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Commissie WMC
In de commissie WMC waren er een paar vragen hierover. 
Met betrekking tot Jeugdzorg werd geinformeerd naar de afbouw van het programmateam Jeugdzorg 
en en de eventuele ondersteuning voor gemeenten. Gedeputeerde Pennarts geeft aan dat in de 
eerste helft van 2015 het team Jeugdzorg nog beschikbaar is voor gemeenten, maar gemeenten 
willen het grotendeels graag zelf doen. Zij kunnen o.a. ondersteunen in monitoring, behoud van 
kwaliteit, ondersteuning van wachtlijstbeheer en financiën. Wel is het afhankelijk van de vraag en 
behoefte die er vanuit de gemeenten zal komen. De gedeputeerde geeft verder aan dat het 
beschikbare budget voor Jeugdzorg naar behoefte kan worden ingezet, voor met name het 
waarborgen van de kwaliteit en de monitoring. 
Verder wordt er opgemerkt dat de Samenwerking Utrecht verhaalt wordt gemist in de 
programmabegroting. Gedeputeerde geeft aan dat men daar wel mee bezig is, maar dat wellicht de 
begroting te vroeg kwam om daarover al te rapporteren. 

Commissie MME
In de commissie MME hierover slechts enkele vragen. Gevraagd werd of het budget voor het BWM-
beleid toereikend is voor realisering van de geformuleerde ambities. Ook is de vraag of er een 
experimentenpotje duurzame energie is. Aangegeven wordt dat de streefwaarde voor externe 
veiligheid 90% is, terwijl in andere organisaties hiervoor 95% wordt gehanteerd. Tot slot worden er 
vragen gesteld bij de trends in milieuklachten (aantal piekt in 2013; is dit een gevolg van geurklachten 
Bunschoten?) en verkeersdoden en ernstig gewonden (oorzaak daling).
Gedeputeerde Van Lunteren geeft aan dat er geen experimentenpotje is; dit soort zaken loopt via de 
EBU. De statistieken over verkeersdoden en ernstig gewonden zijn niet erg betrouwbaar. Voorgesteld 
wordt om hier periodiek los over te rapporteren.
Gedeputeerde De Vries stelt dat de beschikbare middelen voor BWM-beleid voldoende zijn voor de 
uitvoering daarvan. Hoewel de score soms beter is (2013), wordt vastgehouden aan de streefwaarde 
90% externe veiligheid. In 2013 blijkt er een verhoogd aantal milieuklachten. De instelling van de RUD 
zal er toe bijdragen dat dit omlaag gaat naar een streefgetal van 700 per jaar.

Commissie BEM
Ook dit jaar weer complimenten voor de wederom toegenomen leesbaarheid van de begroting. 
Gevraagd wordt of er al meer informatie te geven is over de ontvlechting van het BRU en de daarmee 
gepaard gaande frictiekosten; tevens over de reserves en het weerstandsvermogen van het BRU. 
Voorts is de vraag of er meer te zeggen valt over de overeenkomst met gemeenten en de financiën 
rond Hart voor de Heuvelrug en over de nieuwe methodiek van het omgaan met risico’s en het 
verhoogde weerstandsvermogen. Ook is er onduidelijkheid over het resterende bedrag dat in de 
begroting is opgenomen voor jeugdzorg; waar is dit voor bedoeld? De vraag is of er een indicator voor 
IBT kan worden opgenomen en of er, door ook voor 2012 en 2013 iets op te nemen, al een trend 
zichtbaar kan worden gemaakt. Eveneens zou een indicator voor Europese zaken wenselijk zijn en 
zou het goed zijn als concreter wordt gemaakt wat we nu precies met de deelname aan Europese 
netwerken willen bereiken. DLG is niet in de begroting opgenomen, hoewel de besluitvorming over 
decentralisatie daarvan naar de provincies inmiddels rond is. De post loon- en prijscompensatie stijgt 
nog steeds; wat is daarvan de reden? In de begroting is nog sprake van 47 statenleden, terwijl bekend 
is dat dit er 49 zullen worden vanaf maart 2015. Is het resultaat van de nieuwe CAO voor provinciale 
ambtenaren op een goede manier in de begroting verwerkt en tevens of rekening is gehouden met de 
binnenkomst van ambtelijke staf van BRU en DLG?
Gedeputeerde van Lunteren geeft aan dat een deel van het weerstandsvermogen van het BRU nog bij 
het Rijk  zit (BDU-gelden). Zodra besluitvorming BRU rond is, komen deze gelden naar de provincie. 
Op een later moment kan altijd nog worden besloten om het weerstandsvermogen te verlagen. De 
frictiekosten i.v.m. het overkomen van personeel zijn nog indicatief. Er zullen dubbelingen ontstaan en 
er kunnen dan dus efficiencyvoordelen worden behaald. Dit geldt net zo voor de overkomst van DLG-
personeel. Een indicator voor IBT zal worden ontwikkeld. De hoogte van de loon- en prijscompensatie 



