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Statencommissie MME 
Bij de bespreking in de commissie passeerden vele onderwerpen de revue. Voor een volledig 
overzicht wordt verwezen naar het verslag van de commissievergadering. Zaken om hier te noemen 
zijn verkeersveiligheid, de fietsverbindingen, het grote overschot op bereikbaarheid, participatie, 
energiebesparing en een eventueel “duurzaamheidsverslag”. 
Het aantal doden in het verkeer neemt toe en er zal worden geanalyseerd of het eigen beleid moet 
worden geïntensiveerd. Op het beleidsonderdeel Fiets vinden veel activiteiten plaats. De beschikbare 
projectgelden zijn vrijwel volledig belegd en het proces rond belangrijke verbindingen zoals over de 
A27 en Liesbosch loopt. GS komen met een nadere onderbouwing van de overschotten op de post 
bereikbaarheid. Participatie is een ingewikkelde materie. Het proces Onderdoorgang Maarsbergen 
wordt nu geëvalueerd. Ook speelt participatie een rol bij de inbreng van burgers bij de vervoerplannen 
van U-OV en Syntus. Er moet worden geleerd van zaken die goed en minder goed zij gegaan. Het lijkt 
er op dat het energieverbruik toeneemt en bekeken zal worden of de besparingsmaatregelen 
voldoende effectief zijn. Binnen GS zal worden besproken of een duurzaamheidsverslag tot de 
mogelijkheden behoort. 
 
Statencommissie RGW 
In RGW werd aangekaart dat meer inzicht gewenst is in het aantal sociale huurwoningen dat als 
gevolg van provinciale inspanningen wordt gerealiseerd. De gedeputeerde zegde toe hier volgend jaar 
aan te willen voldoen. Over Binnenstedelijke Ontwikkeling werd aangegeven dat wel bepaalde 
producten staan beschreven (visies etc.), maar dat onduidelijk is wat er nu aan eindresultaten wordt 
bereikt. De gedeputeerde is van mening dat er wel degelijk indicatoren vermeld staan die aangeven 
wat gerealiseerd wordt. PS kunnen na de zomer meer informatie verwachten over de lange 
termijnoplossingen omtrent de ganzenproblematiek. Desgevraagd gaf de gedeputeerde aan dat de 
overeenkomst met Vitens goed wordt nagekomen. Bodemdaling is een belangrijk onderwerp en GS 
zullen een strategisch document opstellen. De Kaderrichtlijn Water ziet niet op medicijnresten in water, 
maar er is wel een intentieovereenkomst over gesloten. Gemeenten stellen in toenemende mate de 
rode contouren ter discussie. De gedeputeerde wijst er op dat de provincie hier bij de vaststelling van 
PRS/PRV aan vast heeft gehouden. De vraag zal echter voor komen te liggen hoe in de toekomst de 
gewenste woningbouw moet worden geaccommodeerd. 
 
Statencommissie BEM 
De commissie BEM ondersteunde breed de aanbeveling van de subcommissie voor de Jaarrekening 
om de Jaarrekening korter, feitelijker en meer toetsbaar te maken. Zodat de jaarrekening voor de 
Staten nuchter laat zien tot hoe ver de voornemens uit de begroting zijn gerealiseerd, zowel financieel 
als in het bereiken van het beoogde beleidsdoel.  
Door meerdere partijen is de principiële vraag gesteld of de provincie wel zoveel bestemmings-
reserves moet aanhouden voor de uitvoering van toekomstige projecten.  Gedeputeerde Verbeek 
kondigde voor het najaar van 2017 de Nota reserves en voorzieningen, en een Nota Investeringen 
aan, waarin dus het financieel beleid nader wordt uiteengezet. Ze kondigde ook aan dat voortaan per 
kwartaal de financiële stand van zaken zal worden opgemaakt, zodat stuurinformatie gedurende het 
jaar beschikbaar komt en niet pas bij het opmaken van de jaarrekening.  
Toegezegd is om in een memo uiteen te zetten hoe de voorziening voor de Nonactiviteitsregeling  
(Nar), is gevormd, en of hierdoor vanaf 2017 middelen in het personeelsbudget gaan vrijkomen.  
Ook toegezegd is de vraag te beantwoorden wat de Provincie als werkgever doet, welke P&O 
instrumenten worden ingezet voor de personen in de non-activiteitsregeling.  
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