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OGV 
De commissie uitte haar zorgen over de financiële gevolgen voor gemeenten van de invoering, en het 
wederom uitstellen, van de Omgevingswet. Gedeputeerde Van Essen gaf aan dat hier aandacht voor 
is bij de koepels (IPO, VNG) en dat er om compensatie zal worden gevraagd bij het nieuwe Kabinet. 

M&M 
Gediscussieerd werd over de wenselijkheid van het verhogen van de provinciale opcenten MRB. De 
gedeputeerde gaf aan dat een eventuele verhoging daarvan steeds in relatie moet staan met 
concrete uitgaven; dus niet in algemene zin als extra inkomsten. De mobiliteitsopgave in de toekomst 
is enorm en zal moeten leiden tot investeringen in alle modaliteiten. 

RGW 
Vanuit de commissie komt de vraag over de onder realisering met betrekking tot de nieuwe natuur 
en het NNN. De gedeputeerde beantwoordt dat afgelopen jaren de resultaten niet behaald zijn. 
Daarom is zij bezig met de AVP, de medewerkers van Natuur en de partijen van de Kopgroep van 
Utrecht om te kijken hoe op korte, middellange en lange termijn een versnelling te realiseren is. 
Gekeken wordt met hoeveel grondeigenaren de provincie nog te maken heeft tot 2027 van wie 
grond gekocht zou moeten worden en de indicatie is ongeveer 160 grondeigenaren.  
Aandachtspunt is dat door veel fracties aandacht wordt gevraagd voor het personeel. Fracties zien 
dat er veel budget vrij gemaakt wordt, maar lezen anderzijds dat vacatures niet te vervullen zijn. Nu 
is dit normaliter een zaak vanuit de portefeuillehouder Strijk, maar aangezien dit bij verschillende 
programma’s aan de orde in RGW ter sprake komt vragen de fracties hier een reactie op. 
Gedeputeerde Bruins Slot reageert kort op het capaciteitsvraagstuk, het is een breed organisatorisch 
vraagstuk. Als het gaat om waar het lastig is om mensen te krijgen dan gaat het bijvoorbeeld om 
senior ecologen. Door de stikstofproblematiek en de Natuurgelden in Nederland zijn nu overal 
mensen nodig om aanvullende analyses te maken. Iedereen vist dus uit dezelfde vijver en dat maakt 
het lastig mensen binnen te halen. We proberen als provincie een aantrekkelijke werkgever te zijn en 
ook buiten de standaard plekken te werven (bv vakbladen, via opleidingen). 

BEM 
Ook in het verband van de Kadernota vraagt de SP aandacht voor de middelen voor het OV; een 
amendement wordt overwogen. Verder stellen verschillende fractis vragen bij de noodzaak om de 
begroting te verhogen. Waarom meer geld vragen als het niet lukt om het te besteden? Zou het 
College zich niet kunnen beperken tot de kerntaken, waardoor er geen extra middelen, (o.a. 
verhoging van de opcenten), nodig zijn. Of juist bezuinigen? De gedeputeerde geeft aan dat het 
College juist voor de gemaakte keuzes staat, niet alleen op basis van het coalitieakkoord, maar ook 
met het oog op de realisatie van de onlangs door de Staten vastgestelde Omgevingsvisie.  
Verder vragen verschillende fracties voor prioritering / strakkere keuzes: wat gaan we sowieso doen, 
wat gaan we waarschijnlijk doen en wat gaan we doen als er tijd en middelen resteren? D66 
overweegt een motie hierover. Verschillende fracties geven aan hun inbreng te bewaren voor de 
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