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RGW 
Er waren enkele vragen over de stikstofgelden. Met betrekking tot de beschikbaarheid van deze 
middelen, geeft de gedeputeerde aan dat de lijn is dat er ingezet wordt op innovatie en vernieuwing 
daarin. Dit is echter niet mogelijk zonder ook gebruik te maken van de opkoopregeling. 
Daarnaast wordt vanuit het onderdeel Wonen gevraagd of de Staten systematische en 
samenhangend een rapportage kunnen krijgen van de voortgang op onderwerpen als doorstroming 
van senioren, middenhuur of over flexwonen. Gedeputeerde geeft aan deze informatie al te delen in 
de kwartaal nieuwsbrief, zoals al eerder aangekondigd. Daarnaast benadrukt gedeputeerde de Staten 
te informeren wanneer er tussentijdse informatie is.  
Het samenvoegen van de programma’s IGP en het IFL tot nieuw onderdeel Netwerkomgevingsgericht 
werken verraste enkele commissieleden. Gedeputeerde beantwoordt dat dit is benoemd in de 
begroting voor dit jaar en daar heeft dus al besluitvorming over plaatsgevonden. Het college heeft de 
Staten hier ook een informatiesessie over aangeboden, maar vanwege onvoldoende animo is dat 
toen niet opgepakt. Nu we in een verder stadium zijn wordt PS hier in september over bijgepraat. 
 
M&M 
In zijn algemeenheid werden er vragen gesteld over de onderbesteding. De gedeputeerde gaf aan 
dat dit o.m. het gevolg is van energiesubsidies die pas eind 2020 zijn opengesteld en deels begin 
2021 zijn beschikt. Aangegeven werd dat het tempo voor de verduurzaming van het provinciaal 
vastgoed omhoog moet. Er was een uitgebreide discussie over de afschaling van het OV en de 
mogelijke onomkeerbaarheid daarvan. De gedeputeerde gaf aan dat benutting van het OV weer aan 
zal trekken, bv. doordat mensen minder thuis gaan werken, hoewel er uiteraard ook meer gekozen 
zal worden voor de elektrische fiets. 
 
BEM 
De VVD kondigt een amendement aan voor het instellen van een noodfonds ten behoeve van de 
schade aan de natuur, wegen en fietspaden in Leersum als gevolg van het noodweer. GS geven aan 
ook zelf met een onderzoek bezig te zijn voor eventuele hulp, maar de resultaten zijn nog niet 
bekend.  
Er worden verschillende kritische vragen gesteld over de wijze waarop specifieke subsidies 
boekhoudkundig zijn verwerkt. Gedeputeerde geeft aan dat dit inderdaad anders had gemoeten, 
namelijk door bij de Slotwijziging 2020 een begrotingswijziging voor te stellen. Er kan nu echter geen 
begrotingswijziging meer worden doorgevoerd; daarom is voor deze variant gekozen. De VVD 
overweegt een amendement.  
De SP kondigt ook aan een amendement te overwegen m.b.t. een bestemmingsvoorstel om meer 
middelen voor het OV te reserveren.  
Tenslotte worden kritische opmerkingen gemaakt over de forse onderbesteding, in combinatie met 
het iedere keer verhogen van de begroting. Waarom meer geld vragen als je het niet weggezet 
krijgt? Gedeputeerde geeft aan dat deze middelen, om de ambities van het College te realiseren, 
nodig zijn. 
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