
Besluitenlijst provinciale staten 
 
Besluitenlijst van de vergadering van maandag 2 juli 2007 14.00 uur      

02.  Ingekomen stukken 
Conform besloten.  

 
03. Vragenhalfuurtje  

Vragen van dhr. drs. R.E. de Vries van D66 aan gedeputeerde mw. A.H. Raven 
betreffende de ondertekening van de intentieovereenkomst met betrekking tot het 
ontwikkelingsplan Fort bij Vechten.  

 
04. Vaststellen van het verslag van 23 april 2007 en de besluitenlijsten van 21 en 29 mei 

2007  
Conform besloten.  

 
04a. Benoeming voorzitter statencommissie MME en plaatsvoorvervangend voorzitters 

van de vier statencommissies. 
Voorstel van het fractievoorzittersconvent en presidium tot het bij acclamatie benoemen 
van de heer P.C. Pollmann tot voorzitter van de statencommissie MME, de heer F.J. Vos 
tot plaatsvervangend voorzitter van de statencommissie BEM, mevrouw drs. U.P. Blom 
tot plaatsvervangend voorzitter van de statencommissie RGW, de heer J. Konijnenbelt tot 
plaatsvervangend voorzitter van de statencommissie MME en mevrouw L. Hogema tot 
plaatsvervangend voorzitter van de statencommissie WMC. 
Conform besloten. 

 
05. Jaarrekening 2006 en afrekenvoorstel 2006 

Voorstel van gedeputeerde staten van 24 april 2007 tot het vaststellen van de jaarrekening 
2006 en het toevoegen van de bedragen aan de dienstreserve (afrekenvoorstel). 
Amendement 01 (schrappen stelpost): verworpen, de fracties CDA, VVD, PvdA en 
SGP stemden tegen. 
Conform besloten, met aanpassing dat er bij beslispunt 3, achter algemene reserve 
een punt komt te staan. 

06.* 4e wijziging Programmabegroting 2006 
Voorstel van gedeputeerde staten van 22 mei 2007 tot vaststelling van de 4e

begrotingswijziging. 
Conform besloten. 

 
07. Voordracht leden en plaatsvervangend leden Algemeen Bestuur Regio Randstad 

Voorstel van gedeputeerde staten van 29 mei 2007 tot het benoemen van mevrouw M.G. 
Dekker en de heer mr. J.H. Ekkers als leden van het Algemeen Bestuur van het 
samenwerkingsverband Randstad en mevrouw A.H. Raven en de heer drs. R.W. Krol als 
plaatsvervangende leden.  
Conform besloten, met stem tegen van D66. 
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08. 
 

Uitvoering PS-besluit betreffende het eindrapport van de Staten Werkcommissie 
Europese Aangelegenheden “Europa begint in Utrecht” 
Voorstel om akkoord te gaan met de manier waarop invulling wordt gegeven aan de 
aanbevelingen uit het rapport “Europa begint in Utrecht”, zoals verwoord in het document 
“Uitvoering PS-besluit betreffende het eindrapport van de Staten Werkcommissie 
Europese Aangelegenheden.  
Conform besloten, met stem tegen van de SP. 

 
09.* Vaststellen eerste wijziging van de Verordening Programmaraad Randstedelijke 

Rekenkamer. 
Voorstel tot wijziging van de Verordening Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer, 
zoals opgesteld door de provincie Flevoland. 
Conform besloten. 

 
10.* Ontwerpprogrammabegroting 2008 Randstedelijke Rekenkamer 

Voorstel om geen zienswijzen in te dienen met betrekking tot de 
Ontwerpprogrammabegroting 2008 Randstedelijke Rekenkamer, om de reden dat geheel 
kan worden ingestemd met de voorgelegde Ontwerpprogrammabegroting.  
Conform besloten. 

 
11.* Ontwerp-besluit behorende bij Sturen in Vertrouwen, eindrapport 

beleidsauditcommissie aansturing jeugdzorg 
Conform besloten.  

 
12. Kwaliteitsverbetering Verblijfsrecreatie en natuur 

Voorstel van gedeputeerde staten van 15 mei 2007 tot het verlengen van de pilot 
Kwaliteitsverbetering Verblijfsrecreatie en Natuur.   
Conform besloten, met stem tegen van de Partij voor de Dieren. 

 
13.* Financiering Uitvoeringsprogramma Groene Hart 

Voorstel van gedeputeerde staten van 22 mei 2007 tot financiering Uitvoeringsprogramma 
Groene Hart. 
Conform besloten. 

14.* Aanvullend budget voor het project Binnenstad Wateras/Hollandse Ijssel in de 
gemeente Nieuwegein 
Voorstel van gedeputeerde staten van 22 mei 2007 tot het beschikbaar stellen van een 
aanvullend bedrag van €1.420.000,- aan gedeputeerde staten voor hun project Binnenstad 
Wateras/Hollandse IJssel van de gemeente Nieuwegein. 
Conform besloten, met stemverklaring tegen van de SP. 

 
15.* Reserve recreatieve fietsverbindingen  

Voorstel van gedeputeerde staten van 13 maart 2007 tot het beschikbaar stellen van 
€1.453.296,79 in 2007 ten laste van de reserve recratieve fietsverbindingen voor de 
hiervoor genoemde projecten. 
Conform besloten.   
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16. Begroting 2008 en 2009 project Herinrichting Stationsgebied Driebergen-Zeist  
Voorstel van gedeputeerde staten van 22 mei 2007 het budget ad €750.000,- (2007: 
€450.000,- en 2008: €300.000,-) voor het project Herinrichting Stationsgebied 
Driebergen-Zeist beschikbaar te stellen ten laste van de stelpost Nieuw Beleid.  
Conform besloten.  

 


