
Besluitenlijst Provinciale Staten 
 
Besluitenlijst van de vergadering van maandag 17 december 2007 9.30 uur      

02.  Ingekomen stukken 
Conform besloten. 

 
03. Vragenhalfuurtje 

Geen vragen.  
 
04. Vaststellen van het verslag en de besluitenlijst van 5 november 2007   

Conform besloten. 
 
05.* 6e wijziging Programmabegroting 2007 

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 4 december 2007 tot vaststelling van de 6e

wijziging Programmabegroting 2007.  
Conform besloten.  

 
06.* 7e wijziging Programmabegroting 2007 

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 4 december 2007 tot vaststelling van de 7e

wijziging Programmabegroting 2007.  
Conform besloten. 

 
07. Overboekingsvoorstel 2007 

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 4 december 2007 tot vaststelling van de 
overboekingen 2007.    
Conform besloten.  

08.* 1e wijziging Programmabegroting 2008 project WABO 
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 4 december 2007 tot vaststelling van de 1e

wijziging Programmabegroting 2008 project WABO. 
Conform besloten. 

 
09.* 2e wijziging Programmabegroting 2008 Bestuursakkoord 

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 4 december 2007 tot vaststelling van de 2e

wijziging Programmabegroting 2008 project WABO. 
Conform besloten.  

 
10. Uitvoeringsprogramma 2007-2011 en 3e begrotingswijziging 2008 (wijziging 1c) 

(inclusief Samenwerkingsagenda’s gemeenten) 
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 4 december 2007 tot vaststelling van het document 
“Uitvoeringsprogramma 2007-2011 met bijbehorende 9e begrotingswijziging 2007 en 3e

begrotingswijziging 2008” met inbegrip van de financiële kaders. 
De fractie Mooi Utrecht onthoudt zich van stemming bij de amendementen, door de 
statenzaal te verlaten.  
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Amendement 01 (arbeidstrainings- en coachingscentrum):met algemene stemmen 
aanvaard.    
Amendement 02 (kaderstelling): verworpen, de fracties CDA, VVD, PvdA en SGP 
stemden tegen.   
Amendement 03 (samenwerkingsagenda): ingetrokken.   
Amendement 04 (65 mln): verworpen, de fracties CDA, VVD en PvdA stemden 
tegen.   
Amendement 05 (monitoring):met algemene stemmen aanvaard.  
Amendement 06 (woon-werkverkeer fiets): met algemene stemmen aanvaard. 
Amendement 07 (stimulering ondernemerschap onder laagopgeleiden): aanvaard, de 
fracties ChristenUnie, D66 en Partij voor de Dieren stemden tegen.   
Amendement 08 (compartimentering): aanvaard, de fractie van het CDA stemde 
tegen.   
Amendement 09 (aanvulling toetsingskader samenwerkingsagenda): ingetrokken. 
Amendement 09b (waterketen inrichtingsmaatregelen KRW): ingetrokken.  
Amendement 10 (waterketen in het kader van inrichtingsmaatregelen KRW): met 
algemene stemmen aanvaard.    
Amendement 11 (incidentele verhoging subsidie Stichting 
Monumentenwacht):ingetrokken.    
Amendement 11b (bouwkundig adviseur toegankelijkheid): ingetrokken.  
Amendement 12 (bouwkundig adviseur toegankelijkheid): met algemene stemmen 
aanvaard.    
Motie 01 (samenwerking met Turkse regio): verworpen, de fracties CDA, VVD, SP, 
SGP en Partij voor de Dieren stemden tegen.  
Motie 02 (kaderstelling en dekking extra uitgaven): met algemene stemmen 
aanvaard.     
Motie 03 (ketenregie jeugdzorg Utrecht): ingetrokken. 
Motie 04 (hoogspanningskabels): met algemene stemmen aanvaard.   
Motie 05 (stageplaatsen/leerlingplaatsen): met algemene stemmen aanvaard. 
Motie 06 (kaders voor communicatie): aanvaard, de fractie van de SP stemde tegen. 
Motie 07 (inpassen ambulante hulp thuisloze jongeren in jeugdketen): verworpen, de 
fracties CDA, VVD, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie stemden tegen.   
Motie 08 (wildaanrijdingen op provinciale wegen): met algemene stemmen aanvaard.
Motie 09 (minder papier, meer bomen): aanvaard, de fracties PvdA, D66, SGP en 
Mooi Utrecht stemden tegen.   
Motie 10 (samenwerken met hart en verstand): verworpen, de fracties CDA, VVD, 
PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, D66 en SGP stemden tegen.     
Motie 11 (duurzame ov-tariefacties): verworpen, de fracties CDA, VVD, PvdA, 
ChristenUnie en SGP stemden tegen.   
Motie 12 (eendracht maakt bestuurskracht): verworpen, de fracties CDA, VVD, 
PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, D66, SGP en Mooi Utrecht stemden tegen.    
Motie 13 (haalbaarheidsonderzoek lightrailverbinding Amersfoort-
Veenendaal/Rhenen): aanvaard, de fracties VVD, PvdA en D66 stemden tegen.  
Motie 14 (samenwerkingsagenda): aanvaard, de fractie van D66 stemde tegen.   
Motie 15 (bestemming provinciale reserves): met algemene stemmen aanvaard.   
Conform besloten, met stemverklaring van D66 dat zij instemmen met het besluit 
met uitzondering voor wat betreft alle aspecten die te maken hebben met de 
samenwerkingsagenda. Mooi Utrecht stemt tegen het voorstel, GroenLinks is 
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akkoord, met de opmerking dat het uitvoeringsprogramma beter is dan het coalitie-
akkoord.  De fractie van de ChristenUnie heeft zich kritisch getoond op inhoud en 
proces maar is akkoord en geeft GS mee vooral aan de slag te gaan. De SP is 
akkoord,  met uitzondering van de punten betreffende het economisch beleidsplan.   

