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FAC 

Er worden door verschillende fractie complimenten gemaakt over de leesbaarheid van de Jaarstukken. 

Fijn dat een en ander tijdig is opgeleverd en er een goedkeurende verklaring van de accountant ligt. 

Ook de tafeltjessessie is goed bevallen. 

Tegelijkertijd maken meerdere fracties zich zorgen, omdat aangegeven is dat de voortgang in de 

verbetering stokt. Ook de accountant heeft dit aangegeven. Wanneer is de organisatie ‘op 

oorlogssterkte’? Het College geeft aan het te betreuren dat de organisatie nog niet verder is dan 

gehoopt. Het blijft fragiel en er is meer tijd nodig om tot een robuust proces te komen. Ook 

kennisoverdracht en het borgen van de kennis houdt de aandacht.  

Gedeputeerde geeft aan terug te moeten komen op zijn toezegging om in 2023 de Jaarrekening een 

commissieronde eerder aan te bieden dan de Kadernota. Dat blijkt helaas niet haalbaar. Hij geeft aan 

dat wat hem betreft aan het einde van deze collegeperiode de organisatie ‘op oorlogssterkte’ is. 

Verder worden er vragen gesteld over het subsidieproces. Waarom gaat dit zo moeizijn en blijven er 

correcties nodig? Gedeputeerde geeft aan vertrouwen te hebben in het verbeteringsproces, want: 

o De Staten hebben een nieuwe Algemene subsidieverordening vastgesteld. En team 

subsidie kijkt mee met de verschillende uitvoeringsverordeningen. 

o De optimalisatie van systeem is nu bezig, o.a. een koppeling met SAP 

o Het proces is vereenvoudigd en gedigitaliseerd.  

De Concerncontroller adviseert de Staten vragen te blijven stellen, desgewenst hier extra aandacht voor 

te vragen bij de accountant en desnoods extra onderzoek te laten doen. Daarbij brengt hij de commissie 

in herinnering dat een subsidies geen doel op zich is, maar middel om publieke waarde te creëren. De 

vraag is: hoe helpen subsidies daarbij? 

 

RGW 

Een groot aantal fracties stelt kritische vragen over de weer (flink) tegenvallende resultaten van de 

realisatie en -inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Groene Contour. Voor de Groene 

Contour hadden PS in 2021 een nieuw instrumentenkader vastgesteld. Dat heeft nauwelijks of geen 

resultaten opgeleverd. Drie van de vijf aangekondigde subsidieregelingen (voor combinaties van natuur 

en landbouw) zijn nog niet opengesteld. Waarom? Volgens de gedeputeerde omdat ze bij ruimtelijke 

ordening en subsidietechnisch nog problemen geven. Op vragen geeft zij aan te kijken of het zogeheten 
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voorkeursrecht kan helpen bij natuurrealisatie, maar ziet ook alvast bezwaren. Meerdere fracties 

vragen, ook in dit verband, waar de provinciale grondbank blijft. 

Binnen de commissie klinkt veel waardering voor de inzet van de plattelandscoaches, maar waarom is 

hun advies en hulp minder vaak ingeroepen dan verwacht. Kan een bredere opzet tot een grotere vraag 

om advies leiden? Gedeputeerde Sterk krijgt ook vragen over de steeds oplopende kosten van 

faunaschade (ook bij de kadernota) en licht toe dat in 2023 een nieuw ganzenbeleid vorm krijgt. Ze zegt 

toe kosten (ook die voor pilots voor preventief beheer) in kaart te brengen. Ook zegt ze toe via enkele 

casussen meer duiding over de inzet en hergebruik van Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) te 

geven. Tot slot zegt ze toe met de waterschappen in gesprek te gaan over de tussenstand van de 

Kaderrichtlijn Water en de commissie over dat gesprek te berichten. 

Gedeputeerde Van Muilekom wordt gevraagd wat de flexpool inhoudt waar gemeenten een beroep om 

kunnen doen om de woningbouw te versnellen. Het antwoord: geld, geen mensen.  Meerdere fracties 

vragen waarom de effectindicator Versnelling woningbouw op 10.000 woningen staat, maar voor 8400 

is begroot. Zwakt hij zijn ambities af? Hij ontkent: de 10.000 staan volgens hem als een paal boven 

water. Meerdere fracties zijn kritisch dat de gedeputeerde niet kon aangeven welke percentage sociale 

huur wordt gerealiseerd. Volgens hem is er geen eenduidige registratie. 

De omgevingsagenda Gemeente is een samenwerkingsinstrument, licht gedeputeerde Van Essen toe, 

om eerder en beter, gebiedsgericht en samenhangen samen te werken met gemeenten. Het instrument 

is nog niet beschikbaar voor statenleden. 

 

BEM 

De bespreking in de commissie over de Jaarrekening begon over het proces hoe de Jaarstukken dit 

jaar in PS behandeld worden (met Algemene Beschouwingen als start). De meningen waren verdeeld. 

