
Besluitenlijst Provinciale Staten Utrecht,  

10 december 2012 

 2 Vaststellen agenda  

Conform besloten 

 

 3 Ingekomen stukken 

Conform besloten 

 

 4 Vragenhalfuurtje  

Vragen gesteld door de SP-fractie over openstellingen Paushuize. 

 

 5 Vaststellen van de notulen en de besluitenlijst van 12 november 2012  
Met in achtneming van twee tekstuele wijzigingen, conform besloten. 

 

 6 Statenvoorstel Middelen Economisch beleidsplan, PS2012MME15 
Voorgesteld wordt om te besluiten over het voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 

oktober 2012, om de middelen uit de stelpost intensiveringen voor het Economisch Beleidsplan die 

in enig jaar niet geclaimd/besteed zijn, aan het eind van het jaar toe te voegen aan de Reserve 

Cofinanciering en aldaar beschikbaar te houden voor dit doel in de periode 2012-2020. 

Conform besloten, met algemene stemmen aanvaard. 
Motie 1 Sta voor werkgelegenheid voor lager opgeleiden, de Utrechtse maakindustrie en het 

MKB!, ingediend door de SP-fractie. Aanvaard met algemene stemmen. 

Amendement 1 “bestemming niet-bestede middelen Economisch Beleidsplan jaarlijks bij 

Jaarrekening vaststellen”, ingediend door de SGP-fractie. Ingetrokken. 

 7 Statenvoorstel Koersdocument Regionale Uitvoeringsdienst, PS2012MME16 
Voorgesteld wordt om te besluiten over het voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 

oktober 2012, om in te stemmen met:  

1. De hoofdlijnen van het Koersdocument “Samen verder in een Regionale Uitvoeringsdienst voor 

de gehele regio Utrecht” vast te stellen als uitgangspunten voor de inrichtingsfase van de vorming 

van een regionale uitvoeringsdienst in Utrecht.  

2. Gedeputeerde Staten op te dragen om uitvoering te geven aan de inrichting van de toekomstige 
Regionale Uitvoeringsdienst aan de hand van deze hoofdlijnen.  

3. Gedeputeerde Staten te verzoeken om Provinciale Staten te rapporteren over de voortgang van het 

inrichtingsproces.  

Conform besloten, met algemene stemmen aanvaard. 

Motie 2 Onderzoek naar groeimodel RUD, ingediend door de fractie van de 

ChristenUnie. Verworpen, tegen stemden de fracties van de VVD, PvdA, CDA, D66, 

PVV, GroenLinks en SGP. 

 8 Statenvoorstel Aanpassing Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Asv); 

actualisatie subsidiabele activiteiten, PS2012BEM15 
Voorgesteld wordt om te besluiten over het voorstel van Gedeputeerde Staten van 30  

oktober 2012, om in te stemmen met het bijgevoegde besluit tot wijziging van de artikelen 33 en 

38 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht. 

Conform besloten, tegen stemde de fractie van de PVV. 
 

 9 Statenvoorstel Rapport Randstedelijke Rekenkamer "Gevalstudie doeltreffendheid 

subsidie Tijdsordening" en Handreiking evaluatie doeltreffendheid provinciale 

subsidies. PS2012BEM16 
Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de resultaten van de Gevalstudie doeltreffendheid 



 

subsidie Tijdsordening en te besluiten dat de door de Rekenkamer opgestelde Handreiking evaluatie 

doeltreffendheid provinciale subsidies in de toekomst door GS en PS wordt benut bij het instellen en 

evalueren van subsidies. 

Conform besloten, met algemene stemmen aanvaard. 

 

 10 Statenvoorstel Aanpassing PS-besluit 22 maart 2010 inzake onteigening, 

PS2012RGW12 
Voorgesteld wordt om te besluiten over het voorstel van Gedeputeerde Staten van 2 oktober 

2012, om in te stemmen met het voorstel om bij de Kroon een verzoek in te dienen tot 

onteigening van de percelen weergegeven op bijgevoegde grondplantekening en perceellijst, als 

bedoeld in artikel 78 en volgende van de onteigeningswet, onder overlegging van de in artikel 

79 van de onteigeningswet bedoelde stukken en gegevens, zulks ter uitvoering van het 

onherroepelijke bestemmingsplan Amersfoortseweg e.o. 2008 van de gemeente Zeist. 

Conform besloten, tegen stemden de fracties van de PVV en SGP. 

Motie 3 Trendbreuk, ingediend door de fracties van de PVV en SGP. Verworpen, 

tegen stemden de fracties van de VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, SP, 

ChristenUnie, 50PLUS en PvdD 
 

 11 Statenvoorstel voorzitterschap statencommissie BEM, PS2012PS08 

Voorgesteld wordt Mevr. Doornenbal - van der Vlist met ingang van 1 januari 2013 te benoemen 

tot voorzitter van de statencommissie BEM.      

Conform besloten, bij acclamatie. 
 

 11a Interpellatie Utrecht Culturele Hoofdstad 

Op verzoek van de SP-fractie werden vragen gesteld over de financiële verplichtingen en de 

herbestemming van middelen, nu Utrecht geen Culturele Hoofdstad wordt. 

 


