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Statenwerkplan 2006 / 2007 : Kaders en Keuzes 
 
1. Inleiding 
 
Voor u ligt de politieke termijnagenda. Een termijnagenda die tweeledig van status is. Enerzijds omdat de 
jaarschijf 2006 / 2007 concreet wordt ingevuld en geactualiseerd. Anderzijds omdat inhoudelijk wordt 
vooruit gekeken over de huidige statenperiode heen. Het betreft de laatste actualisering tot de verkiezingen 
van een nieuwe Provinciale Staten in maart 2007.  
Het Statenwerkplan geeft een transparant inzicht in onze wijze van werken als Provinciale Staten. Door de 
gekozen opzet is het Statenwerkplan ook inzichtelijk voor de burgers die ons in 2003 mandaat hebben 
gegeven de belangen van de Utrechtse samenleving te behartigen.   
De politieke agenda wordt in het Statenwerkplan bepaald en geconcretiseerd in acties en beslispunten, 
waarbij de verschillende rollen van onze Staten (volksvertegenwoordigend, kaderstellend en controlerend) 
worden benoemd. Het Statenwerkplan bepaalt tevens de beleidsmatige en financiële contouren waarbinnen 
het dagelijks bestuur van de provincie (GS), naast de autonome wettelijke taken, het beleid uitvoert.  
Gezien de laatste jaarschijf kijken wij als Staten ook vooruit. Vele zaken zijn inmiddels gerealiseerd, dan wel 
in gang gezet. Belangrijke zaken strekken zich verder uit dan deze Statenperiode en worden dan ook in deze 
actualisering verwoord. Een actualisering die mede is gevoed met de resultaten van behandeling van de 
Voorjaarsnota 2006 in de statenvergadering van 15 mei 2006. Een Voorjaarsnota met als belangrijk element 
van discussie, de bereidheid van de Staten een substantieel deel van het eigen vermogen in te willen zetten 
voor de aanpak van maatschappelijke problemen binnen de Utrechtse samenleving. De inhoudelijk te maken 
keuzen worden aan de nieuwe Staten gelaten.    
 
Wij hebben als Staten halverwege de Statenperiode het dualisme geëvalueerd en ons eigen functioneren 
kritisch bezien. Een zelfevaluatie die ook het functioneren van de statencommissies en haar voorzitters 
betrof. Wij mogen vaststellen dat de gescheiden verhoudingen als gevolg van het dualisme nu duidelijk zijn 
gemarkeerd. Een markering die in de Utrechtse provinciale politiek kan worden getypeerd als een 
gezamenlijke inzet in het belang van de burgers, waarbij goed is omgegaan met de gescheiden verant-
woordelijkheden tussen ons als Staten en Gedeputeerde Staten.   
 
Een duidelijker positionering van de Staten is zichtbaar geworden, daar waar het bijvoorbeeld gaat om de 
strategische agendasetting van de politiek prioritaire zaken. U vindt deze terug in deze actualisering van het 
statenwerkplan in de vorm van een termijnagenda per statencommissie. De positionering van de Staten heeft 
aanzienlijk aan kracht gewonnen. Zo zijn de initiatieven gericht op het stellen van strategische kaders door 
de Staten inmiddels talrijk. Kaders waarbinnen GS de taak van dagelijks bestuur dienen uit te oefenen en aan 
controle van de Staten zijn onderworpen. Bij wijze van voorbeeld worden als meest recente  kaders 
genoemd: de bestuurlijke organisatie, het vitaal platteland, de ontwikkeling van een gebiedsvisie voor de 
Vecht etc.    
Ook worden de initiatieven vanuit onze Staten – al dan niet op basis van input van burgers – talrijker. De  
meest recente voorbeelden daarvan zijn het rapport van de commissie bouwstagnatie uit de Staten en het 
initiatief om tot deregulering te komen .  
 
In deze fase van de statenperiode kunnen wij in zijn algemeenheid dan ook vaststellen dat de invoering van 
het dualisme binnen de provinciale politiek een positieve vertaling heeft gekregen in het belang van de 
inwoners van de Provincie. In essentie is dat ook het centrale belang, waaraan wij als Staten ons mandaat 
ontlenen. Eén en ander laat onverlet dat wij als Staten scherp moeten blijven op de gescheiden verant-
woordelijkheden en dit ook moeten onderhouden.  
 
Nu ook het procesgedeelte voor het functioneren van de Staten en statencommissies, na de invoering van het 
dualisme in 2003, geheel op orde is, wordt de start van de nieuwe statenperiode in 2007 met vertrouwen 
tegemoet gezien. Aangezien de Staten  in aantal leden zal worden teruggebracht van 63 naar 47, zal ook dit 
gegeven de nodige aanpassingen vergen.  
 
