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Inleiding 
Naar aanleiding van het onlangs gesloten Bestuursakkoord tussen Rijk en provincies en het advies van 
de commissie Lodders is het ontwikkelen van een visie over de kerntaken voor de provincie Utrecht 
opportuun. In Provinciale Staten van 23 juni 2008 is hierover de motie “Visie provincie Utrecht” 
aanvaard.  
 
Op basis de te ontwikkelen visie dienen keuzes gemaakt te worden over de taken die de provincie 
wenst uit te voeren en de rollen die de provincie wenst te vervullen. Gekoppeld hieraan moet 
inzichtelijk worden welke consequenties dit heeft ten aanzien van de inzet van middelen, mede op 
basis van een actueel inzicht in de financiële positie van de provincie Utrecht. 
 
Eindproduct is een rapportage aan Provinciale Staten, waarin een visie wordt gegeven op de kerntaken 
van de provincie Utrecht, de inzet van middelen en de daarbij behorende reservepositie. 
 
Bij haar werkzaamheden wordt de ad hoc commissie ondersteunt door de statengriffie. 
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Besluit 

Besluit van 20 oktober 2008 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van de commissie Bestuur, Europa en Middelen; 
 
Gelet op de in Provinciale Staten van 23 juni 2008 aanvaarde motie “Visie provincie Utrecht” en gelet 
op de in de comissie Bestuur, Europa en Middelen op 6 oktober 2008 gevoerde discussie, waarin 
nogmaals de noodzaak werd aangegeven tot het instellen van een ad hoc commissie;  
 
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 een onderzoek te doen naar de  
kerntaken van de provincie Utrecht; 
 
� ARTIKEL 2 
De commissie krijgt de naam Commissie Visie-ontwikkeling Kerntaken; 
 
� ARTIKEL3 
De onderstaande leden van de ad hoc commissie uit hun Staten te benoemen: 
1.  dhr. H.R.A.L. Klein Kranenburg (CDA) 
2.  dhr. J.W.R. van Lunteren (VVD) 
3.  mw. N.P.B. van ’t Hooft (PvdA) 
4 dhr. drs. P.W. Duquesnoy (SP) 
5.  mw. A.M.A. Pennarts-Pouw (GroenLinks) 
6.  dhr. C.J. van Kranenburg MA (ChristenUnie) 
7.  mw. drs. J.C.M. Versteeg (D66) 
8. dhr. dr. R. Bisschop (SGP) 
9. mw. W. A. Bodewitz (Partij voor de Dieren) 
10. dhr. ir. T. Snyders (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 richt zich op de kerntakendiscussie. 
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� ARTIKEL 6 
De ad hoc commissie levert als eerste product een werkplan en nadere taakafbakening die wordt 
besproken in de commissie Bestuur, Europa en Middelen van 3/24 november 2008; 
 
� ARTIKEL 7 
De ad hoc commissie informeert de statencommissie BEM over de voortgang van haar 
werkzaamheden; 
 
� ARTIKEL 8  
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 9 
De vergaderingen van de ad hoc commissie zijn openbaar; 
 
� ARTIKEL 10 
De ad hoc commissie houdt op te bestaan na het voltooien van de kerntakendiscussie middels een 
voorstel aan Provinciale Staten. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
 


	Inleiding

