
Besluitenlijst van Provinciale Staten 
Maandag 31 mei 2010 

2 Vaststellen agenda 
Afscheid mevrouw Nalis zal helaas niet plaats vinden, mevrouw Nalis is namelijk afwezig ivm ziekte. De 
griffier zal de Roemer en bloemen bij haar afgeven.  
Conform besloten. 
 

5 Beëdiging 
Beëdiging van dhr. drs. C. de Kruijf tot statenlid.  
Conform besloten. 

6 Ingekomen stukken 
Ingekomen stuk 2: Provinciale Commissie Leefomgeving wordt door gezonden naar de Ad hoc 
commissie Structuurvisie. 
Conform besloten. 
 

7 Vragenhalfuurtje 
Vragen ingediend door de fractie van PvdD, met betrekking tot de vergassing van ganzen. 
Motie 1: (Vergassing ganzen) Ingetrokken. 
Motie 2: (Vergassing ganzen, met aanpassing) Ingetrokken.  
 

8 Vaststellen van de notulen van 22 maart 2010 en de besluitenlijst van 26 april 2010. 
Conform besloten. 
 

9 Statenvoorstel Jaarrekening 2009 (PS2010PS03) 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten, van 6 april 2010 
om de jaarrekening 2009 vast te stellen en de productenrekening 2009 voor kennisgeving aan te nemen. 
Conform besloten, met algemene stemmen. Stemverklaring voor van de SP, stemmen voor 
de jaarrekening, maar tegen de gereserveerde 5 miljoen.  
Amendement 1: (100 mln) Verworpen, met stemmen tegen van: CDA, VVD, SP, 
ChristenUnie, PvdA tegen met stemverklaring: positief voorstel, maar gezien de toezegging 
van GS niet nodig om te steunen. D66 stemverklaring voor: vanuit de discipline het doel te 
bereiken van 100 miljoen voor vrije beleidsruimte, dat anders is dan afwachten op wat er 
overblijft uit de verschillende potjes. Stemverklaring voor SGP: gezien de reactie van GS en 
de bedoeling van GroenLinks en PvdD: van belang om duidelijk te maken hoe je het streven 
wilt realiseren.   
 

10 Statenvoorstel Beëindiging lidmaatschap vereniging Deltametropool (PS2010BEM07) 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten, van 23 maart 
2010 om het lidmaatschap van de vereniging Deltametropool te beëindigen per  
1 januari 2011. 
Conform besloten, met algemene stemmen. Stemverklaring voor van de PvdA: was vooraf 
twijfelachtig, maar gezien de opzegging van ook de gemeente Utrecht geen beletsel. 
 

11 Statenvoorstel versnellingsagenda stimulering Utrechtse economie; nadere uitwerking 
onderhoudswerkzaamheden aan wegen en vaarwegen (PS2010MME06) 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten, van 9 maart 
2010 om de verhoging van het jaarlijkse budget beheer – en onderhoud wegen ad. € 267.000,- 
vermeerderd met de indexering van 2011, ten gevolge van de “versnellingsagenda”, te verwerken 
in de begroting van 2011 en dat er een notitie wordt opgesteld over het niveau van de voorziening 



beheer en onderhoud in relatie tot de kwaliteit van het provinciaal wegennet. 
Conform besloten. 
 

12 Statenvoorstel Afbouw Stichting Utrecht Toerisme en Recreatie (UTR) en nieuwe aanpak 
toeristische marketing en promotie (PS2010MME07) 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 13 april 
2010, om de financiering van de afbouwkosten van Utrecht Toerisme & Recreatie in een gelijke 
verhouding met de gemeente Utrecht; De afbouwkosten in principe te dekken uit de 
begrotingspost “Activiteiten UTR” 2010 (€ 829.000,-) en eventueel uit de beschikbare middelen 
“Activititeiten UTR” 2011; De notitie “Toeristische marketing en promotie: de nieuwe aanpak” 
vast te stellen en voor de uitvoering t/m 2012 € 2.558.000,- aan te wenden, te dekken uit 
“Activiteiten UTR” en “Toeristische Promotie” en Gedeputeerde Staten te mandateren voor het 
verstrekken van subsidies aan en het afsluiten van ‘service level agreements’ met partners in de 
bestemmingsgebieden: gemeente Utrecht, Amersfoort, regio Utrechtse Heuvelrug, Groene Hart 
en Vecht-Plassen, zoals voorgesteld in de nieuwe aanpak. 
Conform besloten. 

13 Statenvoorstel Notitie Evaluatie erfgoedparels en beleid 2010 en verder (PS2010WMC09) 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 13 april 
2010, om de notitie “Evaluatie erfgoedparels en beleid  2010 en 2011” vast te stellen, inclusief 
het voorstel zachte schotten tussen de categorieën te hanteren en Gedeputeerde Staten te 
delegeren de in de notitie opgenomen subsidievoorstellen af te handelen. 
Conform besloten. 

14 Statenvoorstel besluit aanwijzing zeer kwetsbare gebieden Wet ammoniak en veehouderij 
(PS2010RGW13) 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 13 april 
2010, om het bijgevoegde besluit inzake de aanwijzing van zeer kwetsbare gebieden in het kader van de 
Wet ammoniak en veehouderij vast te stellen. 
Conform besloten, met algemene stemmen. Stemverklaring voor van de PvdD: in verband 
met de toezegging van Gedeputeerde Staten. 
Amendement 2: (Aanwijzing zeer kwetsbare gebieden) Ingetrokken. 
 

15 Statenvoorstel vaststellen van de partiële herziening van de Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie voor de Nationale Landschappen, respectievelijke voor de Herindeling 
(PS2010RGW12) 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 13 april 
2010, om de partiële herziening van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie voor de Nationale 
Landschappen, inclusief de bijbehorende Nota van Beantwoording; De partiële herziening van de 
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie voor de Herinrichting vliegbasis Soesterberg, inclusief de 
bijbehorende Nota van Beantwoording en de eerste partiële herziening van de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening, inclusief de bijbehorende passages uit de onder 1 genoemde Nota van Beantwoording vast te 
stellen. 
Conform besloten. 
Amendement 3: (Nieuwvesting niet-grondgebonden veehouderij) Ingetrokken. 
 

16 Statenvoorstel project Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie aanmerken als strategisch 
project (PS2010RGW11) 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 maart 
2010 om het project Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie aan te merken als een strategisch project, 
zoals bedoeld in het protocol ‘Strategische projecten en programma’s provincie Utrecht’ en primair de 
statencommissie Ruimte, Groen en Water te belasten met de advisering over dit project. 
Conform besloten. 




