
AANVAARD
,43

CDA @ renru YAN or Ansero

Amendement Agenda Vitaal Platteland

Provinciale Staten van Utrecht bijeen op 11 december 2006, besprekend het
kaderdocument agenda vitaal platteland

Constaterende dat:
o Verzocht wordt het Kaderdocument Agenda Vitaal Platteland vast te stellen:
. Hierbij tevens vezocht wordt om een bedrag van € 21 miljoen te onttrekken aan

de reserue dekking provinciaal structuurfonds om het tekort te dekken op het
minimumprogramma voor de ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Overwegende dat:
. De totale kosten voor het uiWoeren van het minimumprogramma voor de Nieuwe

Hollandse Waterlinie een omvang kennen van € 59 miljoen:
. Eerder is vastgelegd dat hiervan € 21 miljoen vanuit andere budgetten dan het

provinciale budget gedeK dienen te worden:
o Dat nu door Gedeputeerde Staten geconstateerd wordt dat dit uitgangspunt

onjuist is op basis waaryan nu alsnog verzocht wordt dit bedrag te onttrekken aan
het provi nciaal structuu rfonds :

o Dit niet conform de toezeggingen is zoals die in het verleden door Gedeputeerde
Staten zijn gedaan inzake de financiering van de Nieuwe Hollandse Waterlinie:

. De ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie een nationaal programma
betreft met de status van Nationaal landschap:

. Dat ook het rijk haar financièle verantwoordelijkheid dient te nemen met
betrekking tot dit nationale programma.

Besluiten:
. Niet in te stemmen met het voorstel om € 21 miljoen te onttrekken uit de reserve

Dekking Provinciaal Structuurfonds en te stoÉen in de bestemmingsreserve ILG:
. Gedeputeerde Staten op te dragen om, al dan niet met de overige betrokken

provincies, bij het rijk aan te dringen op financiering:
. De aanvullende financiering van de Nieuwe Hollandse Waterlinie aan de orde te

laten komen in de Nieuwe Statenperiode en te betrekken bij een integrale
afweging van de besteding van gelden uit het Provinciaal Structuurfonds

. HierbU nadrukkelUk de bevindingen van Gedeputeerde Staten met betrekking tot
de mogelijke financiering van het rijk inzake het nationale programma Nieuwe
Hollandse Waterlinie mee te nemen waarbij tevens andere (alternatieve)
financieringsbronnen onderzocht en indien van toepassing meegenomen dienen te
worden.

En gaan over tot de orde van de dag.
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