
Besluitenlijst provinciale staten 
 
Besluitenlijst van de vergadering van maandag 24 september 2007 14.00 uur      

02.  Ingekomen stukken 
Conform besloten, met aanpassing op: 
- nr. 7: in handen van de commissie RGW 
- nr. 9 en 10: in handen van de commissie BEM 
- nr. 11, 12 en 13: in handen van GS ter afdoening, via de commissie WMC 
- nr. 14: in handen van de commissie BEM (in relatie tot de arhi-procedure). 

 
03. Vragenhalfuurtje  

Geen vragen. 
 
04. Vaststellen van de verslagen van 21 mei, 29 mei, 7 juni en 2 juli 2007 en de 

besluitenlijst van 2 juli 2007.  
Conform besloten.  

 
05. Collegeprogramma 

Het Collegeprogramma is door GS aangeboden ter oriënterende bespreking. 
Motie 01 (biologische landbouw en veeteelt): met algemene stemmen aanvaard. 
Motie 02 (motie van treurnis): verworpen, de fracties CDA, VVD, PvdA, 
GroenLinks, ChristenUnie, D66, SGP, Partij voor de Dieren en Mooi Utrecht 
stemden tegen. 
Motie 03 (meeting maatschappelijk draagvlak): verworpen, de fracties CDA, VVD, 
PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, D66 en SGP stemden tegen. 
Motie 04 (teruggave €7.104.000)): verworpen, de fracties CDA, VVD, PvdA, 
GroenLinks, D66, SGP, Partij voor de Dieren en Mooi Utrecht stemden tegen. 
Motie 05 (Tour de France): verworpen, de fracties CDA, VVD, PvdA en Mooi 
Utrecht stemden tegen. 
Motie 06 (concrete bestemmingen): verworpen, de fracties CDA, VVD, PvdA, 
GroenLinks en SGP stemden tegen. 
Motie 07 (congestie): verworpen, de fracties CDA, VVD, PvdA, SP, SGP, Partij voor 
de Dieren en Mooi Utrecht stemden tegen. 
Motie 08 (dierenwelzijn): met algemene stemmen aanvaard. 

06.* Halfjaarrapportage 
Voorstel van gedeputeerde staten van 17 juli 2007 tot vaststelling van de 
halfjaarrapportage 2007. 
Conform besloten, met stemverklaring van de SP dat zij éénmalig instemt met de 
hoge externe inhuur in verband met de kanteling van de organisatie.  
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07. Ondersteuning bedrijfsvoering Bureau Jeugdzorg Utrecht en wachtlijstbestrijding 
toegangsloket Bureau Jeugdzorg Utrecht 
Voorstel van gedeputeerde staten van 17 juli 2007 om uit de stelpost nog toe te wijzen 
middelen 2007 €1.195.000 in te zetten voor de ondersteuning van de bedrijfsvoering van 
Bureau Jeugdzorg Utrecht en €1.270.000 voor het voorkomen van wachtlijsten en grote 
knelpunten bij het toegangsloket Bureau Jeugdzorg Utrecht.  
Conform besloten, met stemverklaring van de ChristenUnie dat voortaan voldoende 
financiële onderbouwing vooraf gewenst is. 

08. 
 

Parkeren rond de nieuwbouw 
Voorstel van gedeputeerde staten van 21 augustus 2007 in te stemmen met het realiseren 
van een compacte parkeeroplossing en daarvoor aanvullend het beschikbare krediet te 
verhogen met €2.700.000. 
Amendement 01 (parkeren rond de nieuwbouw): verworpen, de fracties CDA, VVD, 
PvdA, ChristenUnie en Mooi Utrecht stemden tegen. 
Conform besloten, met stem tegen van de SP, GroenLinks, D66, Partij voor de 
Dieren en Mooi Utrecht. 

 
09. Besluit naar aanleiding pilots adhoc commissie vermindering regelgeving en 

bureaucratie 
Voorstel van de adhoc commissie Vermindering Regelgeving en Bureaucratie om eind 
2007 een algemene dereguleringstoets voor nieuw beleid aan de Staten voor te leggen, 
alsmede een plan van aanpak op basis van beide rapporten. 
Conform besloten, met stemverklaring van D66 en Partij voor de Dieren tegen de 
aanbevelingen bouwstagnatie.  

