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COMMISSIEADVIES 
 
SV SLOTWIJZIGING 2022 

 

DATUM 23‑11‑2022 

DOCUMENTNUMMER UTSP-1839862122-10 

NUMMER PS PS2022PS24 

COMMISSIES FAC, RGW, BEM, M&M 

VOORZITTERS COMMISSIES Dhr. drs. E.H.R. Dinklo, Mw. mr. S.F. van Ulzen, Mw. ir. M. de Widt MPM, 

Mw. M. de Jong 

GRIFFIERS COMMISSIES Dhr. drs. T.J. Dorst, Dhr. drs. F.H.M. Kools, Mw. drs. B.F. Ferwerda, 

Dhr. dr. R.J. Poort 

 

 

 

De commissie adviseert dit Statenvoorstel als  te agenderen voor de Statenvergadering van 14 december 2022. 

 

Voorzitters van de commissies, 

Dhr. drs. E.H.R. Dinklo, mw. mr. S.F. van Ulzen, mw. ir. M. de Widt MPM, mw. M. de Jong 

 

Commissiegriffiers, 

Dhr. drs. T.J. Dorst, dhr. drs. F.H.M. Kools, mw. drs. B.F. Ferwerda, dhr. dr. R.J. Poort 

 

Financiële Auditcommissie 

In de FAC beperkt men zich tot een ‘technische’ lezing. Er worden kritische opmerkingen gemaakt over dit stuk. 

Voor sommigen is onduidelijk of een ‘Slotwijziging’ nodig is, als het enige doel is de Begroting te laten aansluiten bij 

de realisatie met het oog op de Jaarrekening. Er worden opmerkingen gemaakt over de slechte leesbaarheid (te 

technisch, wie snapt dit nog, onnavolgbaar voor inwoners), de categorie-indeling (kasritmewijzigingen versus 

beleidswijzigingen) en de mate waarin dit document helpt om inzicht te krijgen in de voortgang en de mogelijkheid 

biedt om bij te sturen. 

De voorzitter en de griffier van de FAC krijgen de opdracht om het onderlinge gesprek over de P&C-stukken te 

entameren.  

 

Commissie Ruimte Groen Water/Wonen (RGW) 

In de commissie RGW stelde alleen de VVD-fractie een vraag, en wel over de onderbesteding bij natuurrealisatie en 

bij het stikstofbeleid. De fractie gaf aan op zich blij te zijn dat de doelen voor realisatie van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN) intussen realistischer zijn opgesteld, maar zij is toch benieuwd of de gedeputeerde verwacht dat 

er volgend jaar desalniettemin toch weer sprake zal zijn van een grote onderbesteding.  

In haar reactie gaf gedeputeerde Sterk aan het tempo van de natuurrealisatie ook teleurstellend te vinden. Zij hoopt 

komend jaar in de gebiedsprocessen op dat gebied slagen te kunnen maken, maar geeft wel aan dat die realisatie 

wel afhankelijk zal zijn van de bredere, ook landelijke context waarin deze gebiedsprocessen zich nu afspelen. Ze 

karakteriseert de huidige omgeving voor die gesprekken als ‘dynamisch’.  

 

Commissie Bestuur, Economie en Middelen (BEM) 

Het debat in de commissie bij de slotwijziging ging over de onderbesteding. Uit de slotwijziging blijkt dat de provincie 

voor het realiseren van haar doelen voor een groot deel afhankelijk is van derden. Hoe kan de provincie daar meer 

grip op krijgen? Zijn er middelen om minder afhankelijk te zijn van derden? Kan de provincie meer overnemen zodat 

meer doelen bereikt worden? 

Gedeputeerde Strijk gaf aan dat de provincie afhankelijk blijft van (de uitvoeringscapaciteit en besluiten van) partners. 
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Het is een feit dat andere partijen niet kunnen leveren. Dat is een reden waarom we doelen in de tijd vertragen. We 

hebben te maken met de situatie zoals die nu is. 

 

Commissie Milieu en Mobiliteit (M&M) 

De commissie waarschuwt voor het mogelijk in de toekomst vloeien van beschikbare gelden voor het OV naar 

winsten van de vervoerders. Geconstateerde onderbestedingen hebben te maken met het ontbreken van 

cofinanciering vanuit gemeenten en stagnatie die is opgetreden als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen. 

Hoewel e.e.a. via de algemene middelen verloopt, klopt het dat het in programma 5 lijkt alsof de tekorten bij 

(vaar)wegen worden opgelost door overschotten bij fiets en OV.   
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