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De commissie adviseert in te stemmen met het voorstel, met dien verstande dat wordt voorgesteld de
onderstaande wijzigingen in de verordening aan te brengen.

Aan art. 1:3, derde lid, wordt toegevoegd: “en stelt hij onverwijld het lid van provinciale staten voor
zich tot de griffier te wenden als bedoeld in artikel 1:4”.

Toelichting: het gaat of om eenvoudige inlichtingen, of om verdergaande bijstand. Voor het
tweede geval is al artikel 1:4 geschreven. De procedure is dan dat de griffier beziet of de griffie
de bijstand kan leveren. Zo niet, dan vraagt hij de secretaris om een of meer van zijn ambte-
naren een opdracht te geven. De portefeuillehouder wordt geïnformeerd.

Aan art. 1:9 wordt toegevoegd: “en ten aanzien van de leden van statencommissies die geen lid van
provinciale staten zijn als bedoeld in artikel 54, vierde lid, van het Reglement van orde provincie
Utrecht 2003”.

In art. 4:5, tweede lid, vervalt het woord "aan" na "nota".

In art. 4:14, eerste lid, wordt "ten minste eenmaal in de vier jaar" vervangen door: “binnen een jaar na
de periodieke verkiezing van hun leden en indien wenselijk vaker”.

In art. 4:16,
- eerste lid, wordt na "Voor 31 december" ingevoegd: “van het voorafgaande jaar”;
- vervallen het tweede lid en het cijfer "1" voor het eerste lid.

Toelichting: Het tweede lid bepaalde dat de evaluatierapporten jaarlijks voor 31december aan de
staten worden uitgebracht. In artikel 201, tweede lid, van de Provinciewet is dat echter al
geregeld: de rapporten worden meegezonden met de jaarrekeningen. Het tweede lid van artikel
4:16 dient dus te vervallen.

In de toelichting bij art. 4:10, toevoegen:
“De activa, bedoeld in het vierde lid, betreffen de investeringen in het kader van het provinciaal
wegenbeheer (wegen, wegenbouwkundige werken, opslagplaatsen, rijdend materiaal etc.)”.

In de toelichting bij art. 4:11, toevoegen:

“ En ook: als risico’s of verplichtingen, waarvoor een voorziening is gevormd, wegvallen, dan kan ook
de voorziening worden opgeheven.“
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In de toelichting bij art. 5:1, zevende regel wordt "gebeurd" vervangen door: “gebeurt”.
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