 
10. Opheffing OLM en delegatie muskusrattenbestrijding 

Voorstel van gedeputeerde staten van 21 augustus 2007 tot instemming met het ontwerp-
delegatiebesluit muskusrattenbestrijding en vaststelling van het voorstel tot opheffing van 
het Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding.  
Motie 09 (OLM1): verworpen, de fracties CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP 
stemden tegen.     
Motie 10 (OLM2): verworpen, de fracties CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie, D66 en 
SGP stemden tegen. 
Conform besloten, met stem tegen van de Partij voor de Dieren. 

 
11. Verordening tot subsidiëring van de verwerving van natuurterreinen 

Voorstel van gedeputeerde staten van 21 augustus 2007 tot subsidiëring van de 
verwerving van natuurterreinen (Subsidieverordening natuurterreinen ILG provincie 
Utrecht 2007). 
Amendement 02 (verwerving natuurterreinen): aanvaard, de fracties CDA, 
GroenLinks, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren en Mooi Utrecht stemden 
tegen.  
Conform besloten.  

 
12.* 5e wijziging Programmabegroting 2007  

Voorstel van gedeputeerde staten van 21 augustus 2007 tot vaststelling van de 5e wijziging 
Programmabegroting 2007.   
Conform besloten. 
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13.* Wijziging van het Reglement van Orde provincie Utrecht 2003  
Voorstel van het fractievoorzittersconvent en presidium tot wijziging van het Reglement 
van Orde provincie Utrecht 2003. 
Conform besloten. 

14.* Overdracht Nieuwe Wetering-Oost, aanwijzing bevoegd gezag in de zin van de 
Scheepvaartverkeerswet 
Voorstel van gedeputeerde staten van 3 juli 2007 tot aanwijzing van het dagelijks bestuur 
van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht als bevoegd gezag ten aanzien van de 
Nieuwe Wetering-Oost, als bedoeld in artikel 2, derde lid van de Scheepvaartverkeerswet.
Conform besloten. 

 
15.* Actualisatie Subsidieverordeningen Europese steunprogramma’s  

Voorstel van gedeputeerde staten van 21 augustus 2007 tot wijziging van de 
Subsidieverordening Europese programma’s Doelstelling 2 en LEADER+ Utrecht 2002 
inzake actualisatie.  
Conform besloten.   

 
16.* Ondersteuning Landschapsbeheerploegen Landschapsbeheer Utrecht 

Voorstel van gedeputeerde staten van 26 juni 2007 tot ondersteuning van de 
landschapsbeheerploegen van Landschap Erfgoed Utrecht (v/h) Landschapsbeheer 
Utrecht. 
Conform besloten.  

 
17.* Wijziging gemeenschappelijke regeling Facilitaire Dienst Utrechtse 

Recreatieschappen 
Voorstel van gedeputeerde staten van 17 juli 2007 tot het verlenen van toestemming aan 
gedeputeerde staten tot het vaststellen van de wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling van de Facilitaire Dienst Utrechtse Recreatieschappen.  
Conform besloten.  

 
18.* Benoeming vertegenwoordiger gedeputeerde staten in besturen van 

recreatieschappen 
Voorstel van gedeputeerde staten van 19 juni 2007 tot benoeming van de heer mr. J.H. 
Ekkers tot lid van de algemene besturen van de Recreatieschappen Stichtse Groenlanden 
en Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied, van het Plassenschap Loosdrecht 
en Omstreken en van de Facilitaire Dienst Utrechtse Recreatieschappen. 
Conform besloten bij acclamatie. 

 
19. Verantwoord en Duurzaam verlichten 

Voorstel van gedeputeerde staten van 21 augustus 2007 tot vaststelling van het gebruik 
van de economische levensduur voor openbare verlichting en de storting in de voorziening 
beheer en onderhoud per 1 januari 2008 structureel te verhogen met een bedrag van 
€191.000,-. 
Conform besloten.  
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20.* Jaar van het Religieus Erfgoed 
Voorstel van gedeputeerde staten van 21 augustus 2007 tot het beschikbaar stellen van 
€168.860,- ten behoeve van diverse activiteiten rond het Jaar van het religieus erfgoed. 
Conform besloten, met stem van de SGP tegen vanwege de interreligieuze opzet van 
de openingsmanifestatie en stemverklaring van de ChristenUnie. 