Voor de periode tot de statenverkiezingen zijn onderstaande onderwerpen politiek prioritair.    
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2. De politieke agenda 
 
De politieke agenda van de Staten ontstaat in wisselwerking met de ontwikkelingen in de Utrechtse 
samenleving. De agendapunten weerspiegelen maatschappelijke vraagstukken die om politieke aandacht en 
besluiten vragen. Hieronder zijn de agendapunten gegroepeerd naar een aantal van die grotere 
ontwikkelingen en vraagstukken zoals de Staten die onderkennen: 
 
Vraagstuk 1: Verstedelijking en woningtekort 
• Welke maatregelen moeten wij nemen om bouwen van en behoefte aan woningen met elkaar in 

overeenstemming te brengen? In hoeverre spelen inbreidingsvraagstukken daarbij een rol? 
• Hoe gaan wij om met het complex behoud groen ruimte, versterking economie, verbetering 

infrastructuur en accomoderen van de woningbehoefte? 
• Hoe realiseren wij de  “schaakbordfilosofie” in de Hart van de Heuvelrug in  het algemeen en hoe 

realiseren we de unieke ontwikkelingsopgave van de vliegbasis Soesterberg in het bijzonder? 
 
Vraagstuk 2: Vitaal en natuurlijk platteland 
• Welke maatregelen moeten wij nemen  om onder provinciale verantwoordelijkheid de integrale agenda 

voor een vitaal platteland samen met rijk en partners tot een succes te maken? 
• Welke keuzes moeten wij maken om het Groene Hart een goede toekomst te geven? 
 
Vraagstuk 3: Leefbaarheid en de kwaliteit van de omgeving 
• Wat zijn de consequenties van de Europese regels op het gebied van de luchtkwaliteit? 
• Bodemsanering is en blijft actueel: wat pakken wij in welke volgorde aan? 
• Iedereen vindt dat er een billijk en rechtvaardig handhavingsbeleid moet zijn, hoe bereiken wij dat? 
• Hoe introduceren wij de nieuwe Wabo en de integrale handhaving daarvan zo goed mogelijk in de 

Utrechtse samenleving, samen met de betrokken partners. 
• Invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water, alsmede veiligheidsaspecten rondom water, 

waterberging etc. 
 
Vraagstuk 4: Vastlopende mobiliteit 
• Welke keuzes maken wij om ervoor te zorgen dat het verkeer in een verantwoord tempo afgewikkeld kan 

worden? 
• Actualisering SMPU 
• Hoe houden we tempo in de realisatie van het Randstadspoor? 
 
Vraagstuk 5: Sociaal culturele samenhang 
• Welke rol moet de provincie pakken op het gebied van Wet Maatschappelijke Ondersteuning? 
• Hoe garanderen wij het recht op hulp in de Jeugdzorg voor een ieder die ervoor in aanmerking komt en 

dringen wij de bestaande wachtlijsten terug ? 
• Hoe zorgen wij voor een (inter)nationale uitstraling van het cultureel elan en de creatieve capaciteit van 

de Utrechtse regio? 
• Hoe zorgen wij voor behoud door ontwikkeling van de enorme cultuurhistorische rijkdom van de regio 

Utrecht?  
 
Vraagstuk 6: Modernisering economie 
• Welke beslissingen of initiatieven zijn nodig om samen met de universiteit het science park in De Uithof 

in Utrecht verder te ontwikkelen? 
• Wat worden de zwaartepunten van het nieuwe economisch beleidsplan. 
• Verder doorzetten van innovatie in de Utrechtse economie. 
• Aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt 
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Vraagstuk 7: Bestuurlijke drukte 
• Welk standpunt bepalen wij in de discussie over het middenbestuur als reactie op het in het najaar te 

verwachten standpunt van het Kabinet, een standpunt dat naast het middenbestuur tevens de 
samenwerking binnen de Randstad en het beleid m.b.t. gemeentelijke herindeling zal bevatten?  

• Wat willen wij met de bestaande bestuurlijke samenwerking op de zgn noordvleugel in 
Randstadverband? 

• Hoe bepaalt de provincie zijn positie in de toekomst nu de samenleving verandert en sprake is van 
intrede van de nieuwe Wgr-plus-wetgeving?  

 
Genoemde vraagstukken zullen in belangrijke mate de agenda van Provinciale Staten – en dus van de 
statencommissies – bepalen. Het zijn vooral de vragen die te maken hebben met het stellen van de kaders en 
het doen van keuzes. Het zijn belangrijke zaken waarbij wij open en transparant voor de inwoners willen 
zijn. Waarbij wij prijs stellen op hun inbreng. De voortdurende wisselwerking tussen kiezers en gekozenen 
bepaalt dat vrijwel elke bestuurlijke actie gericht is op het wel en wee van de burgers van onze provincie. En 
juist omdat de meeste burgers het overlaten aan de bestuurders is het zaak als volksvertegenwoordigers 
steeds op tijd duidelijk te maken wat er op de agenda staat, welke keuzes gemaakt moeten worden en wie op 
basis van welke argumenten voor welke optie kiest. Openheid en transparantie is daarom ons devies, ook 
voor alle tussenliggende stappen in soms lange en weerbarstige processen. Actieve communicatie moet dat 
ondersteunen.  
 
