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Inleiding 
 
Op 23 november 2009 is in PS het Plan van aanpak kerntaken vastgesteld. GS zouden het initiatief 
nemen voor het vervolg van de kerntakendiscussie, leidend tot een in het voorjaar van 2010 in uw 
Staten vast te stellen nota. 
 
Op 12 maart 2010 heeft verantwoordelijk gedeputeerde Van Lunteren de Ad hoc commissie 
Kerntaken een memorandum gestuurd (Bijlage 1), waarin wordt voorgesteld het proces anders in te 
richten en van een nieuwe planning te voorzien. Genoemd memorandum is op 22 maart 2010 in de Ad 
hoc commissie Kerntaken besproken en de commissie is akkoord gegaan met het voorstel van GS. 
Vaststelling van de nota kerntaken in uw Staten is nu gepland voor 28 juni a.s. 
 
Procedureel acht de Ad hoc commissie het wenselijk het in november vastgestelde plan van aanpak te 
herroepen en de nieuwe procedure in PS vast te stellen, hetgeen door middel van dit statenvoorstel 
geschiedt. 
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Ontwerp-besluit 

Besluit van 26 april 2010, 
 
Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van de Ad hoc commissie Kerntaken; 
 
Gelet op het in Provinciale Staten van 23 november 2009 vastgestelde “Plan van aanpak kerntaken” en 
gelet op de in de Ad hoc commissie Kerntaken op 22 maart 2010 gevoerde discussie, waarin het 
vervolgproces is besproken;  
 
Gelezen de in de inleiding van dit statenvoorstel verwoorde toelichting; 
 
Besluiten:  
 

1. Het op 23 november 2009 in PS vastgestelde “Plan van aanpak kerntaken” als vervallen te 
verklaren. 

2. De discussie over de kerntaken van de provincie Utrecht te voeren conform het nieuwe 
voorstel van GS (Bijlage 1). 

 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
 


