
Besluitenlijst Provinciale Statenvergadering 23 mei 2011 
 

2 Vaststellen agenda 
 

3 Onderzoek Geloofsbrieven 
 

4 Beëdiging  
Beëdiging van dhr. J.M. Buiting, dhr. J. Fastl, dhr. W.J. Joustra en dhr. I. Thonon tot lid van 
Provinciale Staten en de beëdiging van mw. K. N. Jedema, mw. J.H. Verbeij-Ouwerkerk, 
mw. N. Onrust en dhr. M.A.M. Beks tot commissielid. 
 

5 Ingekomen stukken 
Conform besloten 
 

6 Vragenhalfuurtje 
Vragen ingediend door de PVV met betrekking tot: Energiek Utrecht/Biënnale Venetië. 
Motie 1: Kerntaken (ingediend door PVV, SGP en SP.) Verworpen, tegen stemden de 
fracties van VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. 
Stemverklaring van de PvdA: stemmen tegen, willen antwoord op reeds gestelde art. 47 
rvo vragen afwachten. GroenLinks: stemmen tegen, de benadering van de motie 
spreekt ons niet aan. ChristenUnie: eens met de inhoud, maar op dit moment voor 
stemmen zou onbehoorlijk bestuur zijn, dus tegen.  
 
Vragen ingediend door de SP over administratiekosten Vitens; Rotondebeleid van de 
Provincie Utrecht; Recreatiepark De Ridderhof in Lage Vuursche en de snelheid op de N402.
Motie 2: Vitens administratiekosten (ingediend door SP) Ingetrokken, de SP fractie 
geeft aan het onderwerp te willen bespreken in de statencommissie RGW. 
Motie 3: Reclame uitingen rondom rotonden (ingediend door SP) Ingetrokken, ivm de 
toelichting van de Gedeputeerde. 
 

7 Vaststellen van de notulen en de besluitenlijst van 18 april 2011. 
In de toekomst zullen eventuele stemonthoudingen vermeld worden in de besluitenlijst 
Conform besloten 
 

8 Statenvoorstel benoeming PS- en commissieleden in in- en externe gremia III, 
PS2011PS08 
Voorgesteld wordt in te stemmen met het statenvoorstel van het fractievoorzitterconvent van 
16 mei 2011, om in te stemmen met de voorgestelde benoemingen van Provinciale Staten- en 
Commissieleden.  
Conform besloten 
 

9 Statenvoorstel Jaarrekening, PS2011PS07 
Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 28 april 2011 
om in te stemmen met de Jaarrekening 2010. 
Conform besloten 
Motie 4: Jaarrekening (ingediend door 50PLUS fractie) Verworpen, voor stemde de SP 
en 50PLUS fractie. 



Stemverklaring GroenLinks: sympathiek, maar te veel mee gemoeid, dus stemmen 
tegen. SGP: Stemmen tegen, alleen integrale voorstellen bij de voorjaarsnota 
 
Motie 5: Weerstandsvermogen geldt voor ons allemaal (ingediend door SP fractie). 
Verworpen, voor stemde de fracties van SP, 50PLUS en SP. 
Stemverklaring PvdA: sympathieke motie, maar stemmen tegen. 
PVV: Voor het terugbrengen van de reserves, maar niet voor de door de SP genoemde 
doelen, dus stemmen wij tegen. SGP: Stemmen tegen, alleen integrale voorstellen bij de 
voorjaarsnota 
 

10 Statenvoorstel Bestuursakkoord, PS2011PS09 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 28 april 
2011, om in te stemmen met het onderhandelaarsakkoord Rijk, IPO, VNG en UvW 2011-
2015 en om in te stemmen dat PS frequent geïnformeerd wordt over de voortgang van het 
onderhandelaarsakkoord en de te uit werken deelakkoorden. 
Conform besloten, tegen stemden de fracties van PvdA, SP, 50PLUS en PvdD. 
Stemverklaring van D66: stemmen in, maar onderschrijven de kritiek en zorgen over 
de korting van 600 miljoen op de ILG gelden. 
GroenLinks: gaan mee met het voorstel, dit in verband met de zaken die de provincie 
aan gaan. (Dhr. Bekkers onthoudt zich van de stemming, ivm werkzaamheden voor betrokken
ministerie) 
ChristenUnie: Hebben grote zorgen over de onderdelen natuur en jeugdzorg, maar 
willen aangesloten blijven en stemmen daarom voor. 
Motie 6: Bestuursakkoord (ingediend door SP) Ingetrokken. 
 

11 Statenvoorstel Ruimte voor de Lek, PS2011RGW01 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 12 april 
2011, om in te stemmen met het projectontwerp en de Adviesnota voor Ruimte voor de Lek 
vast te stellen en toe te zenden aan de staatssecretaris; de bijdrage van de provincie van 3,78 
miljoen euro vast te stellen en vrij te maken; het college van Gedeputeerde Staten te 
machtigen de brief aan de Staatssecretaris op te stellen, aan te passen en te verzenden. 
Conform besloten 
(Mevr. Blom onthoudt zich van stemming, ivm haar werkzaam heden bij Arcadis, zij is ook 
geen voorzitter geweest bij het onderwerp bij behandeling in de commissie, in tegenstelling 
tot datgeen wat op het commissieadvies vermeld staat) 
 

12 Statenvoorstel rapport Randstedelijke Rekenkamer Vitaal Platteland Provincie 
Utrecht, PS2011RGW02 
Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel van de Statencommissie Ruimte, Groen en 
Water van 16 mei 2011, om kennis te nemen van het rapport, inclusief de daarin opgenomen 
conclusies en aanbevelingen en de reactie van Gedeputeerde Staten daarop; akkoord te gaan 
met de wijze waarop Gedeputeerde Staten de aanbevelingen van de Randstedelijke 
Rekenkamer in willen vullen en Gedeputeerde Staten te verzoeken om bij de komende 
herijking van de Agenda Vitaal Platteland expliciet aan te geven, hoe uitwerking is gegeven 
aan de conclusies en aanbevelingen. 
Conform besloten 
 



12
A

Verplaatsen vergadermoment naar 09.30 uur 
Motie 7: Vervroegen aanvangstijd PS (ingediend door SP) Verworpen, voor stemden de 
fracties PVV en SP. 
Stemverklaring van de PVV: steunen de motie om de agenda aan te passen. 
GroenLinks: zijn voorstanders van bijvoorbeeld live uitzenden van de vergadering, 
maar verwachten ook van RTV flexibiliteit en stemmen tegen. 
PvdD: sympathieke motie, alleen kunnen zich ook vinden in de tegen argumenten en 
stemmen daarom tegen. 
 


