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In de commissie BEM is het Statenvoorstel Provinciale verrekening herindeling Vijfheerenlanden besproken.
Vanuit de commissie kwam veel verzuchting over het Statenvoorstel. Opmerkingen en vragen waren
bijvoorbeeld: Er valt niets te kiezen. Waarom is dit een Statenvoorstel? Het is wat het is. Het is een sluitstuk van
iets wat we uit handen hebben gegeven.
Gedeputeerde Strijk gaf aan de verzuchting te begrijpen. Het is een lastig vraagstuk dat ver terug gaat. Dat te
maken heeft met het financiële verdeelsysteem van de provincies en met een complexiteit die daar verder nog bij
kwam. De provincie Zuid-Holland en Utrecht kwamen er beide niet uit en hebben het toen, als een soort
mediation, bij BZK neergelegd.
Dit is een Statenvoorstel omdat de Staten een besluit nemen over het krediet.
Vanuit de commissie kwam de vraag of het mediation-traject eerder aan PS is voorgelegd. Dat is gebeurd in de
vorm van een Statenbrief. Verschillende partijen gaven aan dat het beter was geweest als de Staten vooraf ook
over het mediation-traject gesproken hadden. Dat is niet gebeurd.
Er kwam een vraag over de afhankelijkheid van dit voorstel met de herijking van het provinciefonds. Die
afhankelijkheid is er en er is het risico dat de herijking later is dan 2023. Gedeputeerde Strijk gaf aan uit de brief
te lezen dat er bij (mogelijk) uitstel van de aanpassing van het provinciefonds uiteindelijk niet nog aan ZuidHolland betaald zou moeten worden.
Gedeputeerde deed in de commissie het verzoek of hij in aanloop van het besluit al mag handelen naar het
besluit. Alle partijen gaven daar akkoord op.
De commissie adviseert het presidium dit als ‘Hamerstuk’ te agenderen voor de vergadering van Provinciale
Staten.
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