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Besluitenlijst van de vergadering van maandag 5 november 2007 14.00 uur      

02.  Ingekomen stukken 
Conform besloten, met aanpassing op: 

- Brief nr. 2: de commissie RGW wordt geïnformeerd over de beantwoording 
van GS. 

- Brief nr. 3: in handen van de commissie BEM. 
- Brief nr. 4: in handen stellen van GS via de commissie RGW.  

03. Vragenhalfuurtje  
Mondelinge vragen gesteld door dhr. R.E. de Vries (D66) inzake de relatie provincie – 
BRU over de bouwopgave. 
Mondelinge vragen gesteld door mw. L.C. Dekkers (CDA) inzake de op 29 oktober 
getekende contracten met het Rijk en de provincie Utrecht over de Polder Groot Mijdrecht 
Noord. 

04. Vaststellen van het verslag van 24 september 2007 en de besluitenlijst van 24 
september 2007 
Conform besloten, met aanpassing op het verslag van 24 september 2007: 
- Pag. 16, links vanaf de 2e zin: "Ik kan er niet onderuit. Voordat ik overga 
tot de inhoud, moet ik eerst wijzen waarop dit college van start gaat en de 
bevreemding die dit bij mijn fractie oproept om dit te benoemen. Op 7 maart 
van dit jaar bij de verkiezingen wist eenieder dat de kans op continuering 
van het huidige bestuur groot was. Op 2 april is de kogel door de kerk 
gegaan: we gaan weer vier jaar lang pappen en nathouden; de fracties van het 
CDA, de VVD en de PvdA." 
Vervangen door: "Ik kan er niet onderuit. Ik moet, voordat ik overga naar de 
inhoud, eerst de wijze waarop dit college van start gaat en de bevreemding 
die dit bij mijn fractie oproept, benoemen. 7 Maart jl. waren de 
verkiezingen waarbij een ieder wist dat de kans op continuering van het 
huidige bestuur, groot was. Twee april gaat de kogel door de kerk. We gaan 
weer 4 jaar lang pappen en nathouden met het CDA, de VVD en de PvdA." 
- Pag. 53, SP motie 2; 1e bolletje: "dat een bestuursstijl waarbij je spreekt 
en luistert en discussieert met alle betrokkenen, en alleen echt kan werken 
wanneer de interactie gedurende een collegeperiode plaatsvindt;" 
vervangen door: "dat een bestuursstijl waarbij je spreekt, luistert en 
discussieert met alle betrokkenen alleen echt kan werken wanneer die 
interactie gedurende een collegeperiode continue plaatsvindt;". 

05. Programmabegroting 2008  
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 17 juli 2007 tot vaststelling van het aantal opcenten 
en tot vaststelling van de Programmabegroting 2008. 
Ordevoorstel van de fracties van SP, ChristenUnie, GroenLinks, D66 en Partij voor 
de Dieren om de Begroting 2008 te behandelen in de vergadering van 17 december 
2007.  
Het ordevoorstel wordt verworpen, de fracties CDA, VVD, PvdA, SGP en Mooi 



2

Utrecht stemden tegen. De fracties van SP, GroenLinks, D66 en Partij voor de 
Dieren boycotten de behandeling van de programmabegroting 2008 en namen niet 
deel aan de beraadslagingen.   
Conform besloten, met stem tegen de programmabegroting 2008 van ChristenUnie 
en Mooi Utrecht en stem tegen de onderdelen en activiteiten waarbij de Bijbelse 
waarden en normen in het gedrang komen van de SGP.    

 
06. Aanpassing per 1 januari 2008 van de tarieventabel behorende bij de Algemene 

Belastingverordening provincie Utrecht 1997 
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 11 september 2007 tot wijziging van de 
tarieventabel behorend bij de Algemene Belastingverordening provincie Utrecht 1997 in 
verband met de tarieventabel voor het jaar 2008.   
Amendement 01 (vermindering verhoging legestarieven): aanvaard, de fracties 
PvdA, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Mooi Utrecht stemden tegen. 
Conform besloten. 

 
07. Agenda Vitaal Platteland: vaststellen gebiedsprogramma’s 2007-2013 

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 18 september 2007 tot vaststelling van de 
gebiedsprogramma’s Agenda Vitaal Platteland 2007-2013 en deze aan te merken als 
onderdeel van het provinciaal meerjarenprogramma Agenda vitaal platteland.   
Amendement 02 (concretisering van de beschikbare middelen voor de AVP): 
aanvaard, de fracties SP, GroenLinks, ChristenUnie, D66, SGP, Partij voor de 
Dieren en Mooi Utrecht stemden tegen.   
Amendement 03 (vaststelling uitvoeringsprogramma’s AVP): aanvaard, de fracties 
van het CDA, SGP en Mooi Utrecht stemden tegen.  
Motie 01(sturing en monitoring AVP):aanvaard, de fractie Mooi Utrecht stemde 
tegen.   
Conform besloten.  

08. 
 

Waarborg continuering Programmabureau Hart van de Heuvelrug 
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 4 september 2007 tot continuering van de 
werkzaamheden om te komen tot een uitvoeringsorganisatie ten behoeve van de 
ontwikkeling van de Vliegbasis Soesterberg.  
Conform besloten, met stemverklaring van de ChristenUnie en D66 met voorbehoud 
inzake de discussie over het ruimtelijk plan.    

 
09.* Instelling “Ad hoc commissie nieuwe WRO” 

Voorstel van de statencommissie RGW tot instelling van de “ad hoc commissie nieuwe 
WRO”. 
Bij acclamatie besloten. 

 
10. Wabo, project-budget 2008 en reservering geld voor nieuwe taken 2009 

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 18 september 2007 tot het beschikbaar stellen van 
€675.000,- ten behoeve van de projectkosten WABO 2008, ten laste van de in de 
begroting 2008 opgenomen stelpost nog toe te wijzen middelen.  
Amendement 04 (project-budget 2008 WABO): aanvaard, de fractie Mooi Utrecht 
stemde tegen.   
Conform besloten.  
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INGEKOMEN STUKKEN PS-VERGADERING 5 NOVEMBER 2007  
 

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. 4 oktober 2007       aannemen 
 betr. ontslag prof. Dr. L.D. Noordam als bestuurder/ 
 directeur Randstedelijke Rekenkamer 
 conform besloten.    

 
2. Brief van de familie Rondeltap     in handen van GS 
 d.d. 27 oktober 2007       ter afdoening (cie RGW 
 betr. camping De Batterijen     informeren over uitkomst) 
 conform besloten.   
 
3. Brief van de gemeente Scherpenzeel    in handen van de cie BEM 
 d.d. 15 oktober 2007         
 betr. raadsbesluit Profielschets d.d. 4 oktober 2007        
 conform besloten. 
 
4. Brief van de Reflectiegroep Groot Mijdrecht Noord  in handen van GS via 
 d.d. 31 oktober 2007        de cie RGW 
 betr. Groot Mijdrecht Noord/Urgentieprojecten Randstad        
 conform besloten. 
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