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Statencommissie MME 
In de commissie kwam een grote diversiteit aan onderwerpen aan de orde. Hieronder worden deze 
puntsgewijs weergegeven met daarbij de reactie van GS: 

 Er wordt weinig gemeld over burgerparticipatie; is dit in projecten verwerkt? Hiervoor is geen 
apart programma; het zit in de onderwerpen zelf verwerkt. 

 In de samenvatting over mobiliteit bereikbaarheid ontbreekt het woord “fiets” totaal. Hoe zit 
dit? GS benadrukken het belang van de hele mobiliteitsketen en licht er geen afzonderlijke 
modaliteit uit. 

 Bij Healthy Urban Living gaat het maar weinig over gezondheid van inwoners. Het gaat om 
diverse zaken als gezonde leefomgeving, goed vestigingsklimaat, type bedrijven, life sciences 
etc. 

 Hoe gaat de provincie beleidsmatig om met de WHO-normen voor luchtkwaliteit? GS menen 
dat transparantie nodig is op punten waar dit een spanningsveld op kan leveren. 

 Is de samenvoeging van de mobiliteitsplannen van BRU en provincie beleidsneutraal of komt 
er een herijking? Hierbij gaat het niet om een echte herijking, maar om het samenvoegen van 
plannen van BRU en provincie. 

 Hoe staat het met de financiële voortgang binnen de  “hekken van het BRU”? Hiervan zal nog 
een overzicht aan PS worden gestuurd. 

 Waarom zijn er geen indicatoren voor het thema fiets; wat gaat er bv. tot 2020 gerealiseerd 
worden? Indicatoren voor de fiets zullen in de Kadernota 2017 worden opgenomen. 

 Kan het investeringsfonds vanuit de pensioenfondsen dat nu voor het Science Park wordt 
opgezet ook voor MBO aansluiting arbeidsmarkt gebruikt worden? Nee, dit kan niet. 

 Wat wordt bedoeld met een duurzame transitie van de recreatieschappen? Hier wordt de 
collectieve opgave voor provincie en gemeenten bedoeld om zaken voor de langere termijn 
goed te regelen. 

 Er wordt een beperkt bedrag aan toerisme uitgegeven, maar het is toch zo dat investeringen 
in culturele zaken (zoals bv. de waterlinie etc.) ook ten behoeve van toerisme gebeuren? GS 
beamen dit. In de Agenda Recreatie en Toerisme is hierover meer informatie te vinden. 

 Er wordt veel geld uitgegeven aan het aantrekken van bedrijven om zich in Utrecht te 
vestigen. Wanneer gaat de markt dit zelf doen? Het gaat om zaken die niet zelfstandig lopen; 
bovendien is het een revolverend fonds. 

 Wanneer wordt de motie Liesbosch ingelost? De middelen zitten in het Realisatieplan fiets; er 
volgt nog een planning. 

 Hoe zit het met de taakstelling voor de provincie zelf omtrent het inhuren van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt? De provincie Utrecht voldoet in ruime mate aan de gestelde 
normen. GS zal een overzicht van verplicht % in dienst " en % op dit moment. 

 Het onderwerp gevaarlijke stoffen op het spoor wordt gemist. Dit heeft de aandacht van GS, 
maar is niet echt een begrotingsitem. 

 Verzoek is om bij de nieuwe concessies streekvervoer vanaf 2018/2019 proactief om te gaan 
met de wensen van gemeenten. Contacten met gemeenten vinden voortdurend plaats. 



 
 
Statencommissie RGW 
Desgevraagd antwoordt GS op de volgende vragen: 

 Het coalitieakkoord is niet alleen maatgevend voor de programmabegroting 

 De bodemdaling is goed in beeld. Volgend jaar vindt een nieuwe verkenning plaats. 

 Er komt op korte termijn een statenbrief over de dijkversterkingen. Daarin worden ook 
meekoppelkansen voor het waterbeheersysteem meegenomen, alsmede pré-evacuatie etc. 

 De moties van de SP inzake sociale woningbouw zijn betrokken in het beleidskader stedelijke 
ontwikkeling. 

 Het programma uitplaatsen hinderlijke bedrijven wordt voortgezet 

 Het grote wetstraject Omgevingswet is volop in voorbereiding voor de implementatie van de 
PRS/PRV. 

 Een pijler van beleid is, het genieten van de natuur, die is er  voor ons allemaal. E.e.a. komt 
terug in de natuurvisie. 

 Wij doen alsof het ganzenakkoord er is. De lijn in de zomer reduceren en de winter afblijven 
wordt voortgezet. E.e.a. komt terug in het onderdeel fauna in het natuurbeleid. 

 In het detailplatform zitten ook ondernemersverenigingen 

 Het toezicht op het natuurbeleid kan een tandje hoger 

 Er is veel samenwerking met de gemeenten voor de invulling van de wet Natuurbeleid. De 
Subsidieregeling natuurbeheer wordt via een memo uitgelegd. 

 Dank voor complimenten voor beleid aardkundige waarden 
 

Tenslotte wordt toegezegd dat dit jaar een overzicht beschikbaar komt van het totaal aan plannen, wie 
verantwoordelijk is en hoe de plannen met elkaar samenhangen. 
 
 
Statencommissie BEM 
De commissie spreekt zich positief uit over de digitale vorm van de begroting. De visuele bijdrage 
wordt gewaardeerd, zo ook de achtergrond informatie die middels linken verwerkt zijn. Er wordt in de 
commissie uitgebreid gesproken over de begroting 2017, hier enkele zaken die aan de orde kwamen. 
De behoefte wordt uitgesproken om meer inzicht in projecten te krijgen, bijvoorbeeld mobiliteit, zodat 
(betere) sturing kan worden gegeven. Waarbij een aantal fracties vraagt naar andere indicatoren, 
waardoor er meer concreet gemaakt moet worden wat er nu bereikt wordt. 
Gevraagd wordt of er voldoende aandacht is voor de top 10 risico projecten? En dan met name in 
verhouding tot de Uithoflijn en BRU.  
Daarnaast wordt gevraagd naar de zekerheidsstellingen (MOA, Kampong) en of die voldoende in 
beeld zijn bij de risico’s.  Ook bij de begroting wordt gesproken over het egalisatiereserve. 
Gedeputeerde geeft aan dat er continue aandacht is voor de top 10 risico projecten. Dat zelfde geldt 
voor de zekerheidsstellingen, hier is aandacht voor. Eventuele risico’s die voort komen uit de de 
zekerheidsstelling worden meegenomen in de risicoparagraaf. Daarnaast geeft de gedeputeerde aan 
dat er momenteel ook gekeken wordt met de Subcommissie van de Jaarrekening naar de doelenboom 
om daar een verdiepingsslag  mee te slaan. 



 
Vervolg BEM 
Er wordt kort gesproken over de ontsluiting van o.a. forten, gedeputeerde legt uit dat waar mogelijk dit 
zo goed mogelijk wordt geprobeerd te realiseren en zet de provincie in op een goede bereikbaarheid. 
Desgevraagd antwoord gedeputeerde dat dit dan wel uit de middelen van mobiliteit komt en niet van 
cultuur.  Met betrekking tot de Sturingsgroep Groene Hart geeft de gedeputeerde aan dat er gekeken 
wordt naar de mogelijkheid van gezamenlijk beleid binnen de drie provincies.  
 
De commissie concludeert dat het stuk gereed is voor behandeling in de Statenvergadering en acht 
een groot debat voldoende. 
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