3. Langlopende processen 
 
Veel van de onderwerpen op de politieke provinciale agenda vragen een langere adem dan de statenperiode. 
Zo is de discussie over onze positionering als middenbestuur en de doorwerking die deze discussie op tal van 
beleidsterreinen zal hebben, essentieel.   
Ook de discussie waar er verder gebouwd kan en mag worden en welke provinciale regels kunnen worden 
afgeschaft, zal als proces geheel doorlopen moeten worden. Voor beide onderwerpen is een commissie uit 
onze Staten druk doende voorstellen te ontwikkelen.  
De transformatie van het platteland, de ontwikkeling van het Groene Hart, De Vecht en de Utrechtse 
Heuvelrug, de stadsontwikkeling, de jeugdhulpverlening zijn allemaal onderwerpen die een lange adem 
vereisen. Het gaat bij dit soort onderwerpen om de inbreng van vele partijen. Naast overheden, gaat het 
daarbij ook om maatschappelijke organisaties, belangenverenigingen en niet te vergeten de burger. Al die 
partijen willen en moeten zich verstaan met hun achterban. Dat is een goede zaak. Een weloverwogen keuze 
kost dan ook tijd. Het betekent dat veel van de vraagstukken van nu doorwerken naar de toekomst. Maar 
binnen al die verschillende processen tekenen zich wel steeds verschillende momenten af: het maken van 
strategische keuzes, het vaststellen van algemene beleidslijnen, het onderzoeken van alternatieven, het 
onderzoeken van de financiële consequenties, het opstellen van een plan van aanpak, het vaststellen van 
uitvoeringsplannen en het bepalen van de prioriteiten van de uitvoering.  
Wij als Staten zullen bevorderen dat van een open proces sprake zal zijn, waarin de burger – waar het 
immers allemaal om gaat – beïnvloedingsmogelijkheden wordt geboden.  
Politiek minder in het oog springend is de besluitvorming over de provinciale huisvesting, die nog deze 
statenperiode qua besluitvorming haar beslag zal krijgen. De uiteindelijke oplevering van de nieuwe 
huisvesting is voorlopig gepland in 2010. Ook minder in het oogspringend maar essentieel is het herijken van 
de organisatie aan de veranderende eisen en wensen van de continu in verandering zijnde samenleving. Als 
Staten hechten wij dan ook zeer aan de toezegging van Gedeputeerde Staten dat in deze statenperiode nog 
onomkeerbare besluiten worden genomen om de nieuwe organisatie vorm te geven.      
 
4. De jaarschijf 2006 / 2007 van het statenwerkplan  
 
De laatste jaarschijf 2006 / 2007 van deze statenperiode  geven wij weer in de vorm van de termijnagenda’s 
van de vijf functionele statencommissies. Het totaal van de agenda’s markeert de politiek prioritaire 
onderwerpen, voorzien van de door de Staten uit te voeren rol, en de planning in de tijd.  
Na de evaluatie van het dualisme is bewust voor deze vorm gekozen. Temeer daar de termijnagenda nu 
duidelijk verankerd is als sturingsinstrument. Voor het actueel houden van dit sturingsinstrument hebben 
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achtereenvolgens de voorzitter van de betreffende statencommissie, de functioneel gedeputeerde, de 
betrokken dienstdirecteur en de griffie een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
Achtereenvolgens wordt de termijnagenda van de vijf functionele statencommissies weergegeven.  
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5. PLANNING COMMISSIE BEM tot einde zittingstermijn 2007 
 

BESPREEKPUNTEN 
(Politiek prioritair)  

TER KENNISNAME 
PUNTEN 

PRESENTATIE & 
WERKBEZOEK 

19 juni 2006  
Statenvoorstel Jaarrekening 2005  
Info Stand van zaken 

nieuwe huisvesting 
provincie  

 Presentatie 

Statenvoorstel Deregulering (project 
GS en instelling ad hoc 
statencie.) 

 

Statenvoorstel Jaarschijf 2006/2007 
Statenwerkplan 

 

Statenvoorstel  Fusie Hydron (2e

termijn)  
 

Statenvoorstel                   Dekking financiële 
fluctuaties Agenda 
2010 

 

Info Resultaten consultaties 
bestuurlijke 
organisatie in de 
Vechtstreek  
 

28 augustus 2006   
Statenvoorstel Halfjaarrapportage  
Statenvoorstel  Communicatie 

verkiezingen PS 
 

Statenvoorstel Bestuurlijke 
organisatie in de 
Vechtstreek  

 

2 oktober    
Verbetering Web-
site 

 

Discussiestuk Programma “ Dag 
v.d. Provincie” 2007 
 

30 oktober   
Statenvoorstel Begroting 2007  
27 november   

18 december 
 

Statenvoorstel  Reactie notitie 
middenbestuur 
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Januari 2007 Overdrachtsdossier 
BEM 

 

Actualisering 
overzicht facilitering 
gemeenten 

 

GROSLIJST  
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6. PLANNING COMMISSIE IME tot einde zittingstermijn 2007 
 

BESPREEKPUNTEN TER KENNISNAME 
PUNTEN 

PRESENTATIE & 
WERKBEZOEK 

22 juni 2006  
Economisch 
Beleidsplan 

Jaarrekening 2005 UTR  

Jaarschijf 2006/2007 
Statenwerkplan 

Begroting 2007 
recreatieschappen 

 

Statenvoorstel Kaders concessie-
verlening 

1e aanwending econ. 
ontw. 

