
Besluitenlijst provinciale staten 
 
Besluitenlijst van de vergadering van maandag 18 september 2006    

03.  Ingekomen stukken 
Conform besloten. 

 
04. Vragenhalfuurtje 

Geen vragen.   
 
05.  Vaststellen van de notulen van de vergadering van 15 mei, 12 juni en 3 juli 2006 en 

de besluitenlijst van 3 juli 2006 
Conform besloten, met aanpassing op: 
- notulen 12 juni 2006, pagina 31, motie 5 is ingediend door de VVD. 

06. Stand van zaken discussie Middenbestuur 
Motie 01 (middenbestuur): aanvaard, de fractie D66 stemde tegen. 
Motie 02 (middenbestuur): verworpen, de fracties CDA, PvdA, VVD, GroenLinks, 
ChristenUnie, SP en SGP stemden tegen. 

07. Versterking bestuurskracht van de gemeenten in het Vecht- en Plassengebied 
Voorstel van gedeputeerde staten van 5 september 2006 over de versterking van de 
bestuurskracht van de gemeenten in het Vecht- en Plassengebied. 
Conform besloten, met aantekening tegen van de SP. 

08. Plan van aanpak voor de uitvoering van het besluit van provinciale staten van 
Utrecht van 12 juni 2006 m.b.t. de conclusies en aanbevelingen van de door 
provinciale staten ingestelde Commissie Onderzoek Bouwstagnatie 
Voorstel van gedeputeerde staten van 15 augustus 2006 tot vaststelling van het Plan van 
Aanpak zoals weergegeven in de bijlage bij dit besluit. 
Conform besloten, met aantekening tegen onderdeel 1b van het plan van aanpak 
“integraal afsprakenkader voor provincie en gemeente Utrecht over capaciteit en 
fasering Rijnenburg en flankerende financiële ondersteuning binnenstedelijke 
woningbouw Utrecht” van D66 en dhr. L. de Vries van de SP.  

 
09.* Halfjaarrapportage 2006 van de provincie Utrecht  

Voorstel van gedeputeerde staten van 25 juli 2006 tot vaststelling van de 
halfjaarrapportage 2006 van de provincie Utrecht. 
Conform besloten, met stemverklaring tegen van de SP. 

 
10.* Gezamenlijke communicatieactviteiten Provinciale Statenverkiezingen 2007  

Voorstel van gedeputeerde staten van 25 juli 2006 tot vaststelling van de gezamenlijke 
communicatieactiviteiten provinciale statenverkiezingen. 
Conform besloten, met aantekening tegen dat de kostenstijging zorgelijk is t.o.v. 4 
jaar geleden van de SP.  
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11. 
 

Beleidsregels bindingseisen woningmarkt provincie Utrecht 2006  
Voorstel van gedeputeerde staten van 4 juli 2006 tot vaststelling van de “Beleidsregels 
bindingseisen woningmarkt provincie Utrecht 2006”. 
Amendement 01 (Overgangsbepaling Eemland): ingetrokken. 
Amendement 02 (30%-50%): ingetrokken.  
Motie 03 (50% is beter): verworpen, de fracties PvdA, VVD, GroenLinks en D66 
stemden tegen. 
Conform besloten, met stemverklaring tegen van ChristenUnie, SP en SGP. 

 
12. Beleidsuitgangspunten Nationale Landschappen 

Conform besloten. 

13.* 2e wijziging Programmabegroting 2006 
Voorstel van gedeputeerde staten van 4 april 2006 tot vaststelling van de 2e wijziging 
Programmabegroting 2006.  
Conform besloten. 

 
14.* 3e wijziging Programmabegroting 2006  

Voorstel van gedeputeerde staten van 25 april 2006 tot vaststelling van de 3e wijziging 
Programmabegroting 2006. 
Conform besloten.   

 
15.* 5e wijziging Programmabegroting 2006  

Voorstel van gedeputeerde staten van 25 juli 2006 tot vaststelling van de 5e wijziging van 
de Programmabegroting 2006.  
Conform besloten.  

 
16.* Bestedingsvoorstel dienstreserve PSD 

Voorstel van gedeputeerde staten van 27 juni 2006 tot besteding van de dienstreserve 
PSD. 
Conform besloten, met uitzondering van onderdeel 2 van het ontwerp-besluit. 

17. Muziekpaleis Utrecht 
Voorstel van gedeputeerde staten van 6 juni 2006 tot het beschikbaar stellen van een 
bedrag van maximaal 3 miljoen euro aan de gemeente Utrecht, bestemd voor de 
mederealisering van het Muziekpaleis. 
Conform besloten, met aantekening tegen van VVD en SGP. 

