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Voordracht MRA begroting en werkplan 2019
De voorzitter licht het agendapunt toe en geeft het in bespreking.
COMMISSIEBEHANDELING
Mevrouw Rommel (VVD), de heer Struben (D66), mevrouw Jellema (PvdA), de heer Van der Sluijs
(PVV), mevrouw Alberts (SP), mevrouw Pels (GroenLinks), de heer Van Liere (PvdD), 50PLUS en de
CU/SGP hebben geen opmerkingen bij deze voordracht.
Mevrouw Koning (CDA) ziet dat niet bij alle bestedingen doel en resultaat duidelijk is, bijvoorbeeld
bij de aanstelling van een kwartiermaker/curator Landschap. Ze vraagt of bij alle wijzigingen de
belangen van de bewoners, ondernemers en agrariërs geborgd zijn en welk doel GS nastreven met de
Landschapscompensatieregeling en het Landschapsfonds. Het CDA is positief over het versnellen van
acties uit het Projectplan herstructurering wijken in relatie tot gezondheid en de transformatie van
verpauperde plekken binnen de Greenport en roept de regiegroep op alleen geld uit te geven als er
concrete resultaten zijn.
De heer Bouberg Wilson (ONH) ziet voortaan graag SMART-geformuleerde doelen.
De heer Tekin (ged.) legt uit dat ook GS graag concrete acties zien. De gedeputeerden zijn voorzitter
van de verschillende portefeuilleoverleggen en zijn aanspreekbaar op concrete resultaten daaruit.
De kwartiermaker is aangesteld om te onderzoeken of een gezamenlijk verhaal over het
metropolitane landschap nuttig is. GS hopen hierover eind 2018, begin 2019 meer duidelijkheid te
hebben. Het curatorschap begon alleen voor de regio Laag-Holland en is opgeplust naar de gehele
MRA om de integrale opgaven het hoofd te kunnen bieden.
Het Landschapsfonds is bedoeld voor onderzoek naar de wijze waarop landschap wordt gefinancierd.
Dit onderzoek loopt. De regiegroep hoopt eind 2018 de rapportage te hebben om aan de hand
daarvan de discussie te voeren over de geldstromen en de grote toekomstige opgaven. Alle
stakeholders zijn betrokken.
Mevrouw Koning (CDA) vraagt of het begrote geld alleen voor onderzoeken is bedoeld.
De heer Tekin (ged.) vult aan dat een groot deel van de post voor de curator, ongeveer €40.000,
voor onderzoek is. Voor het Landschapsfonds is via een andere route al een reservering gemaakt.
De voorzitter concludeert dat de Voordracht MRA begroting en werkplan 2019 met het verslag van
deze vergadering wordt doorgeleid naar PS van 8 oktober 2018.

