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Motie
Versterking positie Provinciale Staten

Provinciale Staten van Utrecht
- in vergadering bijeen opZ3juni2008

Overwegende dat
- bij de Voorjaarsnota opmerkingen kunnen worden gemaakt met het oog op de

begroting 2009

Gonstaterende dat
- de provincie Utrecht in toenemende mate deelneemt aan talvan bovenprovinciale

programma's en projecten;
- provinciale staten feitelijk een beperkte rol, dan wel geen rol hebben, bij de uitvoering

en ontwikkeling van deze programma's en pQecten;

Stellen vast
- dat indien besluitvorming over deze programma's en projecten in Provinciale Staten

aan de orde komt, PS beslissingsbevoegd is het resultaat over te nemen of af te
wijzen, c.q. te amenderen;

- dat afirijzen of amenderen met zich mee brengt dat de onderhandelaars i.c. leden
van GS worden teruggestuurd wat schadelijk is, dan wel schadelijk kan zijn voor de
beeldvorming van de provincie en zijn bestuur. Dit nog los van de vertraging in de
besluitvorming;

- dat daardoor echter de functie van PS als democratisch gekozen orgaan wordt
uitgehold.

Spreken als hun mening uit dat
- Provinciale Staten vooraf meer moeten gaan sturen bij bovenprovinciale

programma's en projecten;
- Provinciale Staten bij elk nieuw bovenprovinciaal programma of project de leden van

GS op pad sturen met een vast te leggen mandaat, c.q. bandbreedte;
- dit mandaat een zekere bandbreedte heeft zodat GS enige onderhandelingsruimte

heeft;
- Leden van GS daarmee vooraf weten dat als men thuis komt met een resultaat buiten

deze bandbreedte, PS zich gelegitimeerd kan voelen het resultaat af te wijzen, c.q. te
amenderen.

Spreken voorts als hun mening uit dat
- de inhoudelijke samenwerking met omliggende gebieden van de provincie zoals

WERV, Vallei, Gooi en Vechtstreek, Flevoland, etc. in kaart wordt gebracht;
- dat op grond van die inventarisatie mogelijk keuzen worden gemaakt met welke

gebieden in strategische zin en op langere termijn prioritair wordt samengewerkt.

Vragen van GS
- Over het bovenstaande met een plan van aanpak naar de Staten te komen in de

tweede helft van 2008.

aan over tot de orde van de dag.
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