
Besluitenlijst Provinciale Staten Utrecht,  

8 oktober 2012 

 2 Vaststellen agenda 

Besloten wordt de behandeling van de interpellaties bij agendapunt 8 te behandelen. 

 

 3 Afscheid mevrouw R.K. Dik-Faber 

 

 4 Onderzoek geloofsbrieven 

Conform besloten 
 

 

 5 Beediging van dhr. C. De Heer tot lid van Provinciale Staten Utrecht 

Conform besloten 

 

 6 Ingekomen stukken 

Conform besloten. 

 

 7 Vragenhalfuurtje 

 

 8 Vaststellen van de notulen en de besluitenlijst van 10 september 2012. 

  Behandeling interpellaties 
A: De ring Utrecht, A27   

Motie 1: Motie A27, nu géén 2x7; ingediend door SP. – VERWORPEN.  Tegen stemden de VVD, 

CDA, D66, PVV, GroenLinks, ChristenUnie en SGP fracties.   

Motie 2: Red Amelisweerd; bescherm onze inwoners; ingediend door PvdA. VERWORPEN. Tegen 

stemden de VVD, CDA, D66, PVV, GroenLinks en SGP fracties.  

Motie 3: Voorkeursalternatief ring Utrecht; ingediend door ChristenUnie – INGETROKKEN.    

Motie 4: Ring Utrecht; ingediend door D66 en GroenLinks: AANVAARD. Tegen stemden de PvdA, 

PVV, SP, 50PLUS en PvdD fracties. 

B: De Utrechtse Spelen. 

Motie 5: De Utrechtse Spelen, ingediend door PVV: VERWORPEN. Tegen stemden VVD, PvdA, 

CDA, D66, GroenLinks, SGP en PvdD.   

C: De begroting. 

 

 9 Statenvoorstel Provinciale inzet op ruimtelijke kwaliteit, PS2012RGW11 
Voorgesteld wordt te besluiten over het voorstel van Gedeputeerde Staten van 11 september 

2012, om in te stemmen met:  

1. Het structurele budget voor ruimtelijke kwaliteit vanaf 2013 te verlagen van €150.000,- naar 

€120.000,-, waardoor er structureel per jaar €30.000,- wordt bezuinigd en de bijgevoegde 

begrotingswijziging vast te stellen;  

2. het resterende budget in te blijven zetten voor de inhuur van een onafhankelijke adviseur voor in 

ieder geval de komende twee jaar, inclusief onderzoek en promotie, waarbij de aanbevelingen uit 

zowel de evaluatie als de notitie ‘Scenario’s voor de provinciale inzet op ruimtelijke kwaliteit’ over 

genomen worden. 

Conform besloten, tegen stemden de PVV fractie. 

 

 10 Statenvoorstel Kadernota Bodem-, water- en milieubeleid, PS2012MME12 
Voorgesteld wordt te besluiten over het voorstel van Gedeputeerde Staten van 21 augustus 

2012, om in te stemmen met de kadernota bodem-, water- en milieubeleid. 
Conform besloten, tegen stemden de PvdA, SP en PvdD fracties. 



 

Motie 6: Educatie aardkundige waarden, ingediend door ChristenUnie: VERWORPEN. Tegen 

stemden de VVD, D66, PVV, GroenLinks en SGP fracties. 

Motie 7: Financiering bodem-, water- en milieubeleid, ingediend door ChristenUnie : 

VERWORPEN. Tegen stemden de  VVD, CDA, D66, PVV, GroenLinks en SGP fracties. 

 

 11 Statenvoorstel verdeling middelen erfgoedparels, PS2012WMC07 
Voorgesteld wordt te besluiten over het voorstel van Gedeputeerde Staten van 28 augustus 

2012, om vanuit het fonds Erfgoedparels 2012 voor de restauratie van historische 

buitenplaatsen maximaal € 1.000.000,- beschikbaar te stellen voor de restauratie van 

Chatelet kasteel de Haar, maximaal € 600.000,- voor de restauratie van kasteel Wijk bij 

Duurstede, maximaal € 400.000,- voor de restauratie van het Baarnse Bos en maximaal € 

100.000,- voor de restauratie van het park Loenersloot. 
Conform besloten, met algemene stemmen aanvaard. 
 

 12 Statenvoorstel Wijziging Reglement waterschap Vallei en Veluwe, PS2012BEM12  

Voorgesteld wordt te besluiten over het voorstel van Gedeputeerde Staten van 28 augustus 

2012, om in te stemmen met de wijzigingen van het reglement Waterschap Vallei en 

Veluwe, Artikel 5.16 Zittingsduur voorlopig algemeen bestuur, inhoudende: De leden van 

het voorlopig algemeen bestuur treden tegelijk af met ingang van 8 januari 2015. 
Conform besloten, met algemene stemmen aanvaard. 
 


