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Commissie MME 
Dit leverde in de commissie een gevarieerd aantal vragen op. Hieronder de hoofdpunten en de 
reacties van de gedeputeerden daarop (in cursief). 

 Graag voldoende aandacht houden voor krachtige dorpen/vitale kleine kernen. Dit is een 
kwestie die ook met de herijking PRS wordt meegenomen. 

 Houd zicht op het rendement van de EBU en denk aan de belangen van het MKB. Zowel 
vanuit het coalitieakkoord als de aard van de projecten die de EBU doet (gericht op extra 
arbeidsplaatsen) is hier aandacht voor. 

 0-op-de-meter is een goede doelstelling, maar kijk ook naar wat je doet met andere sociale 
huurwoningen. De corporaties zullen ook de rest van de woningen aanpakken; dat is vooral 
hun taak. In de sfeer van garantstellingen kan de provincie wel iets doen. 

 Waarom is er weinig ontwikkeling zichtbaar in het aantal spoedlocaties bodemsanering? De 
lijst is niet heel dynamisch, aangezien het er vooral om gaat om locaties gedegen op te 
pakken. Ook is de invloed van de provincie op deze lijst beperkt. 

 Waarom is er weinig voortgang bij de uitplaatsing van hinderlijke bedrijven en hoe loopt het 
met de herstructurering van bedrijventerreinen? Er is een lijst, maar het is een kwestie van 
lange adem, vanwege de taaiheid van projecten en de veelheid aan actoren. 

 Is de relatief hoge subsidie voor Dutch Gamegarden te rechtvaardigen? Vanuit Gamegarden 
is er geen echte relatie met het MKB. Wel wordt het MKB bij de productie van zaken in beeld. 

 Zijn er cijfers te geven over het aantal gewonden op provinciale wegen en het aantal 
aanrijdingen met wild en zou dit eventueel tot nadere actie moeten leiden? Ook graag de 
meest recente cijfers over verkeersveiligheid. Wat gebeurt er ten aanzien van het knelpunt 
Loenerslootsebrug? Zowel de aantallen gewonden op provinciale wegen als het aantal 
wildaanrijdingen wordt niet geregistreerd. Beschikbare cijfers over verkeersveiligheid zullen 
aan de commissie worden overlegd. De lobby bij het Rijk om iets te doen aan de 
Loenerslootsebrug wordt voortgezet. 

 Het aantal geluidbelaste woningen is sterk gestegen. Klopt, deels het gevolg van nieuwe 
meetmethode. Spoedig volgt nieuw beleid. 

 Realisatie hoofdfietsroutenet en in zijn algemeenheid aandacht voor de fiets. Dit alles is 
opgenomen in het Mobiliteitsplan. Met gemeenten zal worden gekeken naar oplossingen voor 
de realisatie van het fietsroutenet. De positie van de fiets t.o.v. andere modaliteiten is 
verbeterd. 

 Wat is de verklaring voor de stijging in de post onderhoud wegen met 44 miljoen euro? Dit 
komt door de realisatie van de N421 Houten-Bunnik. 

 Wat is de kansrijkheid van Groen Gas i.r.t andere duurzame energieprojecten? Het rendement 
kan inderdaad hoger. Bestaande projecten worden afgemaakt. 

 Wat betekent de transformatie van de recreatieschappen voor de provincie, o.a. financieel en 
zou dit niet onderdeel van de risicoparagraaf moeten zijn? Het beschikbare budget is bekend 
en blijft zoals het is. De financiering van de recreatieschappen blijft daarnaast wel een risico. 

 
Commissie RGW 

de meeste fracties reageren tijdens de plenaire bespreking in de Staten op 22 juni a.s. 
 door GS wordt nadere schriftelijke informatie gegeven over de gevolgen van de 

besluitvorming over Schiphol en Lelystad, voor het noordelijk deel van de Provincie Utrecht 

 eveneens wordt nadere info door GS gegeven over het verschil in begrote en gerealiseerde 
functieverandering in het Veenweidegebied in relatie tot de bodemdaling 



 

 door GS wordt nog eens bevestigd dat de faunapassage in de N237 kan worden gerealiseerd 
zonder verplaatsing van de tankstations. Zo er sprake is van een overschot in de financiering, 

 dan zal dit eventuele overschot worden ingezet op andere plaatsen in het natuurdossier, met 
de focus op het gebied Peijenburg. 

 De commissie acht het statenvoorstel rijp voor bespreking in de Staten.   
 

 
 
Commissie BEM/WMC 

De Subcommissie jaarrekening, bestaande uit een vertegenwoordiging vanuit de Staten, geeft 
Provinciale Staten een aantal aanbevelingen mee in de vorm van een advies. Aanbevolen wordt om 
aandacht te besteden aan het, met betrekking tot het weerstandsvermogen in de jaarstukken, goed 
onderscheid maken in zaken met een structureel karakter versus zaken met een incidenteel karakter. 
Te beginnen met de begroting 2016. Daarnaast zal het voor de uitvoering van de controlerende taak 
van Provinciale Staten een meerwaarde zijn om in alle financiële tabellen niet alleen de kolom 
“Begroting na wijziging” op te nemen, maar ook een kolom “Primitieve begroting”. Tot slot adviseert 
de subcommissie om een check bij het Kadaster te doen met betrekking tot het vastgoed van de 
provincie en om een analyse te maken van de effecten van de Wet Vpb-plicht 
overheidsondernemingen, zoals het eventueel moeten gaan betalen van Vennootschapsbelasting. De 
leden van de commissies BEM en WMC konden zich vinden in dit advies en gedeputeerde Verbeek-
Nijhoff gaf aan dat zij aan de slag zal gaan met de aanbevelingen. Daarnaast kwam bij de bespreking 
van de Jaarrekening nog een aantal technisch/financiële vragen aan de orde over daling van de 
reserves, voortgang van invoering van een nieuw financieel systeem, 
onderbestedingen/vertragingen, de uiteindelijke dekking van de € 100.000,- voor de Grand Départ en 
de betalingstermijn van facturen. Ook werd nog kort gesproken over de noodzaak om 
energiesubsidies beter onder de aandacht te brengen, het aanhaken bij een initiatief Waar staat je 
provincie en de invulling van het lectoraat Jeugdzorg. Dit laatste onderwerp kwam uitgebreider bij de 
bespreking van de Kadernota terug. 
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