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Statencommissie MME 
Veel fracties gaven aan hun bijdrage over deze stukken in de commissie BEM en/of PS te zullen 
leveren.  
Inhoudelijke punten die aan de orde kwamen gingen over hoe het zit me de bijdragen van het Rijk aan 
de NRU en hoe het zit met de (gelijkblijvende) OV-budgetten, mede i.r.t. de komst van de gemeente 
Vijfherenlanden. Ook waren er vragen over de mogelijke vorming van een regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij en daarbij het behouden van een totaalbeeld m.b.t. alle economische 
instrumenten. De vraag was om te zorgen voor een versnelling  op het gebied van de Energietransitie 
en voldoende in te zetten op zaken als OV en fiets. Tot slot was er het verzoek om de WHO-normen in 
alle programma’s consequent als criterium te hanteren. 
Gedeputeerde Staten gaven aan dat de WHO-streefwaarden in allerlei stukken zijn genoemd en ook 
een rol zullen blijven spelen. Mogelijke versnippering van economische instrumenten wordt door GS 
herkend en vormt een onderdeel van het voorstel voor een ROM dat zal worden gedaan. De verdere 
uitwerking van de Energieagenda zal nog dit jaar voortvarend ter hand worden genomen. Voor 
Vijfherenlanden geldt dat een gedeelte van de Zuid-Hollandse concessie mee komt, inclusief geld. 
Overigens zijn de OV-middelen wel geïndexeerd. Het gesprek met het Rijk over de NRU moet nog 
een vervolg krijgen; er is op dit moment dus nog onduidelijkheid over de beschikbare middelen. 
Voor een aantal andere/kleinere punten wordt verwezen naar het verslag van de vergadering dat 
voorafgaand aan PS beschikbaar zal zijn. 
 
 
 
Statencommissie RGW 
In de commissie werd over een aantal onderwerpen gesproken. De vraag is of het aantal woningen 
(7000) voor dit jaar extra of de bestaande planning betreft hoe dit is geland in de verschillende nieuwe 
colleges van B&W. Ook werd gevraagd of het achterblijven van de realisatie van de groene contouren 
een negatieve invloed heeft op onze natuurdoelstellingen. Ook waren er vragen over de budgetten 
voor het onder de grond brengen van hoogspanningsleidingen en bodemdaling. Het blijkt dat er voor 1 
september aanvragen moeten worden ingediend bij het rijk over de regiodeals. Gaat dit voor de 
mogelijke regiodeal FoodValley lukken? 
  
Gedeputeerde Staten gaven aan dat het bij de woningen inderdaad over het geplande aantal dit jaar 
gaat. Vanuit de nieuwe colleges zijn hier, desgevraagd, geen opmerkingen over gekomen. M.b.t. het 
budget voor hoogspanningsleidingen gaat het niet om een blanco cheque. Veenendaal is 
proefgemeente en er zijn goede afspraken gemaakt. De groene contouren zijn, als buffer, inderdaad 
belangrijk voor het realiseren van de natuurdoelstellingen. Er gaat veel geld in om en de provincie is 
het proces aan het aanjagen. Het is inderdaad de bedoeling om voor 1 september a.s.  de aanvraag 
regiodeal FoodValley te doen. De middelen voor bodemdaling betreffen procesgelden; op een later 
moment volgt een concreet programma met de bijbehorende vraag om budget. 
 
  



 
 
Statencommissie BEM 
In de commissie BEM werd door verschillende fracties waardering uitgesproken over het scheiden van 
de voorjaarsnota en de kadernota. Echter moet er op de uitvoering hiervan nog wel een slag gemaakt 
worden, maar de eerste signalen worden goed ontvangen door de verschillende commissieleden. De 
gedeputeerde geeft aan zich te herkennen in het beeld.  
Er wordt uitgebreid gesproken over de verschillende facetten die genoemd zijn in het hoofdstuk over 
de organisatie ontwikkeling. Een aantal fracties vraagt om een nadere toelichting op de term Publieke 
ondernemers. De gedeputeerde geeft aan dat dit toch vooral als idee toegevoegd is om ruimte te 
creëren binnen de huidige organisatie. Op deze manier kan er eenvoudig samen gewerkt worden, 
strategisch denkniveau toegevoegd worden aan de bestaande organisatie, op verschillende 
momenten en in verschillende projecten. “We zoeken naar mensen die ons in de verschillende en 
brede dossiers opgaaf gericht werken nader vorm kunnen geven.” 
Tot slot wordt er gesproken over de aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit. De 
commissaris benadrukt dat we als Utrecht, achterlopen op dit dossier. Er moet extra aandacht besteed 
worden aan verschillende projecten behorende bij dit onderwerp, onder andere: Risicokaart in beeld 
brengen en  het opbouwen van een Bibob-netwerk in de provincie. De commissaris benadrukt dat, 
“omdat wij het niet zien”, betekent het niet dat het er niet is 
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