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Inleiding 
In het Bestuursakkoord (13 november 2006) tussen Rijk, provincie Utrecht en gemeenten in de regio 
zijn afspraken gemaakt over samenwerken aan een pakket aan maatregelen om een goede 
bereikbaarheid van de regio te realiseren. Hiervoor hebben de partijen een bedrag van maximaal 3.1 
miljard euro ter beschikking, waarvan de provincie Utrecht garant staat voor maximaal 185 mln euro. 
De regionale samenwerking vindt plaats onder de noemer Pakketstudies. 
 
De komende periode zal in het teken staan van regionale en rijksbesluitvorming over te nemen 
maatregelen. Het betreft hierbij zowel inhoudelijk als procesmatig complexe besluitvorming met een 
grote maatschappelijke impact in de regio. Inhoudelijk complex omdat het maatregelpakketten 
betreffen die inhoudelijk samenhangend zijn. Het vergt een bovengemiddelde mate van inhoudelijk 
inlevingsvermogen om de reikwijdte van de voorstellen te  begrijpen. Procesmatig complex omdat de 
maatregelen relevant zijn voor alle bestuurslagen (inclusief volksvertegenwoordigers) in de regio. 
 
Om deze reden heeft de Commissie Milieu, Mobiliteit en Economie (MME) op 15 december 2008 
aangegeven hiertoe ene ad hoc commissie in te willen stellen, hierna te noemen: ad hoc Commissie 
Pakketstudies Bereikbaarheid. 
 
De ad hoc Commissie Pakketstudies Bereikbaarheid zal de Commissie MME informeren over de 
voortgang van haar werkzaamheden. Dit mede om de inhoudelijke integraliteit met het totale 
provinciale mobiliteitsbeleid, zoals verwoord in het SMPU, te kunnen blijven bewaken. 
 
De ad hoc Commissie Pakketstudies Bereikbaarheid houdt op te bestaan als de (belangrijkste) 
uitvoeringsbesluiten van maatregelen in het kader van de Pakketstudies genomen zijn. Op dit moment 
wordt dit voorzien rond het einde van 2010. 
 
Bij haar werkzaamheden wordt de ad hoc commissie ondersteund door de statengriffie. 
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Besluit 

Besluit van 19 janauri 2009 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van de commissie Milieu, Mobiliteit en Economie; 
 
Gelezen de in de inleiding van dit statenvoorstel verwoorde toelichting; 
 
Gelet op artikel 82 van de Provinciewet en artikel 45 van het Reglement van Orde provincie Utrecht 
2003; 
 
Besluiten:  
 
� ARTIKEL 1 
Uit hun Staten een ad hoc commissie te benoemen met als opdracht besluitvorming voor de 
Pakketstudies Bereikbaarheid van de provincie Utrecht voor te bereiden. 
 
� ARTIKEL 2 
De commissie krijgt de naam Commissie Pakketstudies Bereikbaarheid. 
 
� ARTIKEL3 
De onderstaande leden van de ad hoc commissie uit hun Staten te benoemen: 
1.   dhr. C.J.J. van Ee (CDA) 
2.   dhr. J.W.R. van Lunteren (VVD) 
3.   mw. U.P. Blom (PvdA) 
4 dhr. F. Bersch (SP) 
5.   dhr. J. Fastl (GroenLinks) 
6.   mw. K. Derks-Wolthuizen (ChristenUnie) 
7.   dhr. N.J.P. Hoefnagels (D66) 
8.   dhr. J.W. Benschop (SGP) 
9.   mw. W.A. Bodewitz (Partij voor de Dieren) 
10. dhr. R. Roos (Mooi Utrecht) 
 
� ARTIKEL 4 
De ad hoc commissie kiest uit haar midden een voorzitter die onafhankelijk moet kunnen opereren. De 
partij waaruit de voorzitter wordt gekozen draagt een nieuw lid voor.   
 
� ARTIKEL 5 
De ad hoc commissie levert als eerste product een werkplan en nadere taakafbakening die wordt 
besproken in de commissie Mobiliteit, Milieu en Economie van 26 januari 2009. 
 
� ARTIKEL 6 
De ad hoc commissie informeert de statencommissie MME over de voortgang van haar 
werkzaamheden. 
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� ARTIKEL 7  
De ad hoc commissie kan bij haar werkzaamheden een beroep doen op budgetten van de griffie en 
wordt bij haar werkzaamheden door de griffie ondersteund. 
 
� ARTIKEL 8 
De vergaderingen van de ad hoc commissie zijn openbaar. 
 
� ARTIKEL 9 
De ad hoc commissie houdt op te bestaan na afronding van de uitvoeringsbesluiten van maatregelen 
uit de Pakketstudies. 
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