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Statencommissie MME 
In deze commissie een korte bespreking. Desgevraagd werd door de gedeputeerde aangegeven dat 
er voor de Energietransitie 8 miljoen beschikbaar is; niet meer. Ook werd gevraagd of de nu 
neergelegde prognoses op het resultaat aan het eind van het jaar reëel zijn. Vanuit GS werd 
aangegeven dat het een tussenstand per juli dit jaar is, maar dat de prognoses zo goed mogelijk zijn 
uitgevoerd. De septembercirculaire zal naar verwachting een positief beeld laten zien. Gerefereerd 
werd aan de € 100.000 die beschikbaar is voor VMBO/MBO aansluiting op de arbeidsmarkt en wat 
daar concreet voor gedaan wordt. GS gaven hierbij aan dat dit onder andere aan het techniekpact en 
de Human Capital Agenda besteed wordt. 
 
Statencommissie RGW 
Een groot aantal vragen wordt door het college van GS beantwoord. 
Een uitname voor wat betreft de belangrijkste punten zijn: 
-Er speelt geen concrete rechtszaak m.b.t. stikstof. Wel is een mogelijk schadegeval aan de orde; 
-Er is geen vertraging m.b.t. de gebiedsprogramma’s en de uitvoering daarvan. 
-De 2 niet bestede bedragen in paragraaf 4.3 Bodem, water en milieu vloeien terug naar de algemene 
middelen (reserve). Als voor een programma meer geld nodig is, wordt daarop teruggekomen. 
-De subsidies worden niet meer generiek gegeven, maar wel t.b.v. projecten 
-Zorgen worden uitgesproken over de teruglopende bio-diversiteit. Alle maatregelen leiden niet tot een 
herstel van 100%, maar wel tot verbetering. In december a.s. komt GS met voorstellen voor extra’s in 
het natuurbeleid 
-Zorgen worden ook uitgesproken voor de consequenties van de in het verleden doorgevoerde 
bezuinigingen (zoals het LEU) op handhaving, en horizontaal toezicht 
-Overschrijding woonschepenproblematiek Tull en ’t Waal wordt schriftelijk beantwoord. 
-Is er sprake van minder schade, vanwege het minder aantal zwanen (wordt uitgezocht)? 
-De natuuropgave is haalbaar in 2021. Bij ontbreken vrijwilligheid wordt instrumentarium ingezet. 
 
 
Statencommissie BEM 
De commissie vraagt aandacht voor de wijze waarop schriftelijke vragen afgehandeld woprden en met 
name de termijn daarvan. Gedeputeerde zegt toe hier aandacht voor te hebben en zorg te dragen 
voor snelle(re) afhandeling. 
Des gevraagd geeft de gedeputeerde oa een korte toelichting op het sturingsas-proof zijn, waarbij de 
stukken zoals die nu voorliggen van peildatum 31/7 zijn en de septembercirculaire er naar verwachting 
goed uitziet. 



 
Vervolg  BEM 
Gesproken wordt over het egalisatiereserve, waarbij aangegeven wordt dat dit binnen de huidige 
afspraken valt en dat er jaarlijks naar gekeken wordt.  
Tot slot zegt Gedeputeerde toe nog een nadere onderbouwing voor de post Uitvoeringsprogramma 
boemconvenant toe te zenden aan de commissie. 
 
De commissie acht het stuk rijp voor beraadslaging in de staten, middels een klein debat.  
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