 

Continu vakantie-
onderzoek 

 

Herinrichting 
Stationsgebied 
Driebergen-Zeist 

 

Spoorkruisingen Drie-
bergen, Bunnik, Maars-
bergen 

 

Beleidsuitw. Geluid  
Beleidsuitw. Snelheden  
Dynamische verlichting  
ANWB-wegbeelden  
Handhaving 
wegenverordening 

 

31 augustus 2006   
Statenvoorstel Halfjaarapportage ICT Onderweg  
Statenvoorstel Overdracht kunstwer-

ken in niet provinciale 
wegen 

Verkeersveiligheid 
samenw. overeenkomst 
handhaving 

 

Statenvoorstel Beleidsmonitor Beleidsuitwerking 
doorstroming 

 

Statenvoorstel Arbeidsmarkt  
5 oktober    

Reg. Bedr. terr. 
Woerden 

Verbetering kwaliteit. 
haltes 

 

Dynamisch 
verkeersmanagement 

Verbetering kwaliteit. 
Doorstroming bus 

 

2 november   
Statenvoorstel Begroting 2007  
Statenvoorstel Overdracht 

Eemdijken 
 

Rapportage 
Winkelexpres 
Amersfoort 

 

30 november   
Nota Mobiliteit   

21 december    
Statenvoorstel Herijking/Actualisatie 

SMPU 
 

Kunst op rotondes  
Cijferboekje  
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Januari 2007   
Overdrachtsdossier 
IME 

 

GROSLIJST   
Verdieping N201 Loket 

plattelandstoerisme 
 

Trace Schiphol-
Almere 

Begroting 2007 UTR  

Voorzieningen OV  
Eval. Plan recr./toer.  
Recr. Oostflank  
Ontsluiting cult.hist. 
erfgoed 

 

Herstr. Bedrijfsterr. 
Projecten Stim.fonds 

 

Eval. Progr. Herstr. 
Bedr.terr 

 

NORT-consulenten  
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7. PLANNING COMMISSIE REG tot einde zittingsperiode 2007 
 

BESPREEKPUNTEN TKNPUNTEN PRESENTATIE/WER
KBEZOEK 

26 juni 2006  
Ontwerp 
Uitgangspuntennotitie 
Vliegbasis Soesterberg
Actieplan Landschap 
(MAP streekplan) 

Prestatieafspraken met 
Het Utrechts Landschap

Statenvoorstel Jaarschijf 2006/2007 
Statenwerkplan 

 

Muv WEM Stand van zaken 
Groot Mijdrecht 
Noord 

 

Zelfevaluatie 
Commissie 

 Informatieve 
bijeenkomst met 
gemeenteraden Zeist en 
Soest over Vliegbasis 
Soesterberg 

4 september 2006  
Statenvoorstel Uitgangspuntennotitie

Vliegbasis Soesterberg
Hoorzitting Vliegbasis 
Soesterberg 

Halfjaarrapportage 
begroting 

Rapportage 1e helft 
2006 huisvesting 
statushouders 

Tweedaags werkbezoek  
Limburg 
woningbouw/binnenste
delijke vernieuwing ism 
GS 7en8 september  

Statenvoorstel 
Muv WEM en ZCW 

Uitvoeringprogramma 
Groene Hart 

 

Statenvoorstel 
Muv WEM 

Herijking de Venen  

Statenvoorstel Voorstel beleidsregels 
woonruimteverdeling 

 

Muv WEM en ZCW Concept ILG-Agenda 
Vitaal Platteland 

 Studiedag nieuwe wet 
RO (o.v.) 

9 oktober 2006  
Wet ruimtelijke 
ordening & WGRplus 

 Werkateliers NV 
Utrecht (o.v.) 

Landschapsfondsen  De Vallei (WB samen 
met Gelderland) 

6 november 2006  
Muv IME en BEM Concept 

Ontwikkelingsvisie NV 
Utrecht 

 

Statenvoorstel Begroting 2007  
4 december 2006  
Statenvoorstel Ruimtelijk plan 

Vliegbasis Soesterberg
Statenvoorstel 
Muv WEM en ZCW 

Vaststelling ILG-
Agenda Vitaal 
Platteland 
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Januari 2007  
Statenvoorstel 
Muv IME en BEM 

Ontwikkelingsvisie NV 
Utrecht 

 

Overdrachtsdossier 
REG 

 

GROSLIJST  
Ism WEM Gebiedsvisie Vecht  

Beknopte Natuurvisie 
(PS motie 
voorjaarsnota) 

