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Statencommissie RGW 
De commissie RGW heeft uitgebreid stil gestaan bij de Najaarsrapportage 2019. Er waren veel vragen 
over de verschillende thema’s. Er was bijvoorbeeld onduidelijkheid over het budget rondom de 
subsidie Landschap Erfgoed Utrecht, dit blijkt een technische wijziging te zijn.  En meer vragen over 
budgetten die niet zijn opgemaakt, biodiversiteit, exoten. 
Eén onderwerp dat breed aangekaart werd was het probleem rondom de personele inzet. De 
gedeputeerden delen deze zorg met de commissieleden en benadrukken dat er momenteel veel 
inzet is om de problematiek zo snel en goed mogelijk aan te pakken.   
Voor de volledigheid verwijzen we u voor een uitgebreide weergave naar het verslag van de 
vergadering. 
 
Statencommissie M&M 
In M&M slechts een korte bespreking, waarin teleurstelling werd uitgesproken dat sommige doelen 
rond energietransitie niet gehaald zijn en er een onderbesteding is op de fietsprojecten en 
verkeerveiligheid. Ook was er aandacht voor de problematiek van vervuilde grond en 
bermverhardingen en de verkeerskundige risico’s die blijken uit het SWECO-rapport Maarsbergen. 
De gedeputeerden gaven aan dat veel zaken rond energiebesparing niet afdwingbaar zijn. 
Fietsprojecten worden geïntensiveerd via het uitvoeringsprogramma. Het zelfde geldt voor 
verkeersveiligheid. Bermverhardingen in relatie tor bodemverontreinigingen vormen een zorgpunt 
en het valt niet uit te sluiten dat aanvullende financiering nodig zal blijken. Het SWECO-rapport 
Maarsbergen beschrijft een risico rond de afwikkeling van verkeerstromen. Het gesprek met de 
gemeente loopt en er volgt zo spoedig mogelijk meer informatie. 
 
Statencommissie BEM 
Er worden weinig opmerking gemaakt en/of vragen gesteld in BEM over de Najaarsrapportage 2019. 
Een aantal fracties stellen kritische vragen naar de ‘boekhoudprincipes’ van dit college, met name 
over het al dan niet opvangen van tegenvallers binnen een begrotingsprogramma en het 
overhevelen van middelen, als er nog geen concreet plan onder ligt. Gedeputeerde Strijk legt uit hoe 
het College tot bepaalde keuzes is gekomen en dat dit past binnen de spelregels voor wat betreft de 
Programmabegroting 2019. Voor 2020 is dit, gezien de splitsing van het Programma, niet meer het 
geval. 
 
De commissie BEM adviseert het presidium dit als ‘hamerstuk’ in PS te agenderen. 
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