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Inleiding

In uw vergadering van 24 mei j.l. heeft u besloten – met toepassing van de Verordening Burger-
initiatief provincie Utrecht - het burgerinitiatief Maartendsijk, met als titel “Waarom Maartensdijk
boos is” d.d. 10 mei  2004 geldig te verklaren en te agenderen voor uw vergadering van heden.

Voor deze vergadering zijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, lid 5 van de verordening, beide
initiatiefnemers door de voorzitter van uw staten schriftelijk uitgenodigd om het initiatief in uw
vergadering nader mondeling toe te lichten.

Naast deze toelichting is de verder te volgen procedure van belang, die in de vergadering van het
fractievoorzittersconvent en de statencommissie Bestuur en Middelen (BEM) op 14 juni j.l. is
besproken.
De commissie BEM heeft besloten de activiteiten van de staten te concentreren op een orientatie op
achtereenvolgens het door de initiatiefnemers ingebrachte initiatief en de nadere toelichting daarop,
het standpunt van het gemeentebestuur van De Bilt en tenslotte het standpunt van GS.

De orienterende werkzaamheden worden uitgevoerd door een commissie van rapporteurs uit de
statencommissie BEM. De benoeming van de leden van deze subcommissie dient haar beslag te
krijgen in uw vergadering van 28 juni.

De bevindingen van de subcommissie en het uiteindelijke advies aan de staten worden in de
vergadering van de statencommissie BEM van 13 september a.s. geagendeerd.

In de statenvergadering van 4 oktober a.s., vindt vervolgens de plenaire inhoudelijke bespreking en de
uiteindelijke afdoening van het bugerinitiatief plaats. De datum van 4 oktober a.s. is op dit moment
nog afhankelijk van de definitieve agenda voor die vergadering.
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 Ontwerp-besluit

Besluit van 28 juni 2004

Provinciale staten van Utrecht

Op het voorstel van het fractievoorzittersconvent d.d. 14 juni 2004

Gelezen het op 10 mei 2004 ingediende burgerinitiatief Maartensdijk

Overwegende dat het initiatief bij ons besluit van 24 mei 2004 is getoetst aan de Verordening
Burgerinitiatief Provincie Utrecht en geldig is verklaard

Gelet op het bepaalde in de Verordening Burgerinitiatief Provincie Utrecht

Besluiten:

1. Gedeputeerde Staten te verzoeken een standpunt in te nemen over het burgerinitiatief

2. Een subcommissie uit leden van de statencommissie BEM te benoemen en te belasten met een
orientatie op achtereenvolgens het burgerinitiatief, het standpunt van GS daarop en het standpunt
van het gemeentebestuur De Bilt

3. Het rapport van de subcommissie, alsmede het advies ter finale behandeling van het
burgerinitiatief te agenderen voor de vergadering van de statencommissie BEM van 13 september
2004

4. De plenaire inhoudelijke bespreking en finale afdoening van het burgerinitiatief te plannen voor de
statenvergadering van 4 okotober 2004, afhankelijk van de definitieve agenda voor die
statenvergadering.

Voorzitter,

Griffier,


