
Besluitenlijst Provinciale Staten 
 
Besluitenlijst van de vergadering van maandag 18 februari 2008 14.00 uur 

02.  Ingekomen stukken 
Conform besloten. 

 
03. Vragenhalfuurtje 

Geen vragen.  
 
04. Vaststellen van het verslag en de besluitenlijst van 17 december 2007  

Conform besloten. 
 
05. Duurzame versterking bestuurskracht van gemeenten in het Valleigebied   

Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 
januari 2008 om op verzoek van de gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel per 1 maart 
2008 het open overleg ingevolge de Wet algemene regels herindeling te starten met de 
gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg.   
Conform besloten, met stem tegen van SP en Mooi Utrecht en stemverklaring van 
D66, SGP en CDA dat zij instemmen met het voorstel met dien verstande dat GS de 
moties over zal nemen/uit zal voeren.   
Motie 01 (versterking bestuurskracht Valleigebied): aanvaard, de fracties PvdA en 
GroenLinks stemden tegen.   
Motie 02 (ambtelijke samenwerking Renswoude): aanvaard, de fracties PvdA, 
GroenLinks en ChristenUnie stemden tegen.     

 
05a. Interpellatie van GroenLinks met betrekking tot de problematiek rond de nieuwe 

provinciale website (provinciaal portaal)   
Motie 03 (portaal plan van aanpak): overgenomen door GS (ingetrokken).  
Motie 04 (motie van afkeuring): verworpen, de fracties CDA, VVD, PvdA, SGP, 
Partij voor de Dieren en Mooi Utrecht stemden tegen.   

06. Tekst geactualiseerd SMPU en geactualiseerd Richtprogramma 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 18 
december 2007 tot vaststelling van het geactualiseerde Strategisch Mobiliteitsplan 
Provincie Utrecht 2004-2020.  
Amendement 01 (veiligheid gaat voor kunst op de weg): verworpen, de fracties CDA, 
PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, D66, SGP en Mooi Utrecht stemden tegen.   
Amendement 02 (uitbreiding bestaande spoornet): met algemene stemmen aanvaard.
Amendement 03 (SMPU 60 km zone): overgenomen door GS (ingetrokken). 
Amendement 04 (openbaar vervoer): verworpen, de fracties CDA, VVD, PvdA, 
ChristenUnie en SGP stemden tegen.     
Conform besloten, stem tegen Mooi Utrecht en stemverklaring D66 voor SMPU 
beoordelingskader onvoldoende integraal.  
Motie 05 (geen verlengde N230):verworpen, de fracties CDA, VVD, PvdA en SGP 
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stemden tegen.   
Motie 06 (N226 Maarsbergen-Leersum 60 km/uur): verworpen, de fracties CDA, 
VVD, PvdA, SP, ChristenUnie en SGP stemden tegen.   
Motie 07 (verkeersveiligheidsanalyse Maarsbergseweg): overgenomen door GS 
(ingetrokken).   

07. Agenda vitaal platteland: vaststellen Uitvoeringsprogramma’s 2008  
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 18 
december 2007 tot vaststelling van de Uitvoeringsprogramma’s 2008.  
Conform besloten, stemverklaring SP “ga maar aan de slag”.  
Motie 08 (invulling kaderstellende rol PS AVP via kaderbrief): overgenomen door 
GS (ingetrokken).    

 
08. 
 

Vaststelling Grondwaterplan 2008-2013 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 27 
november 2007 tot vaststelling van het Grondwaterplan 2008-2013.  
Amendement 05 (beleidslijn 12 inzake milieubeschermingszones): aanvaard, de 
fracties CDA, VVD en SGP stemden tegen.    
Conform besloten. 
Motie 10 (natuurbeschermingswet- en TOP-gebieden): verworpen, de fracties CDA, 
VVD, PvdA, ChristenUnie, SGP en Mooi Utrecht stemden tegen.   

 
09.* Subsidieregeling Aardgas-afleverinstallaties provincie Utrecht 

Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 18 
december 2007 tot vaststelling van de subsidieverordening Aardgasafleverinstallaties in 
de provincie Utrecht.  
Conform besloten.  

 
10. Actieplan Duurzaamheid  

Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 5 
februari 2008 tot vaststelling van het actieplan Duurzaamheid.  
Conform besloten, stemverklaring SP voor het voorstel maar eigenlijk waren de 
verwachtingen hoger en stemverklaring van Mooi Utrecht.  
Motie 09 (duurzaamheidsprijs): verworpen, de fracties CDA, VVD, PvdA, SGP en 
Mooi Utrecht stemden tegen.    
Motie 11 (offensief duurzame energie): aanvaard, de fractie VVD stemde tegen.     

 
11. Aanpassing reglementen Utrechtse waterschappen aan gewijzigde Waterschapswet 

Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 
januari 2008 tot aanpassing van de reglementen van de Utrechtse waterschappen als 
gevolg van een wijziging van de Waterschapswet. 
Amendement 06 (geborgde zetels): aanvaard, de fracties CDA, VVD, en SGP 
stemden tegen.     
Conform besloten. 
Motie 12 (zetelverdeling waterschapsbestuur): aanvaard, de fracties CDA, VVD en 
SGP stemden tegen.    
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12.* Tijdelijke subsidieverordening breedbandtoepassingen provincie Utrecht 2008  
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 13 
november 2007 tot vaststelling van de tijdelijke subsidieverordening 
breedbandtoepassingen provincie Utrecht 2008.  
Conform besloten. 