18.* Herijking storting “Voorziening onderhoud vaarwegen” 
Voorstel van gedeputeerde staten van 4 juli 2006 tot herijking van de storting in de 
“Voorziening onderhoud vaarwegen”. 
Conform besloten. 

 
19.* Dekkingsvoorstel financieringstekort europese aanbesteding Bodemkaart 

Voorstel van gedeputeerde staten van 15 augustus 2006 tot dekking van het 
financieringstekort, ter grootte van €199.800,-, europese aanbesteding Bodemkaart.  
Conform besloten.  
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20. Vaststelling notitie Uitgangspunten Ruimtelijk Plan in Hoofdlijnen herinrichting 
vliegbasis Soesterberg 
Voorstel van gedeputeerde staten van 6 juni 2006 tot vaststelling van de notitie 
Uitgangspunten Ruimtelijk Plan in Hoofdlijnen vliegbasis Soesterberg. 
Conform besloten, met aantekening tegen uitgangspunt 4 “toekomstplannen voor de 
vliegbasis dienen financieel en technisch haalbaar en ecologisch verantwoord te zijn“ 
van de SP en D66 en aantekening van D66 i.v.m. de bewonersparticipatie.   

 
21. Ter beschikking stellen financiën t.b.v. handhaving verbodsbepalingen in de 

Verordening bescherming Natuur en Landschap (VNL) m.b.t. recreatievoertuigen en 
aanlegplaatsen 
Voorstel van gedeputeerde staten van 20 juni 2006 tot het dekken van de €94.000,- die 
gemoeid zijn met de handhaving van hoofdstuk III VNL ten laste van de stelpost nog toe 
te wijzen middelen. 
Amendement 03 (vrijstelling ligplaatsverbod): met algemene stemmen aanvaard. 
Geamendeerde motie 04 (vrijstelling ligplaatsverbod): met algemene stemmen 
aanvaard.  
Conform besloten. 
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INGEKOMEN STUKKEN PS-VERGADERING 18 SEPTEMBER 2006 
 

Bijlage 
 
Wanneer over een van deze stukken het woord wordt verlangd, 
doet de voorzitter een voorstel omtrent het tijdstip van behandeling. 
 

Afdoening/behandeling 
 

1. Brief van de Randstedelijke Rekenkamer   voor kennisgeving 
d.d. 14 juli 2006        aannemen   
betr. Programmabegroting 2007   
Conform besloten. 

 
2. Brief van de Randstedelijke Rekenkamer   voor kennisgeving 

d.d. 11 juli 2006         aannemen   
betr. Aankondiging rapport bij begroting 2007 

 Conform besloten.  
 
3. Brief van de Provincie Flevoland    voor kennisgeving 

d.d. 20 juni 2006         aannemen  
betr. Opcenten motorrijtuigenbelasting      
Conform besloten. 

 
4. Brief van drs. L.W. Verhoef     in handen van de  

d.d. 1 juli 2006         subcommissie van   
betr. jaarrekening 2005       de jaarrekening ter 
Conform besloten. afdoening.  

 
5. Brief van de provincie Noord-Holland    in handen van de  

d.d. 28 juli 2006          cie WEM ter  
betr. pilot De Ronde Hoep     afdoening 
Conform besloten.  

 
6. Brief van de Wijkcommissie Boomstede   in handen van de   

d.d. 15 augustus 2006       cie REG ter  
betr. hoogspanningsmasten park Maarssenbroek  afdoening  
Conform besloten.  

 
7. Brief van R.G.M. van Rooij     in handen van de  
 d.d. 3 september 2006         cie IME ter 
 betr. Regionaal bedrijventerrein Woerden, einde oefening afdoening  
 Conform besloten.  
 
8. Brief van Bestuur Regio Utrecht     in handen van de  

d.d. 6 september 2006       cie REG ter  
betr. reactie op onderzoek bouwstagnatie   afdoening  

 Conform besloten.  
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9. Brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland  betrekken bij  
d.d. 13 september 2006       statenvergadering 

 betr. Herindeling Vecht- en Plassengebied     
 Conform besloten.   
 
10. Brief van Kennemerland Beheer      betrekken bij 

d.d. 11 september 2006        statenvergadering 
betr. statenvoorstel inzake Commissie Onderzoek 
Bouwstagnatie  

 Conform besloten. 
 
11. Brief van gemeente Loenen     betrekken bij 

d.d. 15 september 2006      statenvergadering  
betr. Arhiprocedure  

 Conform besloten.  
 
12. Brief van dhr. Jos Pielage      betrekken bij 

d.d. 13 september 2006       statenvergadering  
betr. Behandeling Uitgangspuntennotitie Ruimtelijk 
Plan in Hoofdlijnen Vliegbasis Soesterberg 
Conform besloten.  
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