
Besluitenlijst Provinciale Statenvergadering 22 november 2010 
2 Vaststellen agenda. 

Conform besloten 
 

3 Afscheid mevrouw Derks-Wolthuizen 
 

4 Onderzoek geloofsbrieven 
Onderzoek naar de geloofsbrieven van dhr. C. De Heer (ChristenUnie) benoemd tot lid 
van Provinciale Staten in de vacature ontstaan door het vertrek van mevr. Derks – 
Wolthuizen (ChristenUnie). 
Conform besloten 
 

5 Beediging dhr. C. De Heer 
 

6 Ingekomen stukken. 
Conform besloten. 
 

7 Vragenhalfuurtje 
Motie 1 (Bestaanszekerheid voor mensen met een arbeidshandicap, gewijzigde 
versie) Verworpen, tegen stemden de fracties van het CDA, VVD, ChristenUnie en 
SGP. Stemverklaring tegen van de CDA fractie: tegen, vinden het huidige beleid van 
de provincie voldoende. Stemverklaring voor van de PvdA fractie: Alles benutten om 
mensen niet buiten de boot te laten vallen. Stemverklaring tegen van de ChristenUnie 
fractie: Kern van de motie spreekt aan, maar vinden deze overbodig, gezien het 
huidige beleid van de Provincie Utrecht. Stemverklaring tegen van de SGP fractie, 
vinden de insteek te politiek, ondanks het goede sociale karakter. Stemverklaring 
voor van D66 fractie: Steunen de motie van harte, zonder angst te hebben om 
politiek te bedrijven. Stemverklaring voor van de Mooi Utrecht fractie: actief en 
economisch moeten elkaar verbinden in de Provincie Utrecht. 
 

8 Vaststellen van de notulen van 27 september 2010 en de besluitenlijst 25 oktober 
2010. 
Conform besloten. 
 

9 Burgerinitiatief 
Ingevolge de verordening burgerinitiatief lichten de indieners het burgerinitiatief toe. 
 

10 Statenvoorstel Behandeling burgerinitiatief “Stop veefabrieken Utrecht”, 
PS2010PS11 
Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel van de Statencommissie Ruimte, Groen 
en Water de in het statenvoorstel geadviseerde procedure voor afhandeling van het 
burgerinitiatief te volgen en verzoeken de Statencommissie Ruimte, Groen en Water en de 
door haar ingestelde werkgroep met ondersteuning van de griffie zorg te dragen voor de 
uitvoering van de voorgestelde procedure, zodat besluitvorming over het Burgerinitiatief 
plaats kan vinden in de statenvergadering van 7 februari 2011. 
Conform besloten 
 



11 Statenvoorstel samenwerkingsovereenkomst uitvoeringsorganisatie herinrichting 
vliegbasis Soesterberg, PS2010RGW21 
Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 11 mei 
2010, om kennis te nemen van het concept-samenwerkingsovereenkomst Vliegbasis 
Soesterberg; in te stemmen met een voorfinanciering van de uitvoering door de provincie 
met een maximum van €18 mln, exclusief rente en in te stemmen met de gelijke 
risicoverdeling over de partijen, te weten de gemeenten Soest en Zeist en provincie. 
Conform besloten, met stem tegen van de PvdD. Stemverklaring van de SP fractie, 
steunen het voorstel met uitzondering van de rood voor groen regel. Stemverklaring 
van de PvdD, betreurt het dat de eventuele winst niet in het gebied geïnvesteerd 
wordt. Stemverklaring voor van de Mooi Utrecht fractie, voor het voorstel omdat er 
nog aan de knoppen gedraaid kan worden. 
 

12 Statenvoorstel ontschotting budgetten BO tbv grondverwerving EHS, 
PS2010RGW22 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 2 
november 2010, om in te stemmen met het ontschotten van het BO ILG Budget door €5 
mln. van het inrichtingsbudget en €8 mln. van het verdrogingsbestrijdingsbudget, evenals 
de toevoeging aan de BO ILG uit het btw compensatiefonds van € 5,8 mln. te bestemmen 
voor grondverwerving. 
Conform besloten, met stemverklaring voor van de SP fractie: m.d.v. dat zij het 
amendement niet zullen steunen. 
Amendement 1(Grondverwerving EHS) Aangenomen, de fracties van het CDA, 
VVD, PvdA, ChristenUnie, D66 en SGP stemden voor. Stemverklaring tegen van de 
GroenLinks fractie: tegen opschorting aankoopplicht. 
Motie 2 (Behoud Rijksbudget recreatie om de stad) Verworpen, de fracties van het 
CDA, VVD, ChristenUnie, SGP en Mooi Utrecht stemden tegen. Stemverklaring 
tegen van de CDA, ChristenUnie en SGP fractie: stemmen tegen, kiezen voor een 
integrale afweging. 
Stemverklaring van de D66 fractie: stemt voor, verschillende overheden moeten 
elkaar kunnen steunen, maar ook versterken. Stemverklaring tegen van de Mooi 
Utrecht fractie: stemmen tegen, gezien de voorkeur voor een brief. 
 

13 Stemverklaringen 
Stemverklaringen worden per fractie, in volgorde van fractiegrootte, in een keer afgegeven 
voor alle onderwerpen in volgorde van de agenda. 
 

14 Stemmingen 
Stemmingen worden per agendapunt in volgorde van de agenda gehouden. 
 

15 Sluiting 
 


