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PLANNING COMMISSIE BEM    2007BEM45 bijlage 2 
Versie 28 augustus 2007 
 

BESPREEKPUNTEN TER KENNISNAME 
PUNTEN 

PRESENTATIE,  
WERKBEZOEK, 
SPECIALE 
ACTIVITEITEN 

10 september 2007  
Halfjaarrapportage 2007
Collegeprogramma   
5e wijz. program. begr.   
prov. uitv. progr. 
handhaving 

 

NOVA   
Deregulering   

8 oktober 2007  
Begroting 2008 Archiefinspecties 2005-

2006 
presentatie 
Randstedelijke 
Rekenkamer 

Communicatiestrategie   
ICT-Wabo (met 
uitnodiging cie RGW en 
MME) 

 

eind okt-begin nov. 1e bespreking Arhi 
Vecht-Plassen 

 

nov. - dec.: Bezoeken 
aan regio Vecht en 
Plassen i.v.m. Arhi-
procedure 

19 november 2007  
1e begrotingswijziging 
2008 

 

Kapitaaldienst   

november: discussie 
GS/PS over strategie 
Utrecht Topregio 
november: Voortgang 
UpR (conferentie 
GS/PS breed) 

januari 2008  
Arhi Vecht-Plassen 
besluitvormend 

 

maart: Voortgang UpR 
(conferentie GS/PS 
breed) 

GROSLIJST  
Stand van zaken OiO   
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(medio 2008) 

moties en amendementen 
PS-vergadering titel afwikkeling/deadline 
21-5-2007 Motie bespreking coalitieakkoord 10-9-2007 
29-5-2007 Amendement commissie politieke ruimten commissie ingesteld in BEM 

11 juni 
29-5-2007 Motie bewaking financiën nieuwbouw door 

subcommissie Jaarrekening/BEM 
periodiek via subcommissie 
en commissie BEM 

Geactualiseerde lijst van toezeggingen en actiepunten Commissie Bestuur en Middelen 
bijgewerkt t/m de vergadering van 11 juni 2007. 
 
1. Eind dit jaar zal een voorbeeld worden uitgewerkt m.b.t. de Kapitaaldienst (BEM mei 2006) . 

Een voorstel met de mogelijke keuzes is in maart/april 2007 beschikbaar voor de Staten (BEM 
30 oktober 2006). 

2. GS zullen worden verzocht voorstellen te doen ter uitwerking van de door de cvdK in zijn 
burgerjaarverslag verwoorde aanbevelingen (BEM augustus 2006).  

3. Het persbeleid van de Staten (verantwoordelijkheden bij het uitgaan van persberichten en 
vermelding minderheidsstandpunten) wordt geagendeerd voor het fractievoorzittersconvent en 
vervolgens in de cie BEM aan de orde gesteld (BEM 2 oktober 2006). 

4. Een plan van aanpak wordt opgesteld over de wijze van communiceren over het weerstands-
vermogen (BEM 30 oktober 2006) NB: wordt meegenomen in de Begroting 2008 

5. Nadere info zal de commissie worden versterkt over de zogenaamde reservebankprojecten in 
het kader van de Eindrapportage Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (BEM 
30 oktober 2006) 

6. Uitwerking aanbevelingen rapport Randstedelijke Rekenkamer “Grip op grote projecten” 
(BEM 2007). 

7. Overzicht stelpost nog toe te wijzen middelen 2007 (BEM 14 mei 2007) NB: wordt 
meegenomen in de Halfjaarrapportage 2007.

8. Bij nieuwbouw provinciehuis wordt duurzaam slopen, design/built/maintenance en een nader 
te besluiten parkeervariant meegenomen (PS 29 mei 2007) 

9. De commissie wordt op de hoogte gehouden over de mogelijkheden tot ontwikkeling 
resterend terrein provinciehuis (PS 29 mei 2007) 

10. Nagegaan wordt hoe het Jaarverslag van de provincie toegankelijk kan worden gemaakt voor 
burgers (BEM 11 juni 2007). 

11. Er komt een overzicht van de bezwaarschriften en de (eventueel) uitgekeerde boetebedragen 
(BEM 11 juni 2007). 

12. Waar en zodra mogelijk wordt bij het ministerie bepleit om het Sciencepark Utrecht een plek 
te geven in het UpR. 

13. Cultuur en kenniseconomie als kenmerkende waarden voor de provincie Utrecht worden door 
GS onder de aandacht gebracht van het ministerie. 

14. Het Groene Hart als entiteit en belangrijk/beeldbepalend element voor de Randstad wordt 
doorgegeven aan het ministerie. 

15. Met het ministerie wordt opgenomen of een onderzoek mogelijk is naar de diepere aspecten 
van bereikbaarheid 

 
Periodiek (2 keer per jaar) vindt er een conferentie GS/PS plaats om integraal de voortgang van 
het UpR te bespreken (voorstel voor termijnagenda: oktober en maart). 
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GS entameert een discussie met PS over de (middellange) termijnstrategie voor de provincie 
Utrecht (Utrecht topregio) inclusief de relaties buiten de Randstad. Voorstel voor termijnagenda: 
november 2007. 
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