
Provinciale Staten  

 

Utrecht, 5 juli 2013 

Archimedeslaan 6, 

Tel. 030-2582351 

Email: Marie.Louise.Engelsman@provincie-utrecht.nl 

 

Aan de leden van Provinciale Staten, 

 

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van Provinciale Staten, op maandag 15 juli 

2013, in de statenzaal van het Provinciehuis, Archimedeslaan 6 te Utrecht, aanvang 09.30 uur.  

 

De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit: 

 

Locatie: Statenzaal 

Voorzitter: Dhr. E.R.M. Balemans 

Griffier: Dhr. L.C.A.W. Graafhuis 

  1 Opening  

 

 2 Vaststellen agenda  

 

 3 Afscheid van dhr. G.H.J. Weierink 

 

 4 Onderzoek geloofsbrieven van dhr. J. Germs 

 

 5 Beëdiging van dhr. J. Germs tot lid Provinciale Staten Utrecht 

 

 6 