
Besluitenlijst 12 maart 2012 
Provinciale Staten van Utrecht 

3 Ingekomen stukken 
Conform besloten. 
 

4 Vragenhalfuurtje 
Vragen gesteld door SP fractie mbt opheffen BRU en de concessies. 
Motie 1 Samenwerking, ingediend door CDA, D66, VVD, ChristenUnie, GroenLinks en 50PLUS. 
Aanvaard, tegen stemde de SP fractie.  
Stemverklaring van de PVV fractie: Stemmen voor, ondanks dat we het niet nodig vinden om een taak 
die GS reeds uitvoert opnieuw te benoemen, maar gezien de inhoud zijn we voor. 
SP fractie: Stemmen tegen deze motie, accent ligt wat de SP betreft te veel op de Noordvleugel.  
Motie 2 Provincie neem OV-aanbesteding over in BRU-gebied!, ingediend door SP. Ingetrokken ivm 
toezegging GS. 
 

5 Vaststellen van de besluitenlijst van 30 januari 2012 en de notulen van 12 december 2011 en 30 januari 
2012.
Conform besloten, met algemene stemmen aanvaard. 
 

6 Statenvoorstel ad hoc commissie Evaluatie vergader- en werkwijze Provinciale Staten, 
PS2012PS01  
Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel van het Presidium om een ad hoc commissie 
Evaluatie vergader- en werkwijze Provinciale Staten in te stellen.  
Conform besloten, met algemene stemmen aanvaard. 
 

7 Statenvoorstel besluit toepassing provinciaal belang en WRO-co voor het project Ruimte voor 
de rivier bij Elst, PS2012RGW03  
Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 24 januari 2012, om 
in te stemmen met het statenvoorstel besluit toepassing provinciaal belang en WRO-co voor het 
project Ruimte voor de rivier bij Elst.  
Conform besloten, met algemene stemmen aanvaard. 

8 Statenvoorstel vaststelling inpassingsplan verbindingsweg Houten A12, PS2012RGW04  
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 24 januari 2012, 
om in te stemmen met het statenvoorstel vaststelling Inpassingsplan Verbindingsweg Houten-A12.  
Conform besloten, tegen stemden de GroenLinks, SP, ChristenUnie en PvdD fracties. 
Stemverklaring SP: stemmen tegen maar steunen de fietsverbinding 
Amendement 1 Verbindingsweg Houten A12, ingediend door PVV fractie. Verworpen, tegen stemden de 
fracties van de VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie.  
Stemverklaring GroenLinks: stemmen tegen het amendement, mede door de toezegging dat de meting in 
de commissie terugkomt. 
ChristenUnie: stemmen tegen, weten dat het een serieus probleem is, maar steunen amendement niet 
omdat dit terugkomt in de commissie. 
Amendement 2 Meerpaal, ingediend door SP fractie. Verworpen, tegen stemden de fracties van de VVD, 
PvdA, CDA, D66, PVV, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en 50PLUS. 
Motie 3 fietsverbinding over de A12, ingediend door PvdA fractie. Verworpen, tegen stemden de fracties 
van de VVD, CDA, D66, PVV, ChristenUnie en SGP. 
Stemverklaring CDA: wij stemmen tegen, vinden de motie sympathiek, maar het is nog te vroeg om de 
consequenties goed te overzien. 
ChristenUnie: sympathiek maar wij stemmen tegen, omdat we voor een integrale afweging met andere 
verkeersmaatregelen in BRU zijn.



PVV: Is symphatiek maar stemmen tegen, vinden het nog te prematuur. 
Motie 4 (gewijzigde versie) Social Return, ingediend door de PvdA fractie. Aanvaard met algemene 
stemmen. 
Stemverklaring GroenLinks: stemmen voor gelet op het betoog van de gedeputeerde 
Motie 5 RBW integraal, ingediend door de ChristenUnie fractie. Verworpen, tegen stemden de fracties 
van de VVD, PvdA, CDA, D66, PVV, GroenLinks, SGP en 50PLUS.  
Stemverklaring GroenLinks: stemmen tegen, vinden dat de motie valse hoop biedt. 
SP: Steunen de motie, zorgt voor “damage control”. 
PvdD: Steunen de motie, zorgt voor “damage control”. 

9 Statenvoorstel aanvullende wijziging van de tarieventabel behorend bij de precariobelasting- en 
legesverordening provincie Utrecht 2012 met ingang van 1 januari 2012, PS2012BEM02  
Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 24 januari 2012, om 
in te stemmen met de aanvullende wijziging van de tarieventabel behorende bij de precariobelasting- 
en legesverordening provincie Utrecht 2012.  
Conform besloten, met algemene stemmen aanvaard. 

10 Statenvoorstel Europastrategie 2012-2015, PS2012BEM03 
Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 13 december 2011, 
om in te stemmen met de Europastrategie 2012-2015, bestaande uit: deel 1 Randstad Strategie Europa 
2012-2015 en deel 2 Utrecht Strategie Europa 2012-2015.  
Conform besloten, tegen stemden de fracties van de PVV en SGP. 
Stemverklaring SGP: stemmen tegen, want het moet eerst nog SMART worden uitgewerkt 
Stemverklaring PvdD: stemmen in met besluit, maar steunen de onderdelen biomassa en 
culturele hoofdstad niet.  
Motie 6 Europa strategie, ingediend door PVV, PvdA, SP, ChristenUnie, SGP, 50PLUS en 
PvdD fracties. Aanvaard, de fracties van de VVD, PvdA, CDA, D66, PVV, SP, ChristenUnie, 
SGP, 50PLUS en PvdD stemden voor. 
Stemverklaring D66: Wij delen de intentie om alle beschikbare middelen uit Europa voor onze 
doelen maximaal te benutten. Zoals motie nu is bijgesteld kunnen we hiermee instemmen, maar 
willen benadrukken dat Europa geen flappentap is; Europa gaat over zoveel meer dan geld 
alleen. 
GroenLinks: stemmen tegen, vinden de motie overbodig, want er staat niets in wat het College 
niet al doet en de toon is te veel die van “halen”. 


