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In de commissie was er een uitgebreide bespreking van dit voorstel, waarbij de volgende onderwerpen 
aan de orde kwamen. Door VVD en CDA werd zorg geuit over de productieve uren die, begrijpelijk, in 
de aanloopfase nog achterblijven, maar dan wel volgend jaar naar het gewenste niveau moeten. 
Gevraagd werd om eind dit jaar een analyse van de ontwikkelingen op dit vlak te maken. Ook is er in 
2014 sprake van aanloopverlies. De gemeente Houten neemt alleen de basistaken af. Er wordt 
gevraagd te volgen of, indien Houten toch meer taken afneemt, men daar dan ook extra voor betaalt. 
De eerste jaren wordt er geen weerstandvermogen opgebouwd; dit omdat de aanloopkosten ook 
gedekt moeten worden. Vraag is of er in de begroting van de provincie zelf rekening wordt gehouden 
met eventuele tegenvallers. De PVV geeft aan niet gelukkig te zijn met de tekst onder het kopje 
“Effecten op duurzaamheid”; dit is nietszeggend c.q. onbegrijpelijk. Voorts wordt een vijftal risico’s 
geschetst die echter zo aannemelijk zijn dat het geen risico’s zijn. Ze zouden eigenlijk binnen de 
begroting opgenomen moeten worden. Ook is de vraag of de huurvrije periode voor de RUD ten laste 
van het provinciaal budget komt. In aansluiting op deze begroting wordt nog gevraagd naar de stand 
van zaken m.b.t. de OdrU.

Gedeputeerde De Vries geeft aan dat bij meerwerk voor Houten deze gemeente ook meer zal gaan 
betalen. Het klopt dat de eerste drie jaar geen weerstandsvermogen wordt opgebouwd, omdat dit geld 
wordt ingezet om de desintegratiekosten op te vangen. Ook zal de beoogde fusie met de OdrU op 
termijn kosten met zich meebrengen, waarbij wordt aangegeven dat er een flexibele schil is 
gecreëerd, waardoor er enig budget is om tegenvallers op te vangen. Gedeputeerde zegt toe om niet 
aan het eind van het jaar een overzicht over de effectieve uren en de trend daarin te geven, maar dit 
bij de jaarrekening te doen. Uiteraard is het zo dat als er acute afwijkingen ten opzichte van de 
gestelde kaders zijn, GS de Staten zal informeren. De passage over duurzaamheid geeft aan dat door 
een goede invulling van de V&H-taken bijgedragen wordt aan het duurzamer maken van de 
leefomgeving. De risico’s zijn zaken die kunnen gaan spelen en waar je rekening mee moet houden. 
Als dit zich voordoet zal GS dit aan PS melden. Momenteel gaat de meeste aandacht uit naar de 
RUD. Er is wel contact met de OdrU en er wordt geprobeerd tot een samenwerkingsconvenant voor 
een fusie te komen.

Gedeputeerde Van Lunteren geeft aan dat er geen sprake is van inkomstenderving voor de provincie 
Utrecht als gevolg van de huurvrije periode, aangezien het hier een verdieping van het Provinciehuis 
betreft die bij de meerjarenramingen niet als “te verhuren” meegenomen was. Toekomstige 
huurinkomsten op deze verdieping zijn dus in feite een meevaller en gaan leiden tot lagere jaarlasten.
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