
Besluitenlijst Provinciale Statenvergadering 27 juni 2011 
 

2 Vaststellen agenda 
 

3 Onderzoek Geloofsbrieven 
 

4 Beëdiging  
Beëdiging van mevr. H. Nap tot lid van Provinciale Staten. 
 

5 Ingekomen stukken 
Ingekomen stuk 7. Faunabescherming wordt in de commissie RGW van 5 september 2011 
behandeld.  
Conform besloten 
 

6 Vragenhalfuurtje 
Vragen ingediend door de PVV met betrekking tot: Onvoldoende beantwoording artikel 47 
vragen en ambtelijke vragen. 
Vragen ingediend door de PvdA met betrekking tot: Brief van GS aan Sportservice Midden 
Nederland inzake bezuinigingen. 

7 Vaststellen van de notulen en de besluitenlijst van 23 mei 2011. 
Conform besloten 
 

8 Statenvoorstel Rapport Randstedelijke Rekenkamer “Vaart maken bij tegenwind – 
onderzoek versnellingsagenda provincie Utrecht”, PS2011BEM05. 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van de Statencommissie Bestuur, 
Europa en Middelen van 20 juni 2011, om in te stemmen met de aanbevelingen gedaan in het 
Rapport “Vaart maken bij tegenwind – onderzoek Versnellingsagenda provincie Utrecht” 
door de Randstedelijke Rekenkamer. 
Conform besloten 
 

9 Statenvoorstel kaderbrief Jeugdzorg, PS2011WMC02  
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van  17 mei 
2011, om de kaderbrief Jeugdzorg vast te stellen. 
Amendement 1 (Gewijzigd): Goed en veilig opgroeien (ingediend door VVD, PvdA, 
CDA, D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie, SGP, 50PLUS en PvdD). Aanvaard, tegen 
stemde de PVV fractie.  
Stemverklaring van de PVV; niet tegen het amendement op zich, maar omdat het 
onderdeel is van de kadernota stemmen wij tegen.   
Conform besloten. 
Motie 1: Kaderbrief jeugdzorg (ingediend door PVV). Verworpen, tegen stemden de 
fracties van de VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, 50PLUS en 
PvdD. Stemverklaringen: PvdA: Sympathiek voorstel, maar door de toezeggingen van 
gedeputeerde achten wij het niet nodig deze motie te steunen. D66: Indien de motie bij 
aanvang van dit beleidskader  was ingediend dan waren we voor geweest, maar voor nu 
stemmen wij tegen; het kan niet meer worden teruggedraaid. Voor toekomstige kaders 
is d66 wel voor SMART doelstellingen. GroenLinks: Niet reëel deze motie, daarom 
tegen. SGP: Wij stemmen tegen, maar vinden het voor de toekomst van belang om 
afspraken SMART te maken. PvdD: Goede motie, maar gezien de beantwoording van 



de gedeputeerde stemmen wij tegen. 
 

10 Statenvoorstel concept begroting Randstedelijke Rekenkamer 2012, PS2011BEM06 
Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de concept begroting 
2012 van de Randstedelijke Rekenkamer, om de reden dat geheel kan worden ingestemd met 
de voorgelegde begroting. 
Conform besloten 
Motie 2: Concept begroting Randstedelijke Rekenkamer (ingediend door VVD, CDA, 
D66 en GroenLinks) Aanvaard, tegen stemden de fracties van PvdA, PVV, SP en PvdD.
Stemverklaring: PvdA; Naar ons idee goed idee om te overleggen, maar nu lijkt het 
teveel op een strafkorting. PVV: Zolang de Randstedelijke Rekenkamer betere 
antwoorden geeft dan GS, willen wij niet korten op het budget dat beschikbaar is 
hiervoor.  
 

11 Statenvoorstel Wijziging van de tarieventabel behorend bij de Algemene 
belastingverordening provincie Utrecht 1997 met ingang van 1 juli 2011 in verband met 
de invoering van de Landschapsverordening provincie Utrecht 2011, PS2011BEM04 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 17 mei 
2011, om de wijziging van de tarieventabel vast te stellen.  
Conform besloten 
 

12 Statenvoorstel Planschadeverordening provincie Utrecht 2011, PS2011RGW02 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 17 mei 
2011, om de Planschadeverordening provincie Utrecht 2011 vast te stellen. 
Conform besloten 
 

13 Statenvoorstel Aanpassing PS-besluit 22 maart 2010 inzake onteigening, 
PS2011RGW03  
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 17 mei 
2011, om bij de Kroon een verzoek in te dienen tot onteigening van de percelen weergegeven 
op bijgevoegde grondplantekening en perceellijst, als bedoeld in artikel 78 en volgende van 
de Onteigeningswet, onder overlegging van de in artikel 79 van de Onteigeningswet bedoelde 
stukken en gegevens, zulks ter uitvoering van het onherroepelijke bestemmingsplan Hart 
voor groen 2005 van de gemeente Soest. 
Conform besloten 
 

