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De commissie spreekt haar complimenten uit over het voorliggende voorstel en de procedure die doorlopen is.
Het is een zorgvuldige procedure geweest waarin veel partijen zijn meegenomen, waaronder de commissie. De
commissie spreekt haar waardering uit aan de ambtelijke organisatie.
Mede n.a.v. de inspreker geeft gedeputeerde aan dat er samenwerking gezocht is met de sportvisserij,
Natuurmonumenten en verschillende ministeries om de verminderde Vislood in heel Nederland te realiseren, dit is
een meerjarenplan en de gedeputeerde zegt toe de commissie hierover te informeren, zodra de eind evaluatie
gereed is.
Naar aanleiding van de vraag of er bij gemeenten voldoende capaciteit en kennis aanwezig is, geeft
gedeputeerde aan dat deze taken belegd zijn bij de omgevingsdiensten. Met betrekking tot de rolverdeling,
daarover hebben provincie en de verschillende waterschappen de afgelopen tijd intensief contact gehad. Met
daarbij aandacht voor het uitvoeringsbeleid. Dit is in goed overleg gegaan. De financiele middelen blijven een
punt van aandacht, mede door de onzekerheid vanuit het Rijk. Dit moet de komende maanden duidelijk worden.
Er werd opgemerkt dat er veel verwezen wordt naar andere programma’s, de gedeputeerde geeft aan dat dit
klopt en hij ziet het als kracht van dit programma, de integrale afstemming.
Des gevraagd geeft de gedeputeerde aan dat er nog wel het nodige aan werk verzet moet worden, maar dat de
inschatting is dat de provinciale organisatie klaar is om de gestelde doelen te behalen.
Gedeputeerde zegt toe met een memo over het restproduct van bio verwerkingsinstallaties te komen, n.a.v.
vragen van de SP-fractie. En hij zal zodra de informatie er is deze delen met de commissie n.a.v. vragen over het
Didam-arrest irt de grondbank. Over de vragen van de VVD-fractie over het zwemwater, deze komen in de
commissie van BEM 26-01-2022 aan de orde.
Na uitgebreide bespreking concludeert de commissie dat het stuk rijp is voor beraadslaging in PS. Een klein
debat wordt afgesproken.
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