11.* Laten vervallen van subsidieplafonds, subsidieregeling Wonen, Welzijn en Zorg 
(WelThuis) 
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 4 december 2007 tot wijziging van de tijdelijke 
subsidieregeling wonen, welzijn en zorg 2006 met het oog op het laten vervallen van het 
subsidieplafond. 
Conform besloten. 

 
12. Economisch Beleidsplan 2007-2011 

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 september 2007 tot vaststelling van het 
Economisch Beleidsplan 2007-2011. 
Amendement 13 (economisch beleidsplan): met algemene stemmen aanvaard.  
Motie 16 (kandidaat project 22 Cultuur en Kennis Randstad Urgent): wordt 
aangehouden.     
Conform besloten, stem tegen van de SP.  

 
13.* Bestedingsvoorstel middelen Stimuleringsfonds 2006 t.b.v. Ecopassage Elst 

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 oktober 2007 tot het beschikbaar stellen van 
€1.200.000,- vanuit het Stimuleringsfonds ten behoeve van de realisatie van de 
Ecopassage bij Elst.  
Conform besloten.  

 
14. Uitgangspunten provincie Utrecht voor besluitvorming in KRW in de 

deelstroomgebieden Rijn West en Rijn Midden 
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 oktober 2007 tot vaststelling van 
Uitgangspunten provincie Utrecht voor de besluitvorming in de Kader Richtlijn Water. 
Conform besloten.   

 
15. Kadernotitie Erfgoedparels 

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 oktober 2007 tot vaststelling van de 
‘Kadernotitie erfgoedparels in de provincie Utrecht’. 
Motie 17 (investeringsfonds provinciaal erfgoed): aanvaard, de fracties SP en Partij 
voor de Dieren stemden tegen.  
Motie 18 (verruiming te restaureren objecten Parelfonds): verworpen, de fracties 
CDA, VVD, PvdA, SP, ChristenUnie en SGP stemden tegen.    
Conform besloten.  

 
16.* Vaststelling Subsidieverordening verantwoord verlichten provincie Utrecht 

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 oktober 2007 tot vaststelling van de 
Subsidieverordening verantwoord verlichten provincie Utrecht. 
Conform besloten.  

