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2 Vaststellen agenda 

De PVV fractie heeft verzoek tot interpellatie ingediend mbt Windmolenslocatie Houten en 
Bodemverontreiniging Doorn. 

3 Ingekomen stukken
Conform besloten

4 Vragenhalfuurtje

5 Vaststellen van de notulen en besluitenlijst van 29 september jl.
Conform besloten.

6 Statenvoorstel 1e wijziging begroting 2014 Randstedelijke Rekenkamer, PS2014BEM14.
Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de 1e wijziging Begroting 
2014
Randstedelijke Rekenkamer, om de reden dat geheel kan worden ingestemd met de 
voorgelegde
begroting.
Conform besloten, met algemene stemmen aanvaard. 

7 Statenvoorstel tweede partiele herziening PRV/PRS en nota van beantwoording,
PS2014RGW09. 
Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 september 
jl., om
de tweede partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (met
planidentificatienummer NL.IMRO.9926.SV1411PRSph-VA01) en de tweede partiële herziening
Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (met planidentificatienummer
NL.IMRO.9926.PV1411PRVph-VA01) conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit
ruimtelijke ordening in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen en de 
Nota van
Beantwoording als onderdeel van de tweede partiële herziening van de Provinciale Ruimelijke
Structuurvisie 2013-2028 vast te stellen.
Conform besloten
Motie 33 Duurzame energie begint bij jezelf, ingediend door PvdA en D66 – Stemmen 
staken, volgende vergadering opnieuw in stemming.
Motie 34 Utrecht staat voor afspraak windenergie II, ingediend door GroenLinks, CDA en 
PvdD - AANVAARD
Motie 35 Alternatieve windenergie locatie Gemeente Utrecht, ingediend door PvdA - 
INGETROKKEN
Motie 36 Gemeenten helpen ons, dus wij helpen gemeenten, ingediend door D66, CDA, 
PvdA en SP - AANVAARD

8 Statenvoorstel wijziging gremia Provinciale Staten, PS2014PS09
Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel.
Conform besloten, met algemene stemmen aanvaard.

8A Interpellatie Windmolenslocatie Houten
Motie 37 Toezicht windenergielocaties, ingediend door PVV fractie – VERWORPEN

8B Interpellatie Bodemverontreiniging Doorn
Op verzoek van de PVV fractie
Motie 38 Motie van Wantrouwen, ingediend door PVV - INGETROKKEN


