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 3 Ingekomen stukken 

Conform besloten. 

 

 4 Vragenhalfuurtje 

Vragen ingediend door PVV, inzake uitblijven beantwoording artikel 47 vragen inzake 

subsidies. 

Vragen ingediend door SP, inzake Risico- inventarisatie en evaluatie. 

 

 5 Vaststellen van de notulen en de besluitenlijst van 23 april 2012.  

Conform besloten 
 

 6 Statenvoorstel Jaarrekening 2011, PS2012PS02.  

Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 17 april  

2012 om in te stemmen met de Jaarrekening 2011. 

Conform besloten, met stem tegen van de PVV fractie  
Stemverklaring 

PvdA: vindt het een lastige afweging, de jaarrekening ziet er keurig uit, met de meeste 

bestemmingsvoorstellen kan worden ingestemd.  Tegelijkertijd echter zeker niet gelukkig met het in 

2011 gevoerde beleid, met name op de terreinen milieu en mobiliteit, waar deze rekening uiteraard 

ook naar verwijst. Alles afwegende zal de fractie van de PvdA vóór het voorstel dat hoort bij de 

jaarrekening stemmen.  
Amendement 1 Versterk het OV! ingediend door de SP, verworpen. Tegen stemden de 

fracties van de VVD, CDA, D66, GroenLinks, PVV en ChristenUnie. 

 

 7  Statenvoorstel Randstedelijke Rekenkamer rapport (on)verantwoord wachten op 

Jeugdzorg, PS2012WMC04 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van de Statencommissie Wonen, Cultuur en 

Maatschappij van 7 mei 2012, om kennis te nemen van het rapport, inclusief de daarin opgenomen 

aanbevelingen en de reactie van Gedeputeerde Staten daarop in de statenbrief;  en akkoord te gaan 

met de wijze waarop Gedeputeerde Staten de aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer 

invullen in de statenbrief met de nadere reactie.  

Conform besloten, met stem tegen van de PVV fractie 

 

 8  Statenvoorstel Randstedelijke Rekenkamer rapport “Duurzaam inkopen”, 

PS2012BEM06  

Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van de Statencommissie Bestuur, 

Europa en Middelen van 14 mei 2012, om kennis te nemen van het rapport en de genoemde 

aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer over te nemen. 

Conform besloten, met stem tegen van de PVV fractie  
Stemverklaring 

PvdD: stemt in met het voorstel, met de aantekening dat ten aanzien van beslispunt 2 de 

fractie geacht moeten worden te hebben tegengestemd. 

 9  Statenvoorstel verordening veehouderij, stikstof en Natura 2000, PS2012RGW07  
Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 24 april  

2012, om de Verordening veehouderij, stikstof en Natura 2000 Provincie Utrecht 2012 vast 

te stellen, de Verordening veehouderij, stikstof en Natura 2000 provincie Utrecht 2011 in te 

trekken op het moment van inwerkingtreding van de Verordening veehouderij, stikstof en 



 

Natura 2000 Provincie Utrecht 2012 en de tarieventabel behorend bij de Precariobelasting- 

en legesverordening provincie Utrecht 2012 overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp-

besluit te wijzigen.  

Conform besloten, met stemmen tegen van de PVV, SP en PvdD fracties.  

Stemverklaring: PVV, indien amendement PVV aangenomen wordt, stemt de fractie voor, 

indien dat niet het geval, dan stemt de fractie  tegen het voorstel. 

ChristenUnie: Stemmen in met het voorstel, maar zijn tegen beslispunt 2. 

Amendement 2 Tarieventabel, ingediend door de PVV, verworpen. Tegen stemden de 

fracties van VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie, 50PLUS en PvdD. 

Amendement 3 Verordening veehouderij, stikstof en Natura 2000, ingediend door 

GroenLinks, D66 en PvdA. Aanvaard, met 22 stemmen voor en 20 stemmen voor.  

Stemverklaring: 

CDA: sympathiek amendement, fractie is echter tegen vanwege kostendekkendheid leges. 

- Dhr. Thonon heeft ivm zijn werkzaamheden en de betrokkenheid van zijn werkgever bij 

het project zich onthouden van stemming. -  

 10  Statenvoorstel bijdrage aankoop interieurcollectie Kasteel de Haar, PS2012WMC05 

Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 17 april 

2012, om in te stemmen met het beschikbaar stellen van een bijdrage van € 300.000 aan 

Stichting Kasteel De Haar t.b.v. de aankoop van de interieurcollectie; de € 300.000 te 

financieren uit de bestaande erfgoedmiddelen 2012 en de bijdrage afhankelijk te stellen van 

een bijdrage door de gemeente Utrecht van tenminste €150.000.  

Conform besloten. 

Stemverklaring 

D66: D66  was in de aanloop naar behandeling van dit statenvoorstel kritisch op de 

onderbouwing, maar de regionale en nationale functie van Kasteel Haarzuilens, alsmede de 

voorbeeldfunctie tav cultureel ondernemerschap, heeft de fractie doen besluiten alsnog 

akkoord te gaan met dit voorstel. 

 11   Statenvoorstel inzake het Awb-bezwaarschrift van de heer M. Snyders en de voormalige 

fractie van Mooi Utrecht tegen het Statenbesluit van 12 december 2011, tot invordering 

van een bedrag van €93.688,-, PS2012BEM08 

Voorgesteld wordt om in te stemmen met het advies van de Awb-commissie om:  Uw 

beslissing van 12 december 2011, nummer 80A1359D, in stand te laten met dien verstande dat 

het terug te vorderen bedrag wordt vastgesteld op € 92.701; geen proceskostenvergoeding als 

bedoeld in artikel 7:15, lid 2, van de Awb toe te kennen en voor de motivering van uw 

beslissing op het bezwaar, met toepassing van artikel 3:49 van de Awb, te verwijzen naar dit 

advies van de commissie. 

Conform besloten. 

 


