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Commissie MME
Aan gedeputeerde De Vries waren er vragen over de stand van zaken van de verzelfstandiging van 
Recreatie Midden Nederland, de aanstelling van een interim-directeur en de trajecten die de 
verschillende recreatieschappen nu doorlopen. Daarnaast werd gevraagd naar de beschikbare gelden 
voor bodemsanering, ook voor de toekomst, en de risico’s die gelopen worden nu deze budgetten 
teruglopen. Gedeputeerde De Vries gaf aan dat bij de tekst over recreatie in de Voorjaarsnota het gaat 
over RMN. De gevraagde middelen zijn voor de verzelfstandiging. Inmiddels is een interim-directeur 
aangesteld en alle schappen staan achter het transitietraject dat RMN nu doormaakt. Over de 
beschikbare middelen voor bodemsanering wordt in Den haag besloten. De budgetten zullen 
teruglopen  en aan de hand daarvan wordt geprioriteerd.
Voor gedeputeerde Van Lunteren waren er vragen over de eventuele lagere kosten voor 
gladheidsbestrijding, vanwege de zachte winter. Ook werd gevraagd naar de reden waarom het 
surplus wordt gebruikt om het weerstandsvermogen te verhogen. Daar ligt op dit moment geen 
probleem. Waarom het surplus niet gebruiken om problemen aan te pakken? Tot slot was er nog een 
vraag over de noodzaak van Europese aanbesteding in het kader van de garantstellingen Green Deal. 
De gedeputeerde zal separaat, schriftelijk deze vragen beantwoorden.

Commissie WMC
Vanuit de commissie worden vragen gesteld over de frictiekosten met betrekking tot de 
Jeugdzorgtransitie en is er bij verschillende partijen onduidelijkheid over het ‘mobiliteitscentrum’. 
Daarnaast roept het ‘overschot’ wat nu door de afronding van de Vrede van Utrecht vrijkomt vragen op 
en wil men over de stand van zaken van de cultuurlening en over de cultuurpacten meer horen.
Gedeputeerde Pennarts geeft aan dat het overschot van de Vrede van Utrecht, afkomstig van 
gemeentes en provincie, nu samen met gemeentes zal worden besteed aan cultuur. De één miljoen 
euro frictiekosten vanuit onderdeel jeugdzorg is nog niet besteed, mocht het niet worden gebruikt, dan 
wordt het o.a. ingezet voor het mobiliteitscentrum. Het mobiliteitscentrum is met name bedoeld voor 
personeel van gemeentes en instellingen, de provincie zal hierin geen grote rol spelen. Het 
mobiliteitscentrum heeft vooral een regionaal karakter en functie. Voor de cultuurlening zijn nog niet 
veel aanvragers, wel zijn er veel gesprekken met gemeentes en de gedeputeerde verwacht na 
aanleiding daarvan meer bekendheid bij de instellingen en daardoor wellicht ook meer aanvragen. 
Rondom de cultuurpacten zijn er gesprekken met bestuurders en intermediairs zoals Kunst Centraal 
en Landschap Erfgoed Utrecht over de mogelijkheden en instrumenten. De provincie is hierin de 
verbinder die partijen op weg helpt en ondersteuning biedt bij mogelijke knelpunten.

Commissie BEM
Gevraagd wordt naar de achtergronden van de nieuwe formulering “dekking d.m.v. balansposities” die 
in de NJR geïntroduceerd wordt. De vraag is naar nut en noodzaak van de gereserveerde 1 miljoen 
voor een Mobiliteitscentrum i.v.m. jeugdzorg. Ook wil men meer weten over de achtergronden van de 
capaciteitsproblemen bij communicatie en het achterblijven van het project zonnepanelen op 
asbestdaken. Over het weerstandsvermogen wordt gevraagd waarom dit zo hoog is en of het niet 
beter is hier concrete projecten voor uit te voeren. De resultaatsbestemming wordt nu al opgenomen, 
terwijl je dit ook aan de nieuwe Staten zou kunnen laten. Het zou goed zijn als het Rijk mee zou 
betalen aan de door ons gemaakte kosten voor de, gestopte, P3-opschaling.
Gedeputeerde Van Lunteren geeft aan dat de gehanteerde formulering “dekking begrotingspositie” via 
een memo nader zal worden toegelicht. Het weerstandsvermogen is hoog gehouden i.v.m. de komst 
van het BRU en de onduidelijkheden die dit nog met zich mee brengt. Gedeputeerde Pennarts 
memoreert dat eerder al is geopperd om het Rijk om compensatie voor de kosten voor de P3-
opschaling te vragen. Dit is echter niet mogelijk, ook hebben wij een deel van het geld besteed om 
onze positie als provincie, ook voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen, helder te maken. 
Gedeputeerde De Vries antwoordt dat de regeling voor zonnepanelen op asbestdaken zal worden 
verruimd.



Commissie RGW

Enkele fracties hebben een vraag bij de Najaarsrapportage 2014. De vraag is of er nog ontwikkelingen 
in de risico’s van Hart van de Heuvelrug zijn en wanneer de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst 
met Zeist en Soest gesloten gaat worden. Gedeputeerde Krol geeft aan dat er geen nieuwe risico’s 
zijn en dat in januari 2015 de Staten gaan beslissen over een notitie over de nieuwe 
Samenwerkingsovereenkomst, vooraf gegaan door een infosessie voor de commissie. Op 11 
december 2014 wordt het nieuwe nationale Legermuseum op de vliegbasis geopend. Als alle 
projectielen geruimd zijn gaat het hele terrein tegelijk ook open. 
Bij de kosten van de bezwaar- en beroepsprocedures vanwege de stikstofverordening is de 
kostenpost opgelopen door externe inhuur en investeringen voor snellere afwikkeling. Hoe dit verder 
gaat, hangt sterk af van een vervolguitspraak van de Raad van State over de Utrechtse aanpak. Wat 
betreft het project De Schammer waarbij voorkoombaar onteigent is, geeft de gedeputeerde aan dat 
dit al weer zolang geleden is, dat de lessen al geleerd zijn in de huidige gebiedsontwikkelingspraktijk. 
Tot slot is er een vraag over het tegenvallende gebruik van de regeling om boerenasbestdaken te 
vervangen door zonnepanelen. Gedeputeerde De Vries wordt gevraagd dit schriftelijk te 
beantwoorden voor de statenvergadering.
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