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FAC 
Vorige week is er in de werksessie uitgebreid stil gestaan bij de Zomernota. M.b.t. de 
informatiewaarde van de Zomernota worden twee opmerkingen gemaakt: 
- Wat is de waarde van een ‘groen’ stoplicht bij ‘Blijft binnen budget’? ‘Binnen budget’ blijven is 
namelijk niet per definitie positief; er is al jaren sprake van onderbesteding. 
- Er worden opmerkingen gemaakt over het aggregatieniveau van de afwijkingen. Deze is nu op 
‘beleidsdoel’. De FAC geeft aan deze, desnoods in een bijlage, graag ook op ‘meerjarendoel’ te 
ontvangen.  
 
RGW 
In de commissie RGW is uitvoerig stil gestaan bij de Zomernota en de Programmabegroting – dit is in 
een keer behandeld, daarom vindt u de gehele inbreng vindt bij het commissieadvies van de 
Programmabegroting 
 
BEM 
In de commissie BEM werd over het algemeen veel waardering uitgesproken over de Zomernota. 
Maar er werden ook zorgen geuit. Die zorgen gingen vooral over de onderbesteding en het 
planningsoptimisme. Hoe gaan we grip krijgen op de onderbesteding? Hoe komt het dat eind juli nog 
maar 35% gerealiseerd is? Gedeputeerde Strijk gaf aan dat dit beter moet. Dat het continue bijsturen 
is. Maar dat het wel reële argumenten in de werkelijkheid zijn die leiden tot vertraging. Vanuit de 
commissie werd aangegeven dat actie hierop gemist werd. Gedeputeerde gaf aan dit zeer serieus te 
nemen.  
 
Daarnaast waren er zorgen over subsidies en het subsidieproces. Deze wordt momenteel opgelijnd, 
maar gaat dat goed? Zijn subsidies wel op tijd beschikbaar? Gedeputeerde Strijk vertelde dat het 
subsidieproces achter loopt, maar dat daar nu aan gewerkt wordt. Er komt een nieuwe 
hoofdsubsidieverordening wat leidt tot eenduidiger afspraken m.b.t. subsidies (hier moeten de Staten 
binnenkort een besluit over nemen) en men is bezig met een digitaliseringsslag. Ondertussen wordt 
goed gekeken naar de werkvoorraad en wordt geprioriteerd wat eerst moet en wat wat langer kan 
wachten.   
 
Ook de reserves kwamen aan de orde. Hoe gaan we om met de reserves? In welke gevallen is het 
nodig om specifieke doelreserves aan te houden, en wanneer kan beter met algemenere afspraken of 
met de Algemene Reserve gewerkt worden (met als concreet voorbeeld de reservering voor een 
aansluiting op de A12). Dit onderwerp zal worden opgepakt in de FAQ.  
Het CDA heeft aangekondigd de komen met een motie hierover.   
 
M&M 
Hierover waren er in de commissie slechts een klein aantal opmerkingen. Gevraagd werd hoe de 
doorwerking in de begroting is van het feit dat relatief weinig initiatieven van de grond komen in het 



 
 
 
 

kader van de Energietransitie. Over mobiliteit waren er vragen over het vrijvallen van middelen van de 
aansluiting van de N421 op de A12 en het instellen van een bouwteam voor de P&R Breukelen. 
Vanuit GS werd aangegeven dat er veel geld nodig blijft voor de energietransitie en dat er constant 
gezocht wordt naar aanvullende middelen vanuit het Rijk. Het bedrag voor de aansluiting A12 
inderdaad vrijvalt, maar dat het commitment onveranderd blijft. Een bouwteam voor de P&R 
Breukelen is nodig omdat de vereiste expertise niet intern beschikbaar is. 
De commissie adviseert het statenvoorstel zomernota als klein debat te behandelen in PS van 10 
november 2021.  
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