


st Provinciale Statenvergadering 18 april 2011 
 

2 Vaststellen agenda 
 

3 Onderzoek Geloofsbrieven 
 

4 Beëdiging  
Beëdiging van dhr. K.E. Driehuijs tot lid van Provinciale Staten en de beëdiging van dhr. 
P.W. Duquesnoy en dhr. R. Roos tot commissielid. 
Conform besloten 
 

5 Ingekomen stukken 
Conform besloten 
 

6 Vragenhalfuurtje 
Vragen mbt het BRU en de OV-tarieven, ingediend door de heer Meijer, van de SP-fractie.  
Motie 1 BRU en de OV-tarieven (ingediend door de SP en PVV fractie). Verworpen, 
met stemmen tegen van de VVD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP.     
Stemverklaring van D66: Op hoofdlijnen eens met de constatering en overweging van 
deze motie, stemmen tegen omdat dit een Rijksbevoegdheid betreft. 
 

7 Vaststellen van de notulen van 8 en 10 maart 2011 en de besluitenlijst van 8 en 10 maart 
2011. 
Voorgesteld wordt om de notulen van 8 en 10 maart 2011 en de besluitenlijst van 8 en 10 
maart 2011 vast te stellen. 
Conform besloten. 
 

8 Statenvoorstel Verlenging overeenkomst met accountant Ernst & Young, 
PS2011BEM04  
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van de subcommissie voor de 
jaarrekening van 24 januari 2011, om de mogelijkheid die de in 2008 met Ernst & Young 
Accountants afgesloten overeenkomst voor de controle van de jaarrekening biedt om deze 
met 1 jaar te verlengen, te benutten, waarmee Ernst & Young ook de controle van de 
jaarrekening 2012 zal uitvoeren. De met deze verlenging met 1 jaar gemoeide middelen van €
45.000,- ter beschikking te stellen vanuit het bestaande budget van de griffie. De 
Subcommissie voor de Jaarrekening te belasten met het begeleiden van het selectietraject 
voor een nieuwe accountant, uitgaande van een looptijd van 4 jaar, dat moet resulteren in een, 
op basis van een PS-besluit, afgesloten overeenkomst op 1 januari 2013. 
Conform besloten. 
 

9 Statenvoorstel Benoeming PS- en commissieleden in in- en externe gremia II, 
PS2011PS04  
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van het fractievoorzittersconvent van 4 
april 2011, om in te stemmen met het voorstel benoeming PS- en commissieleden in interne 
en externe gremia II. 
Conform besloten. 



10 Wijziging Verordening Fractievergoedingen, PS2011PS06 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met voorstel van het fractievoorzittersconvent van 4 
april 2011, om in te stemmen met de wijziging van de Verordening Fractievergoedingen. 
Amendement 1 Rechtvaardige verdeling fractievergoedingen (ingediend door de SGP 
fractie). Met algemene stemmen aanvaard. 
Stemverklaring van D66: Zijn het eens met betoog van PVV, dat hetgeen dat wordt  
afgesproken in het fractievoorzittersconvent ook terug moet komen in statenvoorstel. 
 

11 Bespreking Coalitieakkoord PS2011PS05 
Voorgesteld wordt het Coalitieakkoord te bespreken en voor kennisgeving aan te nemen. 
Voor kennisgeving aangenomen 
 
Motie 2 Sociale huisvesting, (ingediend door PvdA, SP en PvdD). Verworpen, tegen 
stemden de fracties van VVD, CDA, D66, PVV, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. 
Stemverklaring van de PVV: De motie is sympathiek echter wij zien geen rol voor de 
Provincie bij het verstrekken van startersleningen en stemmen daarom tegen. 
Stemverklaring van de 50PLUS: wij steunen de motie, we zijn voorstander van 
dergelijke ideeen. 
 
Motie 3 Sobere overheid (ingediend door PvdA). Verworpen, tegen stemden de fracties 
van VVD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. 
 
Motie 4 Milieu-duurzaamheid (ingediend door PvdA). Verworpen, tegen stemden de 
fracties van VVD, CDA, D66, PVV, GroenLinks en SGP. 
Stemverklaring van ChristenUnie: wij ondersteunen de motie, gezien de voorbeeld 
functie van de provincie. Stemverklaring van de SGP: de gedachte achter de motie 
steunen wij, maar het is al beleid en dus overbodig. 
 
Motie 5 Kerntaken (ingediend door PVV). Verworpen, tegen stemden de fracties van 
VVD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP 
Stemverklaring van de SP: Wij stemmen voor, maar denken anders over kerntaken.  
Stemverklaring van de ChristenUnie: wij zijn het eens met het dictum, maar gezien de 
toezeggingen achten wij het niet nodig voor te stemmen. 
 
Motie 6 Kandidatuur Culturele hoofdstad Utrecht (ingediend door PVV en SP).  
Verworpen, tegen stemden de fracties van VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, 
ChristenUnie en 50PLUS. 
 
Motie 7 Megastallen (ingediend door PvdA, SP, 50PLUS en PvdD). Verworpen, tegen 
stemden de fracties van VVD, CDA, D66, PVV, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. 
 
Motie 8 Groot Mijdrecht Noord (ingediend door ChristenUnie). Aanvaard, voor 
stemden de fracties van VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie, 
50PLUS en PvdD. 
 
Motie 9 Overdracht van Utrecht (ingediend door ChristenUnie). Verworpen, tegen 



stemden de fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en SGP. 
 
Motie 10 Alleato (ingediend door SP). Verworpen, tegen stemden de fracties van VVD, 
CDA, D66, PVV, GroenLinks, ChristenUnie en SGP.   
Stemverklaring van de ChristenUnie: wij vinden het een sympathieke motie, echter wij 
willen eerst de evaluatie afwachten. 
 

14 Benoeming van de leden van het nieuwe college van GS 
Benoemd tot lid van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zijn dhr. J.W.R. van 
Lunteren (VVD), dhr. R.W. Krol (CDA), dhr. R.E. de Vries (D66) en mevr. A.M.A. 
Pennarts-Pouw (GroenLinks). 
 

15 Beëdiging van de leden van het nieuwe college van GS 
Beedigigd tot lid van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zijn dhr. J.W.R. van 
Lunteren (VVD), dhr. R.W. Krol (CDA), dhr. R.E. de Vries (D66) en mevr. A.M.A. 
Pennarts-Pouw (GroenLinks). 


