte van 50% reeel gebleken is en hoe de regio’s er voor staan. Dit zal in een
woordvoerdersoverleg gebeuren.
Is er al zicht op de erfgoed monitor? Tot slot wordt de vraag gesteld hoe het college bezig is met
de “motie Utrecht Verhaalt”? In de commissie van 18 november as zal over de erfgoed monitor
gesproken worden. Gedeputeerde geeft aan druk bezig te zijn met de uitvoering van de Motie. Er
wordt vanuit de afdeling Cultuur gekeken hoe en waar deze koppeling gemaakt kan worden.
Hierover wordt de commissie op een later moment nog nader geinformeerd

Commissie BEM
Vanuit de commissie een aantal vragen en opmerkingen. Graag had men de Nota Reserves en
Voorzieningen hierbij betrokken, maar nu die nota in januari komt, is dat ook afdoende.
Vragen waren er over het geld dat is gereserveerd voor het Boele Staal Ecoduct, terwijl dit
project toch stilligt en of het zo is dat bij een steeds verder krimpende provinciale begroting,
het werk uiteindelijk met nog minder mensen kan worden gedaan. Ook werd gevraagd naar de
actuele stand van zaken van de Wet HOF en naar de consequenties van het opheffen van het
BRU; moeten we ons daar nu op voorbereiden? Aan de orde kwam verder de kosten en
opbrengsten van Europese netwerken, de verplichting van de overheid om data beschikbaar te
stellen en de voortgang IBT/horizontale verantwoording.
Gedeputeerde Van Lunteren bevestigd dat de Nota Reserves en Voorzieningen inderdaad in
januari aan de orde zal komen. Er is niet altijd een 1-op-1 relatie tussen hoeveelheid budget en
omvang personeel. Er zullen taken vervallen, maar ook bij komen Als alle veranderingen en
hebben plaatsgevonden, is het tijd om weer eens kritisch naar het personeelsbestand te kijken.
Rond de Wet HOF is afgesproken dat er geen boetes worden opgelegd. De komende 2-3 jaar
zal een reëel beeld ontstaan over de verhouding tussen de verschillende overheden. Met het
BRU is er ambtelijk goed overleg. Om echt een traject in te gaan, is het nodig dat er eerst
zicht komt op hoe de mening in de Tweede Kamer is. Naar verwachting zal hierover in
december meer duidelijkheid ontstaan. Een eventuele verplichting vanuit Europa m.b.t. open
data door overheden, zal door gedeputeerde worden uitgezocht; eventueel komt dat bij de
Voorjaarsnota 2014 terug. Meer informatie over het IBT-traject zal worden gegeven in
overleg met de cvdK.
Gedeputeerde Krol voegt toe dat het Boele Staal Ecoduct inderdaad stilligt, maar dat zodra er
een nieuwe afspraak is over Hart van de Heuvelrug (naar verwachting zal dit volgend jaar zo
zijn) verder wordt gegaan met de realisatie. Over de Europese netwerken geeft gedeputeerde
De Vries aan dat er volgend jaar een mid-term-review Europa komt, waarbij dit aan de orde
komt.

Commissie RGW
De commissie had een aantal vragen en omperkingen bij de najaarsrapportage 2013 en
begroting 2014. Voornaamste punten waren:
Water:
-De beslissingen over het Deltaprogramma komen na2014 op het niveau van de provincie aan
de orde. Eerst moet het Rijk zelf keuzen maken, met name bij het thema Veiligheid.
Gedeputeerde vindt dat de provincie zich voldoende adequaat voorbereid.
-Gedeputeerde volgt de gevolgen van de wateroverlast van de hevige regenval in het Westen
van de provincie nauwlettend. Het waterschap is eerst vwerantwoordelijke voor het nemen
van maatregelen.
-Vaarwegbeheer is tot 2017 gefinancierd, maar is een structurele zaak.
Ruimte:
-Gedeputeerde vindt desgevraagd de A12-zone geen concurrent van het afronden van
Leidsche Rijn en Rijnenburg. Bij leidsche Rijn gaat het om een lopende grondexploitatie,
terwijl de A12-zone langzaam verkend en voorbereid wordt. Daar zijn in de huidige markt
voorlopig nog geen concrete investeringen aan de orde. De personele inzet is dan ook zeer
beperkt. Het is wel een belangrijk verrommeld gebied voor de ook door de staten gewenste
binnenstedelijke gebiedsontwikkeling.
-Hart van de Heuvelrug staat op diverse plekken in de begroting, omdat tot nu toe projecten
gescheiden waren. Alle groenprojecten zijn uitgevoerd behoudens het Boele Staalecoduct. Dit
staat in de wachtstand tot de nieuwe overeenkomst met Zeist en Soest is goedgekeurd door
alle drie partijen. De voorfinanciering staat ook opgenomen in de begrotingen van Zeist en
Soest. De gemeenten hebben een resultaatsverplichting.
Groen:
-Het Rijk broedt op een gereedschapskist om in het kader van het Ganzenakkoord van de G7
alternatieve bestrijdingsmethoden te ontwikkelen.
-De PAS maatregelen van het Rijk zijn pas tweede helft 2014 te verwachten. Er wordt nu wel
al wat ter beschikking gesteld procedureel geld uitgegeven ter voorbereiding van de
benodigde digitale systemen.
-Gedeputeerde zegt toe de relatie tussen begrotingscijfers en de financiële opstelling in
Natuurbelerid 2.0 nog voor de statenvergadering te verduidelijken.
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