 
17. Startnotitie cultuurbeleid 2009-2012 

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 9 oktober 2007 tot instemming met de concept 
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startnotitie cultuurbeleid 2009-2012. 
Motie 19 (cultuurbeleid): verworpen, de fracties van CDA, VVD, PvdA, SP, 
GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en Mooi Utrecht stemden tegen.   
Conform besloten. 

 
18.* 2e wijziging subsidieverordening statenfracties provincie Utrecht 2002 

Voorstel tot wijziging van de Subsidieverordening statenfracties provincie Utrecht 2002. 
Conform besloten.  

 
19.* Normenkader Rechtmatigheid 2007 

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 oktober 2007 tot vaststelling van het 
normenkader voor de rechtmatigheidscontrole 2007. 
Conform besloten.  

 
20.* Bestuursakkoord 2008; Financiële consequenties 

Voorstel van Gedeputeerde Staten 30 oktober 2007 tot vaststelling van de 
begrotingswijziging bestuursakkoord 2008. 
Conform besloten.  

 
21.* Uitvoeringsregels bedrijfsvoeringsreserve (BVR) 

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 4 september 2007 tot vaststelling van de 
uitvoeringsregels bedrijfsvoeringsreserve (BVR). 
Conform besloten.  

 
22.* Opheffing Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Randstad 

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 27 november 2007 tot opheffing van de 
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Randstad. 
Conform Besloten.  
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INGEKOMEN STUKKEN PS-VERGADERING 17 DECEMBER 2007  
 
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 Vereniging Leefbare Venen  in handen van cie RGW 
 d.d. 1 november 2007      (vergadering 19-11-2007) 
 betr. waterberging Groot Mijdrecht Noord/UPR  
 conform besloten. 
 
2. Brief van de Stichting Heiligenbergerbeekdal  in handen van GS ter 
 d.d. 2 november 2007      afdoening  
 betr. herinnering aan het College d.d. 2 november over 
 onbeantwoorde brieven uit het verleden  
 conform besloten.  
 
3. Brief van het NMU     in handen van GS ter 
 d.d. 12 november 2007      afdoening, ter kennisname  
 betr. concept ontwerp Streekplanuitwerking Nationale voor cie RGW 
 Landschappen  
 conform besloten.  
 
4. Brief van Papillon Advies    in handen van cie MME 
 d.d. 16 november 2007  
 betr. aanbieding notitie ‘Techniekpark op voormalige 
 vliegbasis?” 
 conform besloten.  
 
5. Brief van het ROC Midden Nederland   voor kennisgeving 
 d.d. 15 november 2007      aannemen  
 betr. kunstijsbaan Eemland  
 conform besloten.  
 
6. Brief van de Watersportvereniging 4e en 5e plas  voor kennisgeving 
 d.d. 15 november 2007      aannemen  
 betr. snelvaren Loosdrechtse Plassen 
 conform besloten.  
 
7. Brief van de Raad voor het Landelijk Gebied  voor kennisgeving 
 d.d. 16 november 2007      aannemen  
 betr. advies “Publieke belangen centraal” 
 (het volledige advies ligt op de griffie, kamer A6.14 
 ter inzage)  
 conform besloten.  
 
8. Brief namens de Stichting Groene Hart, KNNV, IVN in handen van cie RGW 
 Gouda en Stichting Sportvisserij Groene Hart 
 d.d. 22 november 2007  
 betr. 35 miljoen voor westelijke veenweidegebieden 
 conform besloten.  
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9. Brief van de Vereniging van Opstalhouders   voor kennisgeving 
 d.d. 11 december 2007      aannemen  
 betr. Corruptie in de bovenwereld, kritische 
 beschouwing voor bestuurders  
 (brief ligt ter inzage op de griffie, kamer A6.14)  
 conform besloten.  
 
10. Brief van Pako Rhenen     in handen van GS 
 d.d. 3 december 2007      ter afdoening  
 betr. reclameborden  
 conform besloten.  
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