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Inleiding 

Het is een goed gebruik dat GS bij de overgang van de statenperiode, informatie verstrekken over de 
financiële ruimte die beschikbaar is voor de nieuwe Staten.  
Daarnaast zullen de Staten door GS separaat worden geïnformeerd over de strategische issues die 
specifiek in het Utrechtse nu en in de toekomst spelen. 
Ook zullen GS nog voor de statenverkiezingen verantwoording afleggen voor de uitvoering van het 
coalitieakkoord 2003-2007 “Werk in Uitvoering”.    
Beide documenten vormen input voor de komende coalitie-onderhandelingen. Net als in 2003 kan het 
resultaat daarvan een vervolg krijgen in de vorm van een statenwerkplan.  
 
Dit statenvoorstel betreft de verantwoording van de uitvoering van het statenwerkplan door de Staten 
zelf. Op 3 juli van dit jaar heeft u dit plan geactualiseerd op basis van een voorafgaande discussie in de 
functionele statencommissies.  U heeft in hoofdstuk 2 van het statenwerkplan de politieke agenda voor 
de resterende statenperiode en de verdere toekomst vastgesteld.  
Direct na de zomervakantie heeft een nadere uitwerking plaatsgevonden in de functionele commissies 
en is de termijnagenda per commissie geactualiseerd en is de ambitie per commissie vastgelegd met 
toevoeging van een aantal extra punten.  
 
De geactualiseerde termijnagenda’s treft u als bijlage bij dit voorstel aan. De extra amibitie-punten 
worden in het onderstaande per commissie verwoord.  
 
Commissie Bestuur en Middelen:   
 
De commissie BEM heeft de bijgevoegde termijnagenda als politiek prioritair vastgesteld. 
Actueel in relatie tot de politieke agenda uit het statenwerkplan is een standpuntbepaling over het 
rapport dat de commissie Kok zal uitbrengen over ondermeer het middenbestuur, mede naar 
aanleiding van de recente notitie van de minister van BZK.  
 
Daarnaast lopen de werkzaamheden van de adhoc commissie Vermindering regelgeving en 
bureaucratie door. 
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Commissie Infrastructuur Mobiliteit en Economie:  
 
De commissie wenst aan de termijnagenda toe te voegen als ambitie: 
- een meer samenhangende aanpak van het toerisme; 
- een vernieuwende aanpak van het innovatieplatform Noordvleugel; 
- een krachtige aanpak van de verkeersveiligheid met gericht ingrijpen;     
- verbeterde integratie tussen wegen, verkeer en vervoer en economische zaken met andere 

beleidsvelden 
 
Commissie Ruimte en Groen 
 
Op de termijnagenda zijn de volgende prioritaire zaken voor de komende periode doorlopend en/of 
nieuw: 
- Ontwikkelingsvisie NV Utrecht 
- Invoering Agenda Vitaal Platteland 2007-2013 met name de af te sluiten gebiedsprogramma’s 

(medio 2007) 
- De gevolgen voor de rol van de provincie van de invoering van majeure nieuwe wetgeving zoals 

wet Ruimtelijke Ordening, de Grondexploitatiewet en de WABO 
- Het uitvoeringsprogramma Groene Hart 
- nieuwe Natuurvisie (voorjaar 2007) 
- Hart van de Heuvelrug en meer in het bijzonder de herinrichting Vliegbasis Soesterberg 
 
Commissie Zorg, Cultuur en Welzijn 
 
Op de termijnagenda zijn de volgende prioritaire zaken komende periode doorlopend en/of nieuw: 
- Jeugdzorg; in het bijzonder de beleidsaudit naar de aansturing door de provincie van Bureau 

Jeugdzorg Utrecht en de zorgaanbieders in de provincie 
- Provinciale rol na invoering WMO 
- Nieuwe Sociale Agenda 
- Sportnota (medio 2007) 
- Verweving Cultuur, Natuur en Landschap (ism fusie Erfgoedhuis en Landschapsbeheer Utrecht) 
- Cultuurhistorie in brede zin (onder meer de 3 verdedigingslinies Nieuwe Hollandse Waterlinie, 

Grebbelinie en Limes, beleid Industrieel erfgoed) 
- Nieuwe Cultuurconvenant met het rijk 
 
Commissie Water en Milieu 
 
De commissie WEM heeft de bijgevoegde termijnagenda als politiek prioritair vastgesteld. 
Doorlopende zaken zijn de Wabo, energieprojecten, Ruimte voor de Rivier en de Kaderrichtlijn water. 
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Ontwerp-besluit 

Besluit van 5 februari 2007  
 
Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van de griffier; 
 
Gelezen het geactualiseerde statenwerkplan en het besprokene in de functionele statencommissies;  
 

Besluiten:  
 

Het overdrachtsdocument PS, inhoudende de politieke prioritaire zaken voor kennisgeving aan te 
nemen.  
 

voorzitter, 
 

griffier, 
 


