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Voor wat betreft de concrete uitwerking van de motie, wordt naast waardering voor de uitwerking van 
de motie, door de meerderheid van de commissie  verbazing uitgesproken over de hoogte van de 
kosten, die daarmee gemoeid zijn. Vanaf het begin was het streven gericht op zo laag mogelijke 
kosten, opbouw van onderaf, ten behoeve van het verkrijgen van draagvlak en een rol van de 
provincie, die zich beperkt tot het faciliteren van partijen om de verbinding te maken. 
Het bedrag van € 350.000 (voor 2 jaar) is verrassend en loopt op tot € 785.000. Ook al omdat het niet 
uit een ander budget – als bijvoorbeeld het Parelfonds – beschikbaar komt, dient het besluit voor het 
benodigde krediet,  als zelfstandig besluit te worden genomen, mede gezien de relatie met de 
Voorjaarsnota. 
De suggestie wordt gedaan voor minder kosten partijen bijeen te brengen in een werkconferentie, 
waarin men elkaar kan uitdagen om tot initiatieven te komen om de onderlinge verbinding te maken. 
Tegen deze suggestie wordt ingebracht, dat van een dergelijke conferentie weinig verwacht mag 
worden, gezien het grote aantal gesprekken, dat reeds is gevoerd met betrokkenen.   
Ook wordt de suggestie gedaan het voorstel als kader te zien om initiatieven te ondersteunen en de € 
350.000 achter de hand te houden voor eventuele co-financiering. 
Al met al vindt de commissie dat de uitvoering van de motie te breed en te ambitieus wordt uitgevoerd, 
zonder het maken van keuzen en inzet van alternatieve wijzen om het verbinden tussen partijen te 
bewerkstelligen en last but not least tegen te hoge kosten. 
Afgesproken wordt dat aanvullende technische/informatieve vragen nog voor de statenvergadering 
kunnen worden ingebracht. De beantwoording zal beschikbaar zijn voor de statenvergadering, waarin 
de discussie en besluitvorming wordt afgerond. 
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