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De commissie is gematigd positief over de voorliggende bodemdalingsvisie. In het algemeen wordt het gevoel in
de commissie samengevat als het is goed dat er een Visie ligt, alleen dat wat er nu ligt is het nog niet.
Door een aantal partijen wordt de concreetheid en de urgentie in het stuk gemist. Zowel qua visie als
voorbeelden.
Vanuit de commissie kwamen een aantal suggesties over de nadere invulling van de visie.
Zo werd de opmerking gemaakt om agrariers meer deel uit te laten maken van oplossing, door gezamenlijk op te
trekken. Daarnaast werd gevraagd naar de reactie van de ARK. De reactie van GS daarop werd gemist in het
stuk. Over het uitvoeringsprogramma wordt in de commissie uitgebreid gesproken. De commissie geeft aan het
graag ter bespreking en besluitvorming terug te zien. De gedeputeerde geeft aan de standaard procedure te
volgen, welke inhoudt dat het stuk ter informatie naar de commissie komt in 2019. De gedeputeerde geeft aan dat
er dan nog ruimte is voor suggesties of aanvullingen.
De gedeputeerde zegt toe met een aanvullend memorandum te komen, waar in ze meer inzicht geeft in de
concrete voorstellen en daarbij ook in gaat op de suggestie van de ARK.
Daarnaast geeft de gedeputeerde aan dat haar inziens er wel degelijk sprake is van een ambitieus stuk, het geeft
de contouren weer van de aanpak, maar zij ziet het wellicht meer als uitgangspunt/startnotitie. Het is van belang
dat er actie wordt ondernomen, waarbij het voorliggende stuk een verband legt tussen de verschillende rollen.
De commissie is verdeeld over de vraag of het stuk rijp is voor beraadslaging. Na de toezegging van de
gedeputeerde dat er een uitgebreid memorandum komt met aanvullende informatie wordt op voorstel van de
voorzitter besloten het stuk toch te agenderen voor de PS vergadering van 10 december als een Normaal debat.
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