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lmenüemont "lleliler is niet altiid luiuef'

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 31 oktober 20t6, ter bespreking van de
Najaa rsra pportage.

Overwegende dat:
O g¡j de eindafrekening van de Dienstverleningsovereenkomsten met Omgevingdienst

Noordzeekanaalgebied en de RUD over 2015 is gebleken dat deze niet volledig zijn
besteed, een bedrag van € -277.500 is terugontvangen;

I Oe restant reserye hoger blijkt dan noodzakelijk en daarom wordt voorgesteld
€ 275.000 terug te storten naar de algemene middelen;

O Het oppervlaktewater steeds zwaarder wordt belast door de ernstige vervuiling van
door enerzijds pesticiden, maar ook door de almaar toenemende vervuiling van
medicijnresten die door de riolering in oppervlakte water terecht komen;

Van mening dat:
O Deze gelden beter gebruikt kunnen worden om dit oppervlaktewater te reinigen en

te beschermen;

Besluiten
(D Deze specifieke gelden níet aan de algemene middelen toe te voegen, maar te

oormerken om de hierboven geschetste verontreinigingsproblematiek aan te
pakken;

O Oe tekst als volgt te wijzigen:

"O m gevi n gsdie nst N oord zee ka na o I ge bied e n R lJ D

Bij de eindafrekening van de Dienstverleningsovereenkomsten met Omgevingdienst
Noordzeekonoalgebied en de RUD over 2075 is gebleken dat deze niet volledig zijn
besteed. Een bedrag van € -277.500 is terugontvongen"

" Provi ncio o I U itvoe ri n gsprog ro m m o Exte rne Ve i I i g he i d

De losten zijn lager omdat de uren van de provincie zelf uit de algemene middelen
worden betqold. De Rijksbijdroge is echter ook loger. Het budget en onttrekking
worden hierop oongepost. De restont reserve blijkt hoger dan noodzakelijk.
De betreffende gelden worden NIET oan de algemene middelen toegevoegd, maar
aongewend om onderzoek te doen noor en de doadwerkelijke oonpok von de
vervuiling van het oppervlaktewoter door pesticiden en medicijnresten."
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