Een aantal fracties gaven aan dit geen vooruitgang te vinden en hadden het idee dat discussies te vaak 

werden overgedaan. Andere fracties waren juist zeer positief over het proces. Met name de 

‘tafeltjessessie’ werd gewaardeerd. Dit heeft gescheeld in het aantal schriftelijke vragen. 

Een belangrijk onderwerp dat werd besproken was de onderbesteding. Verschillende fracties gaven aan 

grote moeite te hebben met de onderbesteding: 60 miljoen is niet uitgegeven. Er werd aangegeven dat 

het College te ambitieus is. ‘Wees realistisch in planning en aanname’. ‘Het begint een patroon te 

worden’. ‘Dit gesprek voeren we al voor de zoveelste keer’. ‘Hoe gaan we dit volgend jaar voorkomen?’ 

Gedeputeerde Strijk zei dat het echt beter moet en dat het College er mee aan het werk is. In de 

Kadernota (par. 1.6) staan de bijsturingsmaatregelen genoemd. Maar hij wees ook op oorzaken in de 

buitenwereld die het uitvoeren van plannen vertragen (Corona, lange kabinetsformatie, krappe 

arbeidsmarkt, uitstel Omgevingsvisie). Het is nog geen reden geweest voor het College om de ambities 

te verlagen. Een aantal fracties gaven aan de inzet echt nog onvoldoende te vinden en riepen het 

college op realistisch te zijn in ambities. 

Er werden vanuit verschillende fracties diverse vragen gesteld over de indicatoren in de Jaarrekening. 

Gedeputeerde Strijk gaf aan dat in het Statenvoorstel een apart besluit is geformuleerd om de 

indicatoren nog eens door te lichten. Er zijn veel indicatoren die, op het moment dat de Jaarrekening 

verschijnt, nog geen cijfer hebben. Bij de nieuwe begroting zullen de nieuwe indicatoren worden 

meegenomen. 

Het debat ging ook over van het subsidieproces. Een groot deel van de onderbesteding komt door 

vertraging bij subsidies. Hoe komt dat? En is de organisatie voldoende in verbinding met 

subsidieaanvragers? Soms lijkt het wel ‘geld zoekt plan’. 

Gedeputeerde Strijk vertelde dat er gewerkt gaat worden met een nieuw systeem voor subsidieproces 

en er is een nieuwe algemene subsidieverordening. Gedeputeerde Schaddelee gaf aan dat er over het 

algemeen goed en vrij intensief contact is met subsidieaanvragers. 
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Er werd vanuit de Staten aandacht gevraagd voor de communicatie in de media rondom 

Statenvoorstellen. Hierbij wordt vaak voorgesteld alsof een besluit al genomen is, terwijl in werkelijkheid 

het besluit in PS nog genomen moet worden. Gedeputeerde Strijk stelde voor in GS te bespreken hoe 

beter voor het voetlicht kan worden gebracht dat het een voorstel van GS is waar in PS nog over 

besloten moet worden. 

Met betrekking tot de concernbrede klimaatopgave werd vanuit de commissie aangegeven dat urgentie 

lijkt te ontbreken. Gaan we alleen maar monitoren? Gedeputeerde Van Essen gaf aan dat niet alles wat 

de provincie aan klimaat doet onder deze concernbrede klimaatopgave valt. Het meeste gebeurt binnen 

de verschillende projecten en programma’s. 

 

M&M 

Tijdens de relatief korte behandeling werd een aantal vragen gesteld door de fracties en een aantal 
onderwerpen onder de aandacht gebracht. Er werd onder andere aandacht gevraagd voor het relatief 
hoge aantal milieuklachten. Op het gebied van energie waren er vragen over de activiteiten die de 
provincie ontplooit om bedrijven tot meer actie te bewegen. Ook is de vraag of de warmtetransitie op 
een dood spoor zit en was de vraag of er nog iets gedaan werd aan waterstof in het landelijk gebied. Op 
het gebied van Mobiliteit waren de onderbestedingen en de oorzaken daarvan het meest genoemde 
onderwerp. De vraag is of de provinciale organisatie het werk wel aankan. Meer inhoudelijk waren er 
vragen over goederenvervoer, vervoersknooppunten en voorlichting en educatie over 
verkeersveiligheid. 
GS gaven aan dat er een wisselend patroon zit in het aantal milieuklachten en dat de klachten in 2021 
zich toespitsen op de RWZI Utrecht en de Biovergister in Bunschoten. Onderbesteding bij mobiliteit is 
deels een capaciteitsprobleem, maar er zijn ook andere, externe oorzaken. Er zal geprioriteerd en 
getemporiseerd moeten worden. Nadere info over goederenvervoer en knooppunten volgt op korte 
termijn. Er wordt gewerkt aan een convenant met bedrijven om daarmee hun inspanningen op het 
gebied van energie te verhogen. Hoewel een tweetal warmteprojecten is gestopt, zijn er nog veel 
projecten die lopen. Ook op het gebied van waterstof zullen nog acties volgen. 
 

 

Het Presidium heeft besloten dit Statenvoorstel als ‘normaal debat’ te agenderen voor de 

Statenvergadering van 29 juni 2022. 
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