
Besluitenlijst Provinciale Staten 
 
Besluitenlijst van de vergadering van maandag 31 maart 2008 14.00 uur 

02.  Vaststellen agenda 
Conform besloten. 

 
02a. Beëdiging van mw. G.W. Nalis (PvdA) als niet-statenlid (commissielid) 

Conform besloten.  
 
03. Ingekomen stukken 

Conform besloten.  
 
04. Vragenhalfuurtje 

Mondelinge vragen gesteld door Ralph de Vries (D66) over de wijze waarop 
Gedeputeerde Staten de gemeente Leusden bij de Arhi-procedure in het Valleigebied 
betrekken naar aanleiding van de statenmotie van 18 februari 2008. 
 
Mondelinge vragen gesteld door Bas Nugteren (GroenLinks) naar aanleiding van de Krant 
met betrekking tot de Samenwerkingsagenda. 
Motie 01 (beeldvorming besluitvorming Samenwerkingsagenda): verworpen, de 
fracties CDA, VVD en PvdA stemden tegen. 
Motie 02 (projecten Samenwerkingsagenda): met algemene stemmen aanvaard. 
 
Mondelinge vragen gesteld door Wanda Bodewitz (Partij voor de Dieren) naar aanleiding 
van de opheffing van de compartimentering van dierrechten. 

 
05. Vaststellen van het verslag en de besluitenlijst van 18 februari 2008  

Het verslag wordt aangehouden in verband met het ontbreken van de 1e termijn van 
gedeputeerde Dekker bij agendapunt 5: duurzame versterking van gemeenten in het 
Valleigebied.  
De besluitenlijst van 18 februari 2008 is conform besloten.  

 
06.* Herziening van de planning- en controlcyclus- en documenten 

Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 19 
februari 2008 tot vaststelling van de notitie herziening P&C cyclus en -documenten. 
Conform besloten. 

07. Projectplan doorstart Internetportaal  
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 19 
februari 2008 om kennis te nemen van het plan van aanpak doorstart internetportaal en, 
via bijgevoegde begrotingswijziging, het geschatte tekort van €414.000,- ten laste te 
brengen van de algemene bedrijfsvoeringsreserve. 
Conform besloten, met stem tegen van D66, Partij voor de Dieren en Mooi Utrecht 
en stemverklaring van GroenLinks dat ze GS op dit moment het vertrouwen 
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schenken.  
Motie 03 (Provinciaal Internetportaal): verworpen, de fracties CDA, VVD, PvdA, 
SP, GroenLinks, ChristenUnie en SPG stemden tegen.  

 
08. 
 

Beleidskader Communicatie  
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 19 
februari 2008 tot vaststelling van het Beleidskader Communicatie 2008-2011. 
Conform besloten, met stemverklaring van Mooi Utrecht dat ze de doelstelling 
communicatie met de bevolking steunen.  

 
09.* Instellingsbesluit Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) 

Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 
januari 2008 tot samenvoeging van de drie adviescommissies (PPC, PCMW en PCLG) tot 
één provinciale commissie leefomgeving PCL (Instellingsbesluit Provinciale Commissie 
Leefomgeving provincie Utrecht). 
Conform besloten.  

 
10.* Programma Wel Thuis! 2 

Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 12 
februari 2008 tot vaststelling van het Programma Wel Thuis! 2. 
Conform besloten. 

 
11.* Stimuleringsprogramma kleinschalig wonen voor mensen met dementie in de 

provincie Utrecht, 2008-2011 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 12 
februari 2008 tot vaststelling van de ‘Hoofdlijnen Flexibel Stimuleringsprogramma 
Kleinschalig Wonen voor Mensen met Dementie in de provincie Utrecht, 2008-2011’. 
Conform besloten. 
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INGEKOMEN STUKKEN PS-VERGADERING 31 MAART 2008  
 
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 gemeente Abcoude     behandeld in de cie MME 
 d.d. 3 januari 2008       van 3 maart 2008, in 
 betr. Motie betreffende de verplaatsing van de  handen van GS ter  
 busroute van BBA langs het NS-station Abcoude  afdoening 
 conform besloten.  
 
2. Brief van de Kamer van Koophandel   betrokken bij de  
 Midden-Nederland      statenvergadering van 18 
 d.d. 15 februari 2008       februari 2008  
 betr. vaststelling ontwerp-reglementen waterschappen 
 conform besloten.  
 
3. E-mail van de heer Platvoet     in handen van GS 
 d.d. 18 februari 2008       ter afdoening  
 betr. tweede ronde inspraak Vecht en Plassen  
 organiseren   
 conform besloten.  
 
4. E-mail van de heer Bos     behandeld in de cie MME 
 d.d. 26 februari 2008       van 3 maart 2008, in 
 betr. Gedeputeerde Staten reageren niet op vragen  handen van GS ter  
 over de buskwestie Breukelen      afdoening 
 conform besloten.  
 
5. Brief van de Randstedelijke Rekenkamer   voor kennisgeving 
 d.d. 28 februari 2008       aannemen  
 betr. 1e wijziging op de programmabegroting 2008  
 (de 1e wijziging programmabegroting 2008 ligt ter 
 Inzage op de griffie, kamer A06.16) 
 conform besloten.  
 
6. Brief van de Randstedelijke Rekenkamer   in handen van de cie  
 d.d. 28 februari 2008       BEM 
 betr. Jaarstukken 2007  
 conform besloten.  
 
7. Brief van de Stichting Wakker Odijk   in handen van de cie 
 d.d. 22 februari 2008       RGW 
 betr. zienswijze op Rapport Streekplanuitwerking 
 Nationale Landschappen  
 conform besloten.  
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8. Brief van het ministerie van BZK    in handen van de cie 
 d.d. 10 maart 2008       BEM  
 betr. Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 
 ‘Zichtbaar toezicht’ 
 (het toezichtkader ligt ter inzage op de griffie, kamer 
 A06.16) 
 conform besloten. 
 
9. Brief van de gemeente De Ronde Venen   in handen van de cie  
 d.d. 11 maart 2008       RGW 
 betr. motie rapport Remkes 
 conform besloten.  
 
10. Brief van Ger van Hofwegen    in handen van de cie  
 d.d. 17 maart 2008       RGW 
 betr. woonschip beleid Vecht  
 conform besloten.  
 
11. Brief van Raad Landelijk Gebied, Raad voor  voor kennisgeving 
 Verkeer en Waterstaat en VROMRaad   aannemen  
 d.d. 14 maart 2008  
 betr. Randstad 2040 Verbinden en Verknopen 
 (het advies ligt ter inzage op de griffie, kamer A06.16) 
 conform besloten.   
 
12. Brief van de heer/mevrouw A. Schras   in handen van de cie 
 d.d. 20 maart 2008       BEM  
 betr. Arhiprocedure Vechtstreek  
 
13. Brief van de Randstedelijke Rekenkamer   in handen van de cie 
 d.d. 21 maart 2008       BEM 
 betr. aanpassing onderzoek jaarstukken 2007  
 conform besloten. 
 
14.  Email van de heer Barrance    in handen van de cie 
 d.d. 26 maart 2008      MME 
 betr. Red de 124 hyve verwelkomt 500ste lid  
 conform besloten. 
 
15. Brief van de Ondernemingsraad    betrekken bij agendapunt 
 d.d. 26 maart 2008       7: projectplan doorstart 
 betr. doorstart Portaal, provinciale website   Internetportaal 
 conform besloten.  
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