is voldoende om de CAO-ontwikkelingen op te vangen en verder heeft dit te maken met het feit dat 
ook nog extra middelen nodig zijn voor de afwikkeling van de reorganisatie; hiervoor volgt nog een 
voorstel.
Gedeputeerde Pennarts geeft aan dat de gelden die nog voor jeugdzorg staan opgenomen bedoeld 
zijn voor de afwikkeling van de provinciale taak en het ondersteunen van gemeenten. Daartoe werd 
ook gedacht aan een Mobiliteitscentrum, echter dit komt er alleen als blijkt dat daar behoefte aan is. 
De € 300.000,- voor communicatie is bedoeld om de reductie van personeel aldaar incidenteel op te 
vangen. Volgens gedeputeerde De Vries is lobbyen op  Europese zaken nodig, ook al is het resultaat 
van tevoren niet met zekerheid vast te stellen. Ook is daarvan het doel om zo veel mogelijk Europese 
fondsen te verwerven. Gedeputeerde Krol gaat in op Hart voor de Heuvelrug. Eind dit jaar zullen 
nieuwe afspraken met gemeenten rond zijn. Het eindbeeld over de financiën is onveranderd gebleven. 
Op het moment dat de begroting werd afgerond, was ook de besluitvorming over DLG rond. Dit zal 
leiden tot een correctie van de begroting via de Voorjaarsnota.

Commissie RGW
Enkele fracties hadden een aantal vragen bij de Begroting 2015. Op de vraag wat de overkomst van 
de Dienst Landelijk Gebied betekent, geeft gedeputeerde Krol aan dat  voor de ongeveer 20 fte 2 
miljoen mee overkomt en dat is genoeg. Verder zegt hij toe op een vraag dat hij de commissie inzicht 
zal geven naar de kosten die gemoeid zijn met de gebiedscommissies Agenda Vitaal Platteland. 
Gevraagd naar de mogelijkheid van maatwerk per groot bedrijf als het gaat om bodemdaling, zegt hij 
dat er een dilemma is tussen de grootschaliger aanpak van waterpeilen versus het kleinschalig 
tegengaan van bodemdaling. Op een vraag over de stikstofverordening is het antwoord dat de 
landelijke PAS medio 2015 wordt verwacht. Daarna is het nog  mogelijk de bestaande aanvragen nog 
conform de eigen provinciale stikstofverordening af te handelen. De indicator dat de provincie minder 
zienswijzen tegen gemeentelijke bestemmingsplannen heeft ingediend, moet volgens de 
gedeputeerde gezien worden als een succes voor het gestructureerde vooroverleg met gemeenten. Er 
is nu geen aandacht in de begroting voor vrijkomend agrarisch vastgoed. Dit gaat er in de toekomst 
wel komen bij de herziening van de PRS en PRV. Wat betreft een vraag naar onderbenutting van het 
Groenfonds, geeft de gedeputeerde aan, dat het wel benut wordt maar dat de provinciale prioriteit 
eerst ligt bij de 1506 hectare EHS , die nog moet worden verworven.
Tot slot is aangegeven dat er eerst nog onderzoek nodig is, alvorens te besluiten tot extra budget voor 
groene handhaving.
Gedeputeerde De Vries beantwoordde vragen over de aandacht voor ruimtelijke 
adaptatiemaatregelen en het Deltaprogramma. Hij gaf aan dat binnenstedelijk nu het accent vooral ligt 
op de woningbouwopgave, maar dat er wel degelijk aandacht is op verzoek van gemeenten voor 
ruimtelijke adaptatie van de wateropgave. Verder is uitbreiding van vraaggerichte recreatie (vaarroutes
) in het Groene Hart op zich een goede maar ook een kostbare zaak. Daarom kan niet alles.
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