
Besluitenlijst Provinciale Staten 
 
Besluitenlijst van de vergadering van maandag 29 september 2008 14.00 uur  

02.  Vaststellen agenda 
Conform besloten, met aanpassing op:  
- het Vragenhalfuurtje wordt agendapunt 11a 
- motie vaststelling status huidige college (door dhr. Nugteren) wordt agendapunt 8a
- motie van uitgeleide (door dhr. Bos) wordt agendapunt 8b 

03. Ingekomen stukken 
Conform besloten.  

 
04. Benoeming leden commissie onderzoek geloofsbrieven 

Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel tot het voorzien in de vacatures in 
de commissie onderzoek geloofsbrieven door de benoeming van mw. A. Jonkers-
Cornelisse en dhr. J.W.R. van Lunteren. 
Bij acclamatie besloten.    

 
05. Voorziening vacatures Provinciale Staten (onderzoek geloofsbrieven) 

Onderzoek geloofsbrieven van mw. drs. H.D.I. Walta-auf’m Keller (VVD), mw. D. 
Lamers-Tiecken (VVD), dhr. mr. P. Kelder (VVD) en dhr. mr. drs. L.W. Nooteboom 
(VVD) ontstaan door het vertrek van dhr. ir. D.J. van den Burg (VVD), mw. drs. E. Dijk-
Osseweijer (VVD), mw. drs. E.A. de Graaff-van Meeteren (VVD) en dhr. F.J. Vos 
(VVD).   

 
06. Beëdiging leden Provinciale Staten  

Beëdiging van mw. drs. H.D.I. Walta-auf’m Keller (VVD), mw. D. Lamers-Tiecken 
(VVD), dhr. mr. P. Kelder (VVD) en dhr. mr. drs. L.W. Nooteboom (VVD) als statenlid. 

07. Afscheid leden Provinciale Staten 
 
08. 
 

Vaststellen van de besluitenlijsten van 23 juni, 4 juli en 14 juli 2008 en de notulen 
van 19 mei, 23 juni, 4 juli en 14 juli 2008.  
Conform besloten, met aanpassing op:  
Notulen 23 juni 2008 
- pagina 100, 2e kolom: mw. Versteeg (D66) in plaats van mw. Versteeg (SP) 
- pagina 148, 1e kolom: de soep wordt minder heet gegeten in plaats van meer heet 
gegeten 
- pagina 148, 2e kolom: laatste regel: mest in plaats van groei 

 
08a. Motie vaststelling status huidige college (dhr. Nugteren, GroenLinks) 

Motie01 (verzoek tot terugtreden huidige college van Gedeputeerde Staten): verworpen, 
de fracties CDA, VVD, ChristenUnie, SGP en Mooi Utrecht stemden tegen. 
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08b. Motie van uitgeleide (dhr. Bos, PvdA) 
Motie02 (motie van uitgeleide): aanvaard, de fracties SP, D66, SGP en Mooi Utrecht 
stemden tegen.   

 
08c. Ontslag gedeputeerden mw. M.G. Dekker (PvdA) en dhr. J.P.A. de Wilde (PvdA) 

De gedeputeerden mw. M.G. Dekker (PvdA) en dhr. J.P.A. de Wilde (PvdA) dienen hun 
ontslag als lid van Gedeputeerde Staten in.    

 
08d. Afscheid gedeputeerden 
 
09. Bespreking coalitievorming CDA, VVD en ChristenUnie 

Besloten wordt het coalitieakkoord voor kennisgeving aan te nemen. 
Motie03 (financieel beleid): met algemene stemmen aanvaard. 
Motie04 (onderzoek invoering kapitaalsdienst): ingetrokken. 
Motie05 (financiële effecten nieuw coalitieakkoord op Uitvoeringsprogramma): 
ingetrokken.  

 
10. Benoeming nieuwe leden van Gedeputeerde Staten  

Voor de invulling van elke vacature is een afzonderlijke schriftelijke stemming gehouden. 
Benoemd worden: 
- mw. M. Haak-Griffioen (ChristenUnie): 43 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 43 
stemmen voor.  
- dhr. drs. W.M. de Jong (ChristenUnie): 43 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 43 
stemmen voor. 

11. Beëdiging nieuwe leden van Gedeputeerde Staten 
Beëdiging van de nieuwe leden van het college van Gedeputeerde Staten, te weten: 
- mw. M. Haak-Griffioen 
- dhr. drs. W.M. de Jong.  

 
11a. Vragenhalfuurtje 

Mondelinge vragen van de fracties van GroenLinks, SP en D66 betreffende de 
voorgenomen bouw van een hoogspanningsstation bij Kortrijk in de gemeente Breukelen. 

12. Vaststelling beslissingen op de bezwaarschriften in verband met het 
Herindelingsadvies Vecht- en Plassengebied  
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 
september 2008 tot vaststelling van de beslissingen op de bezwaarschriften in verband met 
het Herindelingsadvies Vecht- en Plassengebied.  
Conform besloten. 

13. Prestatie-indicatoren in programmabegroting 2009  
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 juli 
2008 tot vaststelling van de prestatie-indicatoren voor de programmabegroting 2008. 
Conform besloten, met stemverklaring tegen het voorstel van de SP, Partij voor de 
Dieren en D66 aangezien de controlerende rol van PS onvoldoende gewaarborgd is 
en stemverklaring van GroenLinks dat deze indicatoren zeker niet optimaal zijn, 
maar teruggaan naar de oude 300 indicatoren ook geen optie is.   
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14.* Verdringingsreeks Amstelland 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 24 
juni 2008 tot wijziging van de Verordening waterhuishouding De Stichtse Rijnlanden 
2002 en de Verordening waterhuishouding Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 
2002 in verband met de regeling van de rangorde bij watertekorten.   
Conform besloten.  

 
15.* Niet meer in rekening brengen leges energieopslagsystemen  

Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 27 
mei 2008 tot het niet meer in rekening brengen van leges energieopslagsystemen. 
Conform besloten.  

 