 
21. Motie GroenLinks met betrekking tot klimaat en plan van aanpak klimaat 

Voorstel van gedeputeerde staten van 28 augustus 2007 inhoudende de concrete 
uitvoering van de motie Klimaatbeleid d.d. 13 november 2006. 
Amendement 03 (kosten plan van aanpak klimaat): verworpen, de fracties CDA, 
PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, D66, SGP, Partij voor de Dieren en Mooi 
Utrecht stemden tegen.  
Conform besloten, met stemverklaring van de SP dat de plannen concreter kunnen 
en de ambities hoger, maar het voorstel als een eerste stap wordt gezien.  
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INGEKOMEN STUKKEN PS-VERGADERING 24 SEPTEMBER 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 heer S. Teeling     voor kennisgeving 
d.d. 12 mei 2007       aannemen 
betr. verplaatsing camping “de Molshoop”  

 conform besloten.  
 
2. Brief van de Raad voor het Landelijk Gebied   in handen van de cie RGW 
 d.d. 29 juni 2007        ter afdoening 
 betr. reactie op het beleidsprogramma Kabinet Balkende 
 IV 2007-2011 
 conform besloten.

3. Brief van de heer drs. L.W. Verhoef    in handen van de 
 d.d. 6 juli 2007        subcommissie voor de  
 betr. Jaarrekening 2006 van provincie Utrecht   jaarrekening ter afdoening 
 conform besloten.  
 
4. Brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken  voor kennisgeving 
 en Koninkrijksrelaties       aannemen 
 d.d. 9 juli 2007  
 betr. Rekenkamer(commissie) 
 conform besloten.   
 
5. Brief van de Randstedelijke Rekenkamer    voor kennisgeving 
 d.d. 12 juli 2007        aannemen  
 betr. Programmabegroting 2008 Randstedelijke Rekenkamer 
 conform besloten.  
 
6. Brief van J. Wijbenga      in handen van de 
 d.d. 18 juli 2007        commissies RGW en WMC 
 betr. Opheffing/verkoop camping De Batterijen   ter afdoening 
 conform besloten.  
 
7. Brief van Natuur en Milieufederatie Utrecht   in handen van de 
 d.d. 25 juli 2007        commissie RGW 
 betr. begrenzing Nationaal Landschap Arkemheen – Eemland ter afdoening 
 conform besloten.  
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8. Brief van het programmabureau Groene Hart   voor kennisgeving 
 d.d. 27 juli 2007        aannemen  
 betr. directeur programmabureau Groene Hart 
 conform besloten.  
 
9. Brief van de Stichting Heiligenbergerbeekdal   in handen van de 
 d.d. 17 augustus 2007       commissie BEM 
 betr. herinnering over uitblijven beantwoording brieven  ter afdoening 
 conform besloten.      
 
10. Brief van D. van ’t Hof      in handen van de  
 d.d. 5 september 2007       commissie BEM 
 betr. woningbouw bij brugoprit over het A-R kanaal in  ter afdoening 
 Maarssen 
 conform besloten.  
 
11. Brief van het bestuur van Stichting Integratie Gehandicapten in handen van GS 
 Bunschoten        ter afdoening, via de  
 d.d. 16 augustus 2007       commissie WMC 
 betr. Verzoek om voortzetting functie bouwkundig adviseur 
 toegankelijkheid 
 conform besloten.  
 
12. Brief van Praktijk en Adviesbureau Mens in Bedrijf  in handen van GS 
 d.d. 3 september 2007       ter afdoening, via de   
 betr. Verzoek om voortzetting functie bouwkundig adviseur commissie WMC 
 toegankelijkheid  
 conform besloten.  
 
13. Brief van Platform Gehandicapten Breukelen   in handen van GS 
 d.d. 23 augustus 2007       ter afdoening, via de  
 betr. Verzoek om voortzetting functie bouwkundig adviseur commissie WMC 
 toegankelijkheid 
 conform besloten.  
 
14. Brief van de gemeente Abcoude     in handen van de  
 d.d. 7 september 2007      commissie BEM 
 betr. motie gemeentelijke herindeling      
 conform besloten.  
 
15. Brief van de gemeente Bunnik      in handen van GS 
 d.d.18 september 2007      ter afdoening, via de 
 betr. afschrift brief aan GS betreffende voorontwerp   commissie RGW 
 Structuurplan   
 conform besloten.  
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