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DATUM 02‑12‑2021 
NUMMER PS PS2021PS23 
COMMISSIES FAC, BEM 
VOORZITTERS COMMISSIES Dhr. drs. E.H.R. Dinklo, Mw. ir. M. de Widt MPM 
GRIFFIERS COMMISSIES Dhr. drs. T.J. Dorst, Mw. drs. B.F. Ferwerda 
 
 
 
FAC 
Verschillende fracties brengen de geconstateerde onderbesteding onder de aandacht. Men vraagt zich onder 
andere af hoe het kan dat deze op sommige posten nog groter is dan verwacht werd bij de Zomernota 2021. 
Gedeputeerde herkent deze vragen en geeft aan dat er hierover in de organisatie kritische gesprekken worden 
gevoerd. In die zin draagt deze Slotwijziging bij aan het lerend vermogen van de organisatie. 
Verschillende fracties roepen Gedeputeerde op om al eerder dan in de Zomernota 2022 (in september in PS) iets 
met deze resultaten te doen. De Gedeputeerde zegt toe de resultaten van de Slotwijziging en de conceptcijfers van 
de Jaarrekening te betrekken bij de komende Kadernota. 
 
 
BEM 
Een aantal fracties gaven aan geen inbreng meer te hebben omdat over het Statenvoorstel Slotwijziging al 
uitvoering was gesproken in de commissie FAC. Aandachtspunten die nog naar voren kwamen waren de volgende: 
 
Wat betekent de onderbesteding voor de doelen in 2022? Gedeputeerde Strijk gaf aan dat, zoals ook afgesproken 
in de FAC, in de Kadernota een paragraaf wordt opgenomen met een terugblik op de eerste maanden van het jaar 
en met inzichten of dit gevolgen heeft voor het kalenderjaar of de begrotingen daarna. Daarnaast zal hier ook bij de 
Zomernota over gerapporteerd worden. 
 
Een ander punt was het het nut van deze Slotwijziging. Wat is de meerwaarde van deze Slotwijziging t.o.v. de 
Zomernota? Gedeputeerde Strijk gaf aan dat het belangrijk is om niet alleen te kijken hoe de Slotwijziging nu 
functioneert, maar ook hoe het kan functioneren. Een Slotwijziging helpt bij tussentijdse bijsturing en geeft ook de 
mogelijkheid om de Staten extra middelen te laten autoriseren. 
 
Gedeputeerde Bruins Slot ging in op vragen over de onderbesteding bij het programma Landelijk Gebied. Deze 
heeft te maken heeft met het niet op tijd kunnen afronden van de investeringen bij Natuur Netwerk Nederland en bij 
aanpak Stikstof. Het gaat hierbij om grote bedragen wat een aanzienlijke onderbesteding teweeg brengt. De gelden 
gaan op een later moment wel besteed worden. 
Een ander punt was de overschrijding van de kosten voor het fauna-beheer. Dit zal ook terugkomen in de 
Kadernota 2023. De kosten worden nu gedekt uit de onderbesteding van de Kwaliteitsimpuls Natuur. 
 
De commissie BEM adviseert dit Statenvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de Statenvergadering van 
15 december 2021. 
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Voorzitters van de commissies, 
Dhr. drs. E.H.R. Dinklo, Mw. ir. M. de Widt MPM 
 
Commissiegriffiers, 
Dhr. drs. T.J. Dorst, Mw. drs. B.F. Ferwerda 