 
13a.* GS-reactie op aanbevelingen eindrapport beleidsauditcommissie ‘Sturen in 

vertrouwen’ 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 
oktober 2007 tot instemming met de concrete uitwerking door GS van de 14 
aanbevelingen aan GS uit het eindrapport van de beleidsauditcommissie ‘Sturen in 
vertrouwen’. 
Conform besloten.  

 
13b.* Reactie Provinciale Staten op de 15e aanbeveling van het rapport van de 

beleidsauditcommissie van Provinciale Staten naar de aansturing van de Utrechtse 
jeugdzorg  
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van de statencommissie Wonen, 
Maatschappij en Cultuur van 21 januari 2008 tot vaststelling van de reactie van 
Provinciale Staten naar de aansturing van de Utrechtse jeugdzorg.  
Conform besloten.   

 
14.* Verordening tot wijziging artikel 34 en ‘reparatie’ terugwerkende kracht artikel 13 

van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden 
provincie Utrecht 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 11 
december 2007 tot wijziging van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en 
commissieleden provincie Utrecht.  
Conform besloten.  

 
15.* 1e wijziging Programmabegroting 2008 Randstedelijke Rekenkamer 

Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van de statencommissie Bestuur, 
Europa en Middelen van 28 januari 2008 om geen zienswijzen in te dienen ten aanzien 
van de 1e wijziging Programmabegroting 2008 Randstedelijke Rekenkamer.  
Conform besloten.  

 
16.* Aanpassing verordening Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer  

Voorgesteld wordt te besluiten tot wijziging van de Verordening Programmaraad 
Randstedelijke Rekenkamer.  
Conform besloten. 

 
17. Sluiting  
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INGEKOMEN STUKKEN PS-VERGADERING 18 FEBRUARI 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 P.H.M.M. van der Sanden    in handen van GS ter  
 d.d. 26 december 2007      afdoening, ter kennisname 

betr. veiligheid fietsers op de N198 tussen Harmelen  voor cie MME (21-01- 
en De Meern over 2000 meter 2008) 

 conform besloten.  
 
2. Brief van het Ministerie van BZK    in handen van de cie 
 d.d. 21 december 2007     BEM  
 betr. Financieel toezicht: vorm en bevindingen 2008   
 (de bijlagen liggen ter inzage op de griffie, kamer A06.16) 
 conform besloten. 
 
3. Brief van de Stichting Bunnik Let Op Uw Saeck  in handen van de cie 
 d.d. 8 januari 2008       MME en RGW 
 betr. A12-Salto, onterechte druk op Raad    
 conform besloten.  
 
4. Brief van J. Zeeman      in handen van de  
 d.d. 10 januari 2008      cie RGW 
 betr. landgoed De Paltz te Soest     
 conform besloten.  
 
5. Brief van het Ministerie van BZK    voor kennisgeving 
 d.d. 18 januari 2008       aannemen  
 betr. samenloop uitkering en vergoeding 
 raadslidmaatschap  
 conform besloten.  
 
6. Brief van de Ondernemingsraad van de Provincie Utrecht in handen van de cie 
 d.d. 23 januari 2008       BEM (28-01-2008) 
 betr. beantwoording statenvragen over vervangende 
 nieuwbouw Provinciehuis OR-nummer:OR08u09 
 conform besloten.  
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7. Brief van de Stichting Bunnik Let Op Uw Saeck  in handen van de cie 
 d.d. 24 januari 2008       MME en RGW 
 betr. “verrommeling” en “verstening” van het landschap 
 bij Bunnik, ten zuiden A12; misbruik procedure 
 uitwerking Streekplan provincie Utrecht’ 
 (afschrift brief aan minister van VROM) 
 (de bijlagen liggen ter inzage op de griffie, kamer A06.16) 
 conform besloten.  
 
8. Brief van de Stichting Kunstijsbaan Eemland e.o.  in handen van de cie 
 d.d. 20 januari 2008       WMC ter afdoening 
 betr. oproep voor kunstijsbaanproject Amersfoort-Noord 
 conform besloten.  
 
9. Brief van dhr. J.J.M.H. Wintraecken    betrekken bij agendapunt 8 
 d.d. 31 januari 2008         
 betr. zienswijze op het aangepaste Grondwaterplan 2008-2013 
 conform besloten. 

10. Brief van de gemeente Renswoude     betrekken bij agendapunt 5 
 d.d. 5 februari 2008  
 betr. versterking bestuurskracht Valleigemeenten 
 conform besloten.  
 
11. Brief van de gemeente Renswoude    betrekken bij agendapunt 5 
 d.d. 5 februari 2008  
 betr. bestuurskracht Valleigemeenten 
 conform besloten.  
 
12. Brief van de Randstedelijke Rekenkamer   voor kennisgeving  
 d.d. 5 februari 2008       aannemen  
 betr. aankondiging brief over relatie Uitvoeringsprogramma 
 en Begroting 2008  
 conform besloten.   
 
13. Brief van Provinciale Staten van Zuid-Holland  in handen van de cie BEM 
 d.d. 6 februari 2008  
 betr. Intentieverklaring ‘Europa en de Staten’ op 30 januari 2008  
 aangenomen door Provinciale Staten van Zuid-Holland  
 conform besloten.  
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