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Statencommissie MME
Bij de bespreking werd gepleit voor meer focus op het gebied van duurzaamheid, de vraag of er
Europese gelden beschikbaar zijn voor het Energiefonds en smart mobility. Veel aandacht was er voor
het Inpassingsfonds Mobiliteit; kan dit naar voren gehaald worden? Discussie tussen de fracties
onderling was er over de aandacht voor het onderwerp Fiets in deze kadernota.
Vanuit GS werd aangegeven dat Fiets wel degelijk een belangrijk punt is binnen het provinciale beleid.
Over het Inpassingsfonds moet goed worden nagedacht over hoe je dit vorm wilt geven. Utrecht wil
graag een proeftuin zijn voor smart mobility. Er is goede hoop dat er vanuit Europese fondsen nog
geld verkregen kan worden voor het Energiefonds. Bij duurzaamheid zou de focus kunnen liggen bij
de interne bedrijfsvoering en inkoop
Statencommissie RGW
Een aantal onderwerpen passeerde de revue. Enkele fracties hadden graag wat meer over
bodemdaling in de Kadernota gelezen. Over de openstellingstoeslag voor natuurgebieden werd
gevraagd waarom niet sneller tot uitvoering over wordt gegaan, nu er een afspraak in IPO-verband is
gemaakt. Het budget voor biodiversiteit zal nader worden onderbouwd met inzicht in de onderliggende
projecten. Tot slot werd de bestrijding van de Cabomba aangekaart.
GS gaan een strategisch document over bodemdaling opstellen en zullen daarover eveneens een
informatiebijeenkomst met PS beleggen. De bestrijding van de Cabomba kan mogelijk voortvarend ter
hand worden genomen via een baggeractie in het plassengebied. Voor overige invasieve soorten zijn
GS bezig met het formuleren van acties. Utrecht zal zich uiteraard houden aan de IPO-afspraken over
de openstellingstoeslag; er moet echt een verschil gemaakt worden tussen gelden voor de
openstelling en de gelden voor handhaving.
Statencommissie BEM
Meerdere fracties informeren naar verwerking van de meicirculaire; die wordt zeer binnenkort
doorgezonden aan PS, maar is niet tijdig genoeg om in de kadernota verwerkt te worden.
Er is stilgestaan bij de herijking subsidies partnerinstellingen. Behalve de twee busmaatschappijen,
krijgen de partnerorganisaties geen compensatie voor (loon)kostenstijgingen. Nu de
partnerorganisaties in financiële problemen dreigen te komen, heeft GS een bedrag in de Kadernota
opgenomen voor herijking van de subsidies, en gaat GS vóór eind van het jaar vaststellen wat de
omvang van het probleem is.
Verder zijn door de fracties uiteenlopende onderwerpen benoemd: Dat deze Kadernota nogal veel
PM-posten, correctieboekingen en een zeer laag begrotingsoverschot laat zien roept vragen op.
Opmerkingen zijn herhaald die eerder bij de Jaarrekening zijn gemaakt, wat betreft het financieel
beleid, het aanhouden van grote bestemmingsreserves, de vorming van een voorziening NAR en de
consequenties daarvan voor het personele budget. Bestuurlijke aandacht is gevraagd voor de
herindeling in ’t Gooi waarbij gemeente Eemnes mogelijk wordt betrokken.
De commisie BEM adviseert dit agendapunt als buiten categorie te agenderen voor de PS vergaering
van 3 juli
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