
Besluitenlijst Provinciale Staten Utrecht,  
23 april 2012 

2 Vaststellen agenda 
 

3 Onderzoek Geloofsbrieven 
 

4 Beëdiging 
Beëdiging van dhr. Boer tot lid van Provinciale Staten. 
Conform besloten. 

5 Ingekomen stukken 
Ontslag brief van mevrouw Van de Gein aan de voorzitter wordt ter kennisname 
toegevoegd. 
Conform besloten. 
 

6 Vragenhalfuurtje 
Vragen ingediend door de PVV m.b.t. het asbest in het oude provinciehuis. 
Vragen ingediend door de PvdA m.b.t. de stiltegebieden. 
Motie 1 Behoud Stiltegebied Lage Vuursche, ingediend door PvdA. Verworpen, tegen stemden de 
VVD, CDA, D66, PVV, GroenLinks, ChristenUnie en SGP fracties. 
Stemverklaring D66: Alhoewel D66 voorstander is van handhaving van de weinige stiltegebieden 
die wij in Utrecht nog hebben, heeft GS duidelijk aangegeven dat handhaving van dit stiltegebied 
bijna niet mogelijk is, gezien de recreatiedruk in Lage Vuursche. Wij zullen daarom tegen deze motie 
stemmen. 
Stemverklaring GroenLinks: delen de verontrusting van D66, vinden het een symbolisch middel en  
stemmen daarom nu tegen. 
Stemverklaring ChristenUnie: Stiltegebieden gaan ons zeer ter harte, wij vinden deze motie 
symboolpolitiek en stemmen daarom tegen. 
Vragen ingediend door de PvdD m.b.t. de Zwijntjes landgoed Remmerstein. 
Motie 2 Wilde zwijntjes Landgoed Remmerstein, ingediend door PvdD. Verworpen, tegen stemden 
de VVD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP fracties. 
Stemverklaring PVV: Wij willen ook een kleine overheid , maar we zien de PvdD in de toekomst 
liever haar energie steken in het oplossen van het probleem. 
Stemverklaring GroenLinks: diervriendelijkheid speelt een rol, ook voor GS. GS zijn er al mee bezig 
en daarom vinden we deze motie overbodig en steunen deze niet. 
Stemverklaring ChristenUnie: wij vinden de motie sympathiek, maar gezien de inzet van GS 
stemmen wij tegen. 

7 Vaststellen van de notulen en de besluitenlijst van 12 maart 2012. 
Conform besloten. 
 

8 Statenvoorstel Instelling en reglementering Waterschap Vallei en Veluwe, 
PS2012BEM04. 
Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 21 maart 
2012, om in te stemmen met het Reglement waterschap Vallei en Veluwe en de 
Waterverordening waterschap Vallei en Veluwe mede vast te stellen in overeenstemming 
met de ontwerpbesluiten. 
Conform besloten, met algemene stemmen aanvaard. 

9 Statenvoorstel Randstedelijke Rekenkamer rapport Subsidies, PS2012BEM05  
Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel van Statencommissie Bestuur, Europa en 



Middelen van 2 april 2012, om de aanbevelingen gedaan in het rapport Subsidies over te 
nemen en te verwerken. 
Conform besloten, met algemene stemmen aanvaard. 
Amendement 1 (Gewijzigde versie) Statenvoorstel aanvullende beleidsinstrumenten, ingediend door 
de PVV. Verworpen, tegen stemden de VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie en 
50PLUS. 
Stemverklaring D66: Omdat dit al is geregeld in de provinciale subsidieverordening én de 
wetgeving, en wij erop vertrouwen dat GS dit instrumentarium toepast, is dit amendement overbodig 
en zullen wij dit niet steunen. 
Stemverklaring ChristenUnie: We onderschrijven het signaal wat wordt gegeven met dit 
amendement, maar omdat het al geregeld is steunen wij het niet. 
Stemverklaring SGP: Er is een spanningsveld met de verordening, maar door het ontbreken van 
SMART-doelstellingen en gezien de ervaring steunen wij het amendement. 
Motie 3 Verzoek Statenvoorstel aanvullende beleidsinstrumenten, ingediend door PVV. Verworpen, 
tegen stemden de VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. 
Stemverklaring VVD: stemmen tegen, willen eerst de evaluatie afwachten. 
Stemverklaring SGP: In verband met toezegging GS, is deze motie overbodig en dus stemmen we 
tegen. 
Motie 4 Subsidieregister, ingediend door SGP. INGETROKKEN 
 

10 Statenvoorstel vaststellen Kadernota Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling 2012-
2025, PS2012WMC02  
Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 maart 
2012, om de Kadernota Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling vast te stellen. 
Conform besloten, tegen stemde fractie van de PVV. 
Stemverklaring PvdA: gezien toezegging van GS, stemmen wij in met het voorstel. 
Stemverklaring SP: We stemmen in, vanwege de toezegging van  GS, al vinden wij dat er 
veel losse eindjes zijn, die in de commissie WMC terug moeten komen. 
Amendement 2 “Schoenmaker blijf bij je leest”, ingediend door PvdA. INGETROKKEN. 
Motie 5 Ambitieniveau 68.000 woningen bouwen tot 2028, ingediend door PVV. Verworpen, tegen 
stemden de VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie, SGP en 50PLUS. 
Stemverklaring D66: Deze motie is te prematuur: laat GS eerst maar onderbouwen of de aantallen 
inderdaad nog actueel zijn. Wij stemmen daarom tegen deze motie. 
Stemverklaring SP: Wij kunnen de gedachte volgen en vinden een onderzoek te voorbarig, daarom 
stemmen wij tegen. 
Stemverklaring SGP: Wij stemmen tegen, we willen eerst de reactie van GS afwachten. 
Motie 6 Voorbereidingen oprichten WOMU, ingediend door PVV. Verworpen, tegen stemden de 
VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie, SGP, 50PLUS en PvdD. 
 

11 Statenvoorstel Bekostiging Het Utrechts Archief, PS2012WMC03  
Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 6 maart 
2012, om structureel € 662.000 ten laste van de algemene middelen beschikbaar te stellen 
voor zorg en beheer van de provinciale archieven; de middelen 2012 beschikbaar te stellen 
als subsidie, in afwachting van een nader besluit over eventuele toetreding tot de 
gemeenschappelijke regeling en de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
Conform besloten, met algemene stemmen aanvaard. 
Dhr. Driehuijs heeft zich onthouden van stemming i.v.m. zijn lidmaatschap van het bestuur van Het 
Utrechts Archief. 

12 Statenvoorstel Visie Recreatie en Toerisme en statenbrief uitvoeringsplan, 
PS2012MME04  
Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 maart 



2012, om de Visie Recreatie en Toerisme 2020 vast te stellen. 
Conform besloten, tegen stemden de fracties van de PVV en SP. 
Stemverklaring D66: Wij vinden het een goede visie en zullen daarom instemmen met dit 
statenvoorstel en kijken m.n. uit naar een constructieve inhoudelijke discussie als we t.z.t. de
financiële kaders voor dit voorstel gaan vaststellen.
Stemverklaring SP: We vinden de marktwerking schadelijk en stemmen daarom tegen. 
Stemverklaring PvdD: we stemmen in met het voorstel, echter recreatie en toerisme moeten 
geen natuurverstorende effecten hebben. 