 

Cluster Overeenkomst 
Kamp Zeist/ Cluster 
Overeenkomst Den 
Dolder 4e kwadrant 

Handleiding 
bestemmingsplannen 

Hoorzitting(en) Hart 
van de Heuvelrug (als 
sprake is van partiële 
herziening streekplan) 

Binnenstedelijke 
vernieuwing MAP-
streekplan 

 Presentatie 
Gebiedscontract De 
Venen 

Loopt mee met grote 
projectenprocedure 

Stedelijke vernieuwing 
&maatschappelijke 
onrust (PS motie 9 mei 
2005) 

 Werkbezoek Groot 
Mijdrecht Noord 

Uitvoering cie. 
Bouwstagnatie 

 

Met uitnodiging ZCW Maatschappelijk 
gebonden eigendom 
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8. PLANNING COMMISSIE WEM tot einde zittingstermijn 2007 
 

BESPREEKPUNTEN TER KENNISNAME 
PUNTEN 

PRESENTATIE & 
WERKBEZOEK 

8 juni 2006 Muskusrattenbestrijdi
ng 

 

Vecht  
Jaarrekening 2005 Duurzaam 

vermogensbeheer 
Mei/juni combi-
excursie WEM/IME 

26 juni 2006   
Duurzaam OV Overzicht opschoning 

bodemsanering 
 

KWO PCMW jaarverslag  
Grondwaterplan Normering EKRW  
Jaarschijf 2006/2007 
Statenwerkplan 

 

Maatregelenpakket 
luchtkwaliteit 

 

4 september 2006   
Statenvoorstel Halfjaarapportage 

2006 
 

Verdrogingbestrijding  
Evaluatie commissie   
Waterberging, 
Bethunepolder 

 

Gebiedsgericht 
programma 
luchtkwaliteit Utrecht 

 

9 oktober    
Biomassacentrale 
Nieuwegein 

 

Leidraad milieu in 
ruimtelijke plannen 

 

6 november   
Statenvoorstel Begroting 2007  

Beleid 
Toemaakdekken 

 

4 december    

Januari 2007   
Overdrachtsdossier 
WEM 

 

GROSLIJST   
Afwikkeling Wilnis Stiltegebied Den Treek  
Overstromingscenario
´s  

Milieudoelen landelijk 
gebied 

 

Ruimte voor de Rivier  
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9. PLANNING COMMISSIE ZCW tot einde zittingstermijn 2007 
 

BESPREEKPUNTEN TER KENNISNAME 
PUNTEN 

PRESENTATIE & 
WERKBEZOEK 
Presentatie 
Muziekpaleis 29 
mei(PR/WB) 

19 juni 2006    
Provinciale rol WMO Erfgoedhuis De Grebbelinie (WB) 

12 juni muv REG 
Statenvoorstel  
Muv cie. REG 

Gebiedsvisie 
Grebbelinie 
(MAPstreekplan) 

 

Muv cie. IME Discussie Onderwijs 
en Arbeidsmarkt 
(voorafgegaan door 
korte presentatie) 

 

Uitwerking 
Integratiebeleid 

 

Statenvoorstel Jaarschijf 2006/2007 
Statenwerkplan 

 

28 augustus 2006    
Statenvoorstel Muziekpaleis   

Bestedingsvoorstel 
Altijdveilig.nl 

Evaluatie Amateurprijs Projecten kleine 
kernen/leaderplus 
Kromme Rijn 
gebied/De Bilt (WB 
begin september) 

Evaluatie Sociale 
Agenda met 
Presentatie/ Opmaat 
nieuwe cyclus 

Etherdistributie RTV 
Utrecht 

Sociale Agenda 
Veiligheidshuis 
Amersfoort(WB eind 
september) 

Statenvoorstel Pyramide van 
Austerlitz 

 

Statenvoorstel Half jaar rapportage 
begroting 2006 

 

2 oktober    
Uitvoeringsprogram 
jeugdzorg 2007  
 

Monitor uitvoering 
Samenhang op Scherp 
(jeugdzorg-jeugdbeleid)

Verpleeghuizen(ivm 
dementie) (WB) 

Doelmatigheid keten 
Utrechtse  jeugdzorg  

Sociaal Rapport 2006 Sociale Debatten nav 
Sociaal Rapport 

Archeologiebeleid 
(incl. verdrag Malta) 

Uitvoering amendement 
steun mantelzorg 

 

Notitie Industrieel 
Erfgoed (incl. 
Bosscherwaarden) 

 

30 oktober    
Statenvoorstel Begroting 2007   

Voortgang CMO   
Voortgangsrapportage 
biblioteekvernieuwing 

 

Evaluatie Vrede van 
Utrecht 
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27 november    
Evaluatie 
museumweekenden 

 

Tussentijdse evaluatie 
BAT 

 

18 december    
Financiering 
Monumentenzorg 

 

Evaluatie onderwijs 
Domino/Stratego 

 

Januari 2007    
Overdrachtsdossier 
ZCW 

Tussenevaluatie 
leefbaarheid kleine 
kernen (Sociale 
Agenda) 

 

GROSLIJST    
Evaluatie pilot 
altijdveilig.nl 
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10. Categorie “ GS “  
 
Niet alleen wij als Staten agenderen onderwerpen, Gedeputeerde Staten (GS) vragen ook om behandeling 
van bepaalde zaken. In dit geactualiseerde Statenwerkplan geven wij steeds expliciet aan met “GS” dat een 
agendapunt aangedragen is door Gedeputeerde Staten. In het najaar van 2006 zal een geheel actueel 
overzicht beschikbaar zijn voor die zaken, die GS regarderen.    
 
