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Statencommissie MME
Naast algemene complimenten over de leesbaarheid, kwamen de volgende onderwerpen aan de
orde:
• Er blijkt onvoldoende urgentie op het vlak van energie; doelen en resultaten worden niet
gehaald/behaald. PU kiest te veel voor een alleen faciliterende taakopvatting. Windenergie
loopt achter. Er is behoefte aan steun bij lokale energiecoöperaties. De activiteiten i.h.k.v.
gasloos maken zijn te voorzichtig; meer actie is nodig. Activiteiten rond zonneakkers zijn te
vaag. Energiebesparing bij particulieren wordt gemist. Ook is de vraag hoe het zit met de
meerjarenbegroting, aangezien er voor 2020 en verder geen gelden zijn geraamd.
• Er is behoefte om de balans op te maken aangaande de VERDER-projecten.
• Ook voor Recreatie en Circulaire Economie zijn er na 2019 geen middelen geraamd.
• Veel problemen hangen samen met de toenemende bevolkingsgroei.
• Er moet niet alleen met de U10, maar ook met andere regio’s worden samengewerkt.
• Schenk aandacht aan de doorontwikkeling van de EBU naar een Ontwikkelingsmaatschappij.
• Het baart zorgen dat de plus op ruimte, economie/toerisme en erfgoed en afvlakking te zien
geeft.
• Mobiliteit is de Achilleshiel bij de regionale economie.
• Hoe krijgen we meer dat over verkeersslachtoffers?
• Er is behoefte aan concretere resultaten betreffende het fietsbeleid.
Als reactie wordt vanuit GS aangegeven dat sterk op het thema Energie(transitie) zal worden ingezet,
o.a. door middel van nader onderzoek naar zonneakkers, een kennisvoorziening voor lokale
energiecoöperaties, proefproject aardgasvrij etc. De rol van de PU is toch veelal het beschikbaar
stellen van kennis, stimuleren etc. Budget hiervoor vrijmaken voor de volgende periode is een zaak
van het volgende college. De afspraken rond de EBU lopen tot 20202 en voorzetting als een regionale
Ontwikkelingsmaatschappij (provinciedekkend) ligt voor de hand. Meerjarengelden voor recreatie
zitten verwerkt in het reguliere budget. Bestuurlijke samenwerking zal uiteraard plaatsvinden met alle
gemeenten, niet alleen de U10. Beaamd wordt dat economie en mobiliteit met elkaar verbonden zijn;
het betreft echter deels autonome processen. Er vindt momenteel een pilot met ziekenhuizen en
ambulances plaats om meer grip op de cijfers van verkeersslachtoffers te krijgen. In het
Uitwerkingsprogramma Fiets zal meer concreetheid geboden worden.
Statencommissie RGW
In de commissie kwam een aantal punten aan de orde:
• Hoe zit het met de voortgang op het gebied van de Groene Contouren en de status van de
Groen/Blauwe dooradering (is dit een volwaardig alternatief?) in relatie tot het NNN?
• Het is niet de bedoeling dat bestaande bedrijven alleen d.m.v. een etiket voorbeeldbedrijf voor
circulaire landbouw worden, maar dat hier wel degelijk nieuwe bedrijven voor worden
geselecteerd die een verandering doorlopen.
• Hoe zit het met het toevoegen van nieuwe icoonsoorten aan de lijst.
• In Noord- en Zuid-Holland draait de app Blauwe Golf, waarin info staat over opening van
bruggen en plekken in jachthavens. Is dit ook iets voor de provincie Utrecht?
• Hoe wordt snel internet ook opgepakt voor het nieuwe grondgebied Vijfherenlanden?
• Kan de provincie iets doen aan “scheef bouwen” en wat is de rol van beleggers?
• Hoe zit het met de ambities op het gebied van water en voor bodemdaling voor de lange
termijn i.r.t. het ontbreken van gelden op de begroting?
• Hoe staat het met de voortgang van het onder de grond brengen van hoogspanningskabels?
Vanuit GS werd aangegeven dat rond wonen de provincie de fysieke condities schept, maar dat er
voor de provincie geen rol is m.b.t. scheef bouwen, rechstreekse financiering etc. Op rijksniveau wordt
gekeken naar de rol van beleggers. Met Veenendaal loopt een traject over hoogspanningskabels,

inclusief wie e.e.a. zou moeten financieren. De provincie is voortvarend aan de slag met snel internet
in het buitengebied; Vijfherenlanden doet hier ook aan mee. De gedeputeerde zal wel aankaarten dat
de gemeente en de gebiedscommissie daar een rol in hebben. De pilots Groene Contouren draaien
nu, nadrukkelijk onder de randvoorwaarde van bijdrage aan de NNN. Bevestigd wordt dat het bij de
pilots natuurinclusieve landbouw niet alleen gaat om voorlopers, maar ook om “normale” bedrijven. Er
worden alleen nieuwe soorten aan de icoonsoorten toegevoegd als deze aan de criteria voldoen.
Afgelopen zomer zijn nog extra gelden goedgekeurd voor de waterambities en voor bodemdaling is
een regiodeal in de maak. Tot slot zal de gedeputeerde zich nader verdiepen in de Blauwe Golf.
Statencommissie BEM
Er worden complimenten uitgesproken over dit P&C-product, o.a. over de leesbaarheid. Het wordt
door de meesten wel aan de lange kant ervaren. Er worden door verschillende fracties vragen gesteld
/ opmerkingen gemaakt. Zo worden er zorgen uitgesproken over de € 0,= die meerjarig in de
Begroting is opgenomen voor de energietransitie en circulaire economie. Verder zijn er opmerkingen
gemaakt over het faillissement van het MOA, onder andere de vraag ‘Wat kunnen we er van leren?’
Door de antwoorden op de technische vragen is de systematiek van de veranderde werkwijze rondom
het BTW-Compensatiefonds inmiddels duidelijk. Het is belangrijk om hier de komende jaren vinger
aan de pols te houden: kloppen de opgevoerde ramingen? Er worden ook vragen gesteld over het al
dan niet actief stimuleren van het bezoeken van het Huis van de Provincie door jongeren.
De commissie stelt voor dit in PS van 5 november 2018 als ‘Buitencategorie’ te behandelen.
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