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Nr CIE Fractie Pag Vraag Antwoord Uitgezet 

4. RGW CDA 24 pag 24 welke natuurprojecten zijn op hold gezet ? Bij de projecten Binnenveld en Uiterwaarden Lek en 
de gebieden Stoutenburg en Utrechtse Heuvelrug is 
een gebrek aan personele capaciteit. Deze projecten 
staan (deels) on hold. Daarnaast is er gebrek aan 
grondadviseurs. Dat heeft effect op alle projecten, 
die daardoor een langere doorlooptijd krijgen. We 
verwachten in 2020 weer voldoende personeel te 
hebben om deze opgaven verder op te pakken. 

LFO, M. van 
Wijk 

5.  BEM of 
RGW 

CDA 29 bodem etc. Pag 29 “er komen steeds..........bijdragen” is dit een 
open end budget en welke wettelijke regeling is van toepassing ? 

Als gebiedspartner dragen we bij aan het verbeteren 
van de omgevingskwaliteit dijkversteking conform 
het in 2018 vastgestelde ambitiedocument Sterke 
Lekdijk en Grebbedijk waarmee we onze 
beleidsdoelen op thema’s als recreatie, cultuur 
historie en natuur kunnen verwezenlijken. 
Vooralsnog wordt uitgegaan van een totale 
investering van orde grootte 10 miljoen, voornamelijk 
nodig na de huidige coalitieperiode omdat dan de 
uitvoering plaatsvindt. De hoogte van onze bijdrage 
wordt per deeltraject door GS vastgesteld. 

LFO, S. van 
Gool 

6. RGW CDA 29 Hoe komt het dat ,pag 29 er geen aanspraak is op de 
nadeelcompensatie Bethunepolder ? 

Voor de afbouw van de nadeelcompensatie 
Bethunepolder is met drinkwaterbedrijf 
Waternet afgesproken dat de vergoeding die aan 
grondgebruikers uitgekeerd wordt op basis van de 
Overeenkomst Bethunepolder voor 50% gedragen 
wordt door de provincie en 50% door Waternet.  

Tot op heden heeft Waternet hiervoor nog geen 
subsidieaanvraag bij ons ingediend. De verwachting 
is dat deze dit jaar niet meer binnenkomt. 

LFO, S. van 
Gool 
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7. RGW CDA 31 VTH , hoe kan het zijn dat een dossier ( van der groep) zoveel 
impact heeft op de Rus dat andere taken blijven liggen ,pag 31 ? 

Het dossier Van de Groep & Zn speelt al jaren. Het 
bedrijf zorgt al langere tijd voor veel stankoverlast, 
met een piek in 2018. Hierop is het toezicht en de 
handhaving verder geïntensiveerd, conform de 
verzoeken vanuit de commissie M&M.  Dit heeft 
geleid tot extra inzet van de RUD, zowel op toezicht, 
handhaving- als vergunningcapaciteit. Gezien de 
complexiteit, met name rondom geur, is daartoe 
extra capaciteit ingehuurd.  

De samenwerking op dit dossier tussen provincie, 
RUD, waterschap en gemeente is ook 
geïntensiveerd. Vanuit de samenwerking en de 
afstemming met de bevolking zijn/worden ook 
diverse onderzoeken uitgevoerd (mogelijke gevolgen 
voor gezondheid, administratief onderzoek). 

De extra inzet drukt op de bestaande capaciteit. Om 
dit te ondervangen is ook extra capaciteit ingehuurd 
bij RUD en provincie en is hierin vooraf in voorzien 
door de reservering van uren en middelen voor 
complexe en bestuurlijke gevoelige dossiers in het 
Jaarprogramma 2019.  Waar mogelijk wordt zoveel 
mogelijk binnen de overeenkomst met de RUD 
gezocht naar uren en worden extra middelen 
ingezet, zodat de realisatie van de jaarplanning zo 
min mogelijk vertraging oploopt. 

LFO, S. van 
Gool, J. 
Krancher, N. 
vd Lagemaat 

8. RGW CDA 33 Bijdrage ROM vrijval budget - 2,9 mio. 6 ton naar energiebesparing, 
mag is zelfde programma , zijn staten hier eerder over 
geïnformeerd ? 

De ROM wordt pas begin volgend jaar opgericht en 
daarom vallen genoemde middelen vrij in het 
resultaat. Wij stellen voor een deel in te zetten voor 
de RES-sen. In de Statenvoorstel met uw kenmerk 
2019MM143 is de dekking reeds aangekondigd en 
bij deze informeren wij u ook.  

LFO, A.K. 
Evers 

 