11. Communicatie PS 
 
Hoe communiceren Provinciale Staten en statenleden met organisaties in de samenleving? Hoe komen PS in 
het nieuws? Hoe dragen de Staten bij aan de provinciale democratie en hoe kunnen burgers daar invloed op 
uitoefenen? Met die vragen op de achtergrond is een communicatieplan PS gemaakt, want het gaat niet om 
het politieke werk op zich, maar om het uiteindelijk doel: een bijdrage leveren aan het welzijn van de 
inwoners van de provincie Utrecht. En dus moeten die inwoners kunnen weten wat er daartoe binnen de 
provincie gebeurt. Belangrijk item is de publiekscampagne die samen met GS in uitvoering is. Een 
Klankbordgroep Communicatie uit onze Staten bewaakt – onder voorzitterschap van de vice-voorzitter van 
onze Staten - de samenhang met de overige communicatie-activiteiten. Als nieuw instrument kunnen in dit 
kader de publieksdebatten worden genoemd die tot aan de statenverkiezingen van voorjaar 2007 gehouden 
zullen worden. 
 
12. Verdere procedure 
 
De Jaarschijf 2006 / 2007 van het Statenwerkplan “Kaders en Keuzes” biedt het fractievoorzittersconvent 
aan Provinciale Staten aan om te voldoen aan de hen opgedragen inhoudelijke coördinatie op hoofdlijnen.  
Agendering vindt in de functionele commissies plaats in de vergadercyclus van juni. De plenaire behandeling 
is voorzien in de statenvergadering van 3 juli 2006.  
 
13. Bijlagen 
 
Als bijlagen zijn achtereenvolgens opgenomen: 
 

1. de opdrachtverlening om een Statenwerkplan op te stellen d.d. 19 mei 2003 
 

2. een overzicht van het oorspronkelijke Statenwerkplan met daarin weergegeven de 
stand van zaken van uitvoering  
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Bijlage 1: Opdrachtverlening Statenwerkplan

Bij de vaststelling van het coalitieakkoord op 19 mei 2003 hebben de Staten de navolgende motie aanvaard: 
 
Provinciale Staten van Utrecht in openbare vergadering bijeen op 19 mei 2003, 
 
Overwegende: 
- Dat het voorliggende coalitieakkoord tussen de fracties van CDA, PvdA en VVD moet worden gezien 

als het provinciale ‘regeerakkoord’; 
- Dat het wenselijk is dat er daarnaast, en losstaand van het coalitieakkoord, een Statenprogramma komt 

inzake de politiek-bestuurlijke ‘proceskant’; 
 
Spreken uit: 
Dat er een Statenprogramma dient te worden opgesteld, een beleidsstuk waarin voor de komende 
Statenperiode de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rollen van Provinciale Staten 
nader worden uitgewerkt en waarin daaromtrent concrete voornemens worden vastgelegd en afspraken 
worden gemaakt; 
 
En gaan over tot de orde van de dag. 
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Bijlage 2: Gerealiseerde onderdelen lange termijnagenda oude stijl in 2005/begin 2006

Sinds begin 2006 is de tot dan toe gehanteerde lange termijn agenda vervangen door nieuwe termijnagenda´s 
per cie. die onder 4 bij de jaarschijf vond. Hier is nog voor de lange termijn onderwerpen uit de jaarschijf 
2005 per commissie aangegeven wanneer ze al afgehandeld zijn of wanneer de verwachting is (dit laatste is 
in feite informatie uit de termijnagenda´s onder 4).  

Nr.    Wat       Wanneer Rol PS 
 
6. De agenda van de commissie Bestuur en Middelen 
 
Veiligheid en Handhaving 
 
08.01 Nota Handhaving en Veiligheid wordt     2006/1             volksvertegenwoordigend 
 uitgewerkt. Eerste stap is een hand- 
 havingsstrategie. Uiteindelijk in 2007 
 komt alles samen in één handhavings- 
 programma. Bij het handhavingsbeleid worden  
 ook de andere relevante commissies 
 betrokken. 
 
08.02 Beleid gemeenten en uitvoering    doorlopend controlerend 

veiligheidsplannen. Gemeenten 
kunnen desgevraagd ondersteuning  
krijgen bij de beleidsvorming en 
bij de uitvoering van veiligheids- 
plannen. 

