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Commissie MME 
In zijn algemeenheid gaf de commissie aan dat men in BEM c.q. PS nader op de Kadernota in wilde 
gaan. Daarnaast waren er nog enkele vragen over de motorrijtuigenbelasting op energiezuinige 
auto’s, waarvan gedeputeerde Verbeek-Nijhof aangaf dat dit een zaak van het Rijk is en over de extra 
kosten die gepaard gaan met het uitvoeren van de provinciale taak op het gebied van Externe 
Veiligheid. Over dit laatste gaf gedeputeerde Pennarts aan dat zijn hierover in gesprek blijft met het 
Rijk. Ook werd vooruitgekeken naar de mogelijke fusie in het Gooi en de kans dat daarmee Eemnes 
de provincie verlaat. Gedeputeerde Pennarts heeft als insteek dat Eemnes voor de provincie Utrecht 
behouden zou moeten blijven. 
 
Commissie RGW 

De meeste fracties geven aan hun inbreng in de Staten te geven.  
Door een enkele fractie wordt aangegeven dat de functie van de Kadernota is, het slaan van 
piketpaaltjes voor de komende begroting. Deze beleidsarme Kadernota biedt daarvoor juist kansen. 
De fractie van de PvdA brengt in, dat binnen de Staten de discussie zou moeten worden gevoerd, hoe 
de Staten aankijken tegen een beleidsarme kadernota? De meeste fracties geven aan deze vraag, na 
fractieberaad, te bespreken in de Staten op 22 juni a.s.  
Door de CU worden in dat verband aandacht gevraagd voor het reserveren van de benodigde gelden 
voor het Deltaprogramma en wel in het bijzonder voor de Grebbedijk. De tijd dringt, nu in september 
de ambitie-afspraken worden gemaakt.   
Daarnaast vraagt de CU aandacht voor het klimaatbestendig maken van de binnenstedelijke 
gebieden. De vraag is of daar geld voor beschikbaar is.  
Door het CDA en 50Plus wordt gevraagd dezelfde ambitie vast te houden voor de regeling van 
sanering van asbestdaken en plaatsing van zonnepanelen.       
De commissie acht het statenvoorstel rijp voor bespreking in de Staten.     
 
 
Commissie BEM/WMC 

De huidige kadernota is beleidsarm opgesteld. Wel is rekening gehouden met de financiële gevolgen 
van het nieuwe coalitieakkoord. Hiermee wordt een integraal beeld gegeven van het meerjarig 
financieel perspectief. De kadernota laat inclusief nieuw coalitieakkoord een neutraal 
meerjarenperspectief zien. Bij het opstellen van de begroting 2016 zal nog de meicirculaire worden 
verwerkt. De gedeputeerde zegt toe nog voor de PS vergadering van 22 juni met een op de 
meicirculaire gebaseerde financiële update te komen.  In de commissie werd vervolgens onder 
andere gesproken over de fusieontwikkelingen van gemeenten aan de 'randen' van de provincie 
Utrecht, zoals Eemnes, de vanaf 2018 niet dekkende bijdrage van het Rijk voor externe veiligheid, het 
inzetten op burgerparticipatie en over het meeprofiteren van de 18 miljoen die het Rijk vrij heeft 
gemaakt voor de culturele sector in Nederland. Nut en noodzaak van een lectoraat Jeugdzorg en de 
exacte invulling daarvan waren punt van discussie, waarbij werd gesproken over het feit of dit de 
juiste besteding is van de middelen die de provincie nog beschikbaar heeft voor jeugdzorg en over, 
als er een lectoraat komt, de concreetheid van de output die dat zal opleveren. 
Een uitgebreide discussie ontstond over de vraag welke ruimte er door de coalitie aan niet 
coalitiepartijen wordt geboden om met eigen voorstellen te komen. Het gesprek daarover zal 
ongetwijfeld worden voortgezet. 
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