14 Statenvoorstel besluit toepassing coördinatieregeling t.b.v. realisatie project Ruimte 
voor de Lek, PS2011RGW04 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 19 april 
2011, om in te stemmen met het statenvoorstel besluit toepassing coördinatieregeling t.b.v. 
realisatie project Ruimte voor de Lek. 
Conform besloten 
 

15 Statenvoorstel Hart van de Heuvelrug besluit over provinciaal belang als bedoeld in 
Wet Ruimtelijke Ordening, PS2011RGW05 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 28 mei 
2011, het programma Hart van de Heuvelrug en de herinrichting van de voormalige 
vliegbasis Soesterberg te benoemen tot project van provinciaal belang, als bedoeld in de wet 
ruimtelijke ordening. 



Conform besloten, tegen stemde de SP fractie 
Stemverklaring van de SP: Stemmen tegen omdat zij tot hun spijt moeten constateren, 
dat het uitwisselen van rode en groene projecten (het zogenaamde “schaken op de 
Heuvelrug”) heeft geleid tot een patstelling van de breuk in vertrouwen, die met dit 
ultieme voorstel helaas niet te doorbreken valt.  
 

16 Statenvoorstel Voorjaarsnota 2011 en Kadernota begrotingen 2012-2015, PS2011PS11 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 24 mei 
2011, om de Voorjaarsnota 2011, bijbehorende begrotingswijzigingen, de verordening 
opcenten motorrijtuigenbelasting en de Kadernota begrotingen 2012-2015 vast te stellen. 
Amendement 2: Vaststelling voorjaarsnota 2011 en de kadernotabegroting 2012 – 2015  
(ingediend door de PvdA fractie) Verworpen, tegen stemden de fracties van: VVD, 
CDA, D66, PVV, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en 50PLUS 
Stemverklaring van 50PLUS: stemmen tegen, jammer dat het college onderdeel 1 niet 
schrappen. 
Amendement 3: Subsidiekorting is niet nodig (ingediend door de SP fractie) 
Verworpen, tegen stemden de fracties van: VVD, CDA, D66, PVV, GroenLinks, 
ChristenUnie, SGP en 50PLUS 
Stemverklaring 50PLUS: Stemmen tegen, want we willen overschotten verplaatsen naar 
de reserves om eventuele tegenvallers op te vangen. 
Amendement 4: Kiezen voor sociaal beleid (ingediend door de SP fractie) Verworpen, 
tegen stemden de fracties van: VVD, CDA, D66, PVV, GroenLinks, ChristenUnie, SGP 
en 50PLUS 
Amendement 5: Kiezen voor groen (ingediend door de SP fractie) Verworpen, tegen 
stemden de fracties van: VVD, CDA, PVV, GroenLinksChristenUnie, SGP en 50PLUS.
Stemverklaring van ChristenUnie: Wel sympathiek, toch tegen ivm terugdringen van 
taken van de provincie.  
Amendement 6: Geef sociale huurders een energiezuinige woning (ingediend door de SP 
fractie) Verworpen, tegen stemden de fracties van: VVD, CDA, D66, PVV, GroenLinks, 
ChristenUnie, SGP en 50PLUS.  
Stemverklaringen van: GroenLinks: sympathieke motie, maar systemathiek van 
coalitieakkoord lijkt ons beter, dus stemmen tegen. ChristenUnie: Begrepen dat de 
regeling nu niet werkt, maar willen college vragen om budget te behouden en te 
gebruiken voor een betere regeling. 
Statenvoorstel: Conform besloten: tegen stemden de fracties van PvdA, PVV, SP, SGP 
en PvdD.  
Stemverklaring van 50PLUS: Gaan akkoord met de Voorjaarsnota ondanks dat we het 
met een aantal bezuiniginsvoorstellen niet eens zijn. Gezien de onduidelijkheid over 
financiële effecten kan er pas bij de behandeling van de begroting een meer afgewogen 
besluit komen.  
Motie 3: SW-bedrijven werken, ook voor de Provincie (ingediend door de SP fractie) 
Met algemene stemmen aanvaard. 
Motie 4: Muskusrat (ingediend door de PvdD fractie) Ingetrokken, ivm toezegging GS. 
Motie 5: Ganzen (ingediend door de PvdD fractie) Met algemene stemmen aanvaard. 
Motie 6: Voorjaarsnota, ingediend door de PVV en SGP fracties. Ingetrokken ivm 
toezegging gedeputeerde. 

 