 
08.03 Check handhaafbaarheid regels.    doorlopend kaderstellend   

De huidige regels moeten gescreend  
worden op handhaafbaarheid. 
PS dienen aan te geven welke regels 
op grond daarvan blijven. 

 
Regionale samenwerking 
 

* 08.04 Ontwikkelingssamenwerking / inter-   2005/2  kaderstellend 
nationale contacten. 
Vastgesteld moet worden welke taken  
en rollen er voor de provincie zijn. 

 
08.05 Gemeentelijke herindeling. Er is    2005/3+4 kaderstellend 

een beleidskader nodig voor                                             2006/1 
verdere stappen gezet kunnen worden. 

 
08.06  Evaluatie facilitering gemeente De    2005/4  controlerend 
 Bilt naar aanleiding van burgerinitiatief. 
 
Strategische plannen 
 
08.07 Agenda 2010  - kwartaalrapportages.   eens per jaar controlerend 
 
08.08 Positionering provincie Utrecht in    2005/3  kaderstellend 
 relatie tot wgr+, Deltametropool,                                     2006/4               kaderstellend 
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Randstad en Europa. 
 
08.09 Notitie veranderende samenleving.   2005/3  kaderstellend 
 
08.10 Actief grondbeleid.     2005/2  kaderstellend 
 

Nr.    Wat       Wanneer Rol PS 
 
Interne organisatie 
 
08.11 Huisvesting provincie.      2006/2  kaderstellend 
 
08.12 Open source / open standaard.     2006/2  kaderstellend 
 
08.13 Discussie overhead / outsourcing.   2006/2  kaderstellend 
 
08.14 Integriteit en betrouwbaar bestuur   2005/3  kaderstellend 
 
08.15 Raamwerk accountant / rekenkamer /   2005/3  kaderstellend 
 beleidsaudit 
 
8. De agenda  van de commissie Infrastructuur, Mobiliteit en Economie 
 
Infrastructuur 
 
09.01 Reductie van het aantal erfaansluitingen .  doorlopend controlerend 
 
09.02 Analyse problemen prov. wegen/aanleg   doorlopend volksvertegenwoordigend 
 ventwegen/ beperken max. snelheid. 
 
09.03 Realisatie randstadspoor. De voor-   2005 e.v. controlerend 
 financiering is gerealiseerd. De tot- 
 standkoming wordt gemonitord. 
 
*

09.06    Uitvoering SMPU                                                             2005 e.v.           controlerend 
 
Mobiliteit 

 
*

09.09 Verkeersveiligheid     2005/4  volksvertegenwoordigend 
 
Economie 
 
09.10 Jaarlijks herstructurering van min. 1   doorlopend kaderstellend  

bedrijfsterrein subsidiëren.  
 
09.11    Innovatie economisch beleid en ont-   start 2004  in uitvoering 

wikkelen science park met Universiteit 
en gemeente Utrecht. Er is een start gemaakt. 
Nu gaat het om de follow up. 
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09.09 Uitwerking van het concept groene landschap-   2005/2  kaderstellend   
pen in relatie tot uitwerking van het  
streekplan (REG). 
 

Recreatie 
 
09.12 Actieplan recreatie en toerisme    2005/4  controlerend 
 
09.13 Recreatie rond de steden    2005/4  kaderstellend 
 

Nr.    Wat       Wanneer Rol PS 
 
9. De agenda van de commissie Ruimte en Groen 
 
Stedelijk Gebied 
 
10.01 Opschoning van de art. 19 procedures.   2005/2  controlerend 
 De verschillende procedures worden 
 tegen het licht gehouden en  
 vereenvoudigd. 
 

* 10.02 Stedelijke vernieuwing/volkshuisvesting.            2007  kaderstellend 
 In het tweede kwartaal wordt opiniërend    volksvertegenwoordigend 
 gesproken over deze materie. Later in het    
 jaar wordt daar verder uitwerking aan 
 gegeven.  
 

* 10.03 Maatschappelijk Gebonden Eigendom.   Nog niet  kaderstellend  
 Na discussie in de commissie ZCW over   geagendeerd 

MGE in kleine kernen besloten dat dit een  
onderwerp voor cie REG is in het kader van  
Volkshuisvesting. 

 
10.04 Taskforce bouwen, stedelijke vernieuwing,  2006/3  kaderstellend 

woonruimteverdeling. Uitwerking  
 van het streekplan en vervolg op discussie 
in het tweede kwartaal 2005. 

 
10.05 Gedifferentieerde woonmilieus.    2005/4                kaderstellend 
 Met de regio’s worden afspraken gemaakt 
 over woonmilieus en woondifferentiatie 
 sociale woningbouw. Onderdeel hiervan is      

de Nieuwe Handleiding Bestemmingsplannen. 
 
10.06 Discussie Noordvleugel/Deltametropool.  2006/3en4 kaderstellend 
 De verstedelijkingsvisie van de NV 
 Utrecht heeft consequenties voor  
 wonen, economie en vervoer. 
 
