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Deze ‘Kaderbrief’, die nodig wat omdat er te veel onzekerheden waren (o.a. PFAS, Stikstof, Corona, 
Provinciefonds, resultaten Jaarrekeningen 2018 en 2019) om een ‘Kadernota’ te kunnen voorstellen, wordt door 
de fracties sterk uiteenlopend gewaardeerd: van een ‘plunderbegroting’ tot een ‘glunderbegroting’.  
 
Belangrijkste geschilpunten zijn: 
- In hoeverre is het verstandig om vast te houden aan de ambities van dit College, terwijl de komende 
periode nog duidelijk moet worden hoe groot de gevolgen zijn van de crises als gevolg van het Corona-virus?  
- Waarom kiest het College voor beleidsintensiveringen, terwijl aangegeven wordt dat de begroting niet 
meerjarig structureel in evenwicht is? 
- Hanteren Gedeputeerde Staten wel de juiste criteria m.b.t. de inzet van ‘structurele’, danwel ‘incidentele’ 
middelen? 
- Het College kiest voor een weerstandsratio tussen de 1,4 en 2. Is dit wel de juiste (politieke) keuze? 
- In hoeverre draagt de eventuele komst van het Copernicus-instituut bij aan de provincie Utrecht 
(werkgelegenheid, aanzuigende werking voor andere bedrijven) en in hoeverre vergroot het al bestaande 
problemen, zoals woningnood, bereikbaarheid, et cetera? 
- Is er voldoende aandacht voor ‘brede welvaart’? En voor ‘circulariteit’? 
- In hoeverre is een eventuele verhoging van de opcenten verstandig / nodig? 
- Is er wel voldoende aandacht voor de maakindustrie? 
- In hoeverre ondersteunt dit College ‘anti-cyclisch’ investeren? 
- Is de risico-paragraaf wel voldoende uitgewerkt, o.a. nu blijkt dat het Rijk vooralsnog geen steun zal 
geven aan de provincie om de tekorten in het OV op te vangen in 2021? 
 
De politieke verschillen tussen de fracties komen duidelijk tot uitdrukking. De commissie adviseert het Presidium 
dan ook dit voorstel als ‘groot’ debat te agenderen voor de Statenvergadering. 
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