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Ci) Pa rtij voor 
de Dieren 
Statenfractie Utrecht 

Amendement Niet inleveren op leefkwaliteit 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 november 2015, 
ter bespreking en vaststelling van de Najaarsrapportage 2015, 

Constaterende dat: 

• er wordt voorgesteld om €45.000 te korten op het budget voor 
Leefkwaliteit stedelijk gebied tbv het opstellen van beheerplannen voor 
Natura2000 gebieden; 

Overwegende dat: 

• de leefkwaliteit in het stedelijk gebied onder druk staat en met name de 
luchtkwaliteit in de steden niet voldoet aan de normen; 

• de leefkwaliteit in het stedelijk gebied tot prioriteit is benoemd in de 
Kadernota voor het nieuwe Bodem-, Water- en Milieuplan; 

Besluiten: 

Pag. 20: 
"Leefkwaliteit stedelijk gebied: beheerplannen Natura 2000  
Vanuit de doelstelling leefkwaliteit stedelijk gebied wordt er € 45.000 
beschikbaar gesteld voor Natura 2000 op Programma 2 Landelijk Gebied. Met 
deze bijdrage kunnen de beheerplannen Natura 2000 voor Botshol, Binnenveld 
en Kolland en Overlangbroek worden geactualiseerd, opgesteld en verder 
afgerond. Dit leidt tot een budgetverschuiving van productgroep 0302 
Leefkwaliteit stedelijk gebied naar productgroep 0201 Kwaliteitsverbetering 
natuur en landschap. Zie ook Beheerplannen Natura 2000 bij programma 2." 

Te wijzigen in: 

"Extra dividend Vitens: beheerplannen Natura 2000  
Vanuit de hogere dividendopbrengst van de aandelen in Vitens wordt er € 45.000 
beschikbaar gesteld voor Natura 2000 op Programma 2 Landelijk Gebied. Met 
deze bijdrage kunnen de beheerplannen Natura 2000 voor Botshol, Binnenveld 
en Kolland en Overlangbroek worden geactualiseerd, opgesteld en verder 
afgerond." 

En:



Pag. 26: 
"Extra dividend Vitens 
De voor 2015 geraamde dividendopbrengst bedraagt C 500.000. In de 
jaarrekening 2014 van Vitens is opgenomen dat aan de aandeelhouders wordt 
voorgesteld om een dividend van C 2,91 per aandeel uit te betalen. De provincie 
Utrecht heeft 285.896 aandelen wat neerkomt op een dividend van C 832.000. 
Op 30 april 2015 is in de aandeelhoudersvergadering de jaarrekening 2014 (en 
daarmee de voorgestelde dividenduitkering) goedgekeurd. De extra dividend 
opbrengsten ad C 332.000 vallen vrij ten gunste van de Algemene middelen." 

Te wijzigen in: 

"Extra dividend Vitens 
De voor 2015 geraamde dividendopbrengst bedraagt C 500.000. In de 
jaarrekening 2014 van Vitens is opgenomen dat aan de aandeelhouders wordt 
voorgesteld om een dividend van C 2,91 per aandeel uit te betalen. De provincie 
Utrecht heeft 285.896 aandelen wat neerkomt op een dividend van C 832.000. 
Op 30 april 2015 is in de aandeelhoudersvergadering de jaarrekening 2014 (en 
daarmee de voorgestelde dividenduitkering) goedgekeurd. Uit de extra dividend 
opbrengsten wordt C45.000 beschikbaar gesteld voor Natura 2000 op 
Programma 2 Landelijk Gebied. Met deze bijdrage kunnen de beheerplannen 
Natura 2000 voor Botshol, Binnenveld en Kolland en Overlangbroek worden 
geactualiseerd, opgesteld en verder afgerond. De overige extra 
dividendopbrengsten ad C 287.000 vallen vrij ten gunste van de Algemene 
middelen." 

En de Najaarsrapportage aldus gewijzigd vast te stellen. 

Hiltje Keller 

Partij voor de Dieren
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