10.07 Samenwerkingsverband Randstad-   Niet op  kaderstellend 

verband / investeringsprogramma Delta-   agenda 
Metropool. 
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10.08 Gemeenten aanschrijven om verouderde  2005/3  controlerend 
bestemmingsplannen te actualiseren 
 en alle bestemmingsplannen te  
digitaliseren. 

 
10.09 Streekplan voorzien van uitvoeringsprojecten.  2005/2  controlerend 
 volksvertegenwoordigend 
 
10.10 Groen rondom de steden    2006/1  controlerend 
 

Nr.    Wat       Wanneer Rol PS 
Landelijk gebied 
 
10.11 Toekomst Bosbaden. Eerdere discussie   Niet op  kaderstellend 
 leidde nog niet tot kaders. Worden bos-    agenda 
 baden gestimuleerd en zo ja onder welke 
 voorwaarden. 
 
10.12 Plattelandsontwikkeling.    2006/2  kaderstellend 
 In juni vindt een opiniërende discussie 
 plaats in de commissie. Later dit jaar 
 wordt dit verder uitgewerkt. 
 
10.13 Instandhouding sociale samenhang kleine  2006/2  kaderstellend 

kernen: cofinanciering EU.                                                             volksvertegenwoordigend 
 Hieraan gekoppeld is ook de subsidie- 
 regeling instandhouding sociale 
 samenhang kleine kernen. 
 

* 10.14 De Balans van het Groene Hart is opgemaakt.  2005/3  volksvertegenwoordigend 
Nu komt het aan op het opstellen van het    kaderstellend  

 ontwikkelingsprogramma en het  
uitvoeringsplan en -programma.    2006/1 en 3 controlerend 
 

10.15 Hart van de Heuvelrug. De clusterover-   2005/2 en 3 kaderstellend 
eenkomsten Zeist Zorgpilot en Soest  
in het kader van rood voor groen. 

 
10.16 Hoogspannings- en GSM/UMTS-masten.  2005/3  kaderstellend 

Behandelen na gereedkoming rapportage. 
 
10.17 Ecologische hoofdstructuur.    2005/3  controlerend 
 
10.18 Veenweidegebied.     2005/4  kaderstellend 
 
10.19 Handleiding bestemmingsplannen   2005/4  kaderstellend 
 buitengebied. 
 
10. De Agenda van de commissie Water en Milieu 
 
Water 
 

* 11.01 Zuidelijke randmeren: MER veiligheid.   2005/2  kaderstellend 
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11.04 Anticiperen op klimaatverandering, zee-  doorlopend controleren 
 spiegelstijging, bodemdaling en toename 

verhard oppervlak. 
 
11.05 Verdroging      2005/4  kaderstellend 
 
11.07    Uitvoering Waterhuishoudingsplan                      2005 e.v.           controlerend                
 
Nr.    Wat       Wanneer Rol PS 
 
Milieu 
 

* * 11.10 Bodemsanering.    2005/2  volksvertegenwoordigend 
 
*
11.12 Luchtkwaliteit      2005/3  kaderstellend 
 De effecten voor de gezondheid en de  
 consequenties voor woningbouw en 
 bedrijventerreinen. De commissie IME 
 wordt hierbij betrokken. 
 
11.13    Uitvoering Milieubeleidsplan                                  2005 e.v.            controlerend  
 
11. De agenda van de commissie Zorg Cultuur Welzijn 
 
Zorg en Maatschappelijke ontwikkeling 
 
12.01 Integratie van mensen met een beperking  doorlopend volksvertegenwoordigend 

in de samenleving versterken. 
 
12.02 Regierol bij het ambulancevervoer behouden.  provincie  controlerend 

buiten nieuwe wet 
 

* 12.03 Virtueel verzorgingshuis ontwikkelen.   2005/2  kaderstellend 
 In 2005 wordt eerst een project gestart 
 op grond van de resultaten wordt bepaald 
 hoe de provincie hiermee verder gaat. 
 
12.04 Projecten sociale agenda.    2005/3  controlerend 

De hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het gaat 
er om vast te stellen of de projecten binnen 
de gestelde kaders vallen. 

 
12.05 Kwaliteitsmeting houden onder     2005/2  controlerend 

gesubsidieerde instellingen i.h.k.v.  
de nieuwe wet Jeugdzorg.  
Uitvoeren als beleidsaudit. 

 
12.06 Wet Maatschappelijke Ondersteuning   2006/2  kaderstellend 
 Welke rol heeft de provincie? 
 
12.07 Project Wel Thuis     2005/4  controlerend 
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Cultuur en Cultureel Erfgoed 
 
12.08 Verbreding functie basisbibliotheken.   2003/4/5/6 kaderstellend 
 Steviger facilitaire ondersteuning. De aanzet 
 tot verbreding is gegeven. De voortgang 
 wordt nauwkeurig gevolgd door de cie. 
 

* 12.09 Archeologiebeleid.     2006/3  kaderstellend 
 Uitwerking van verdrag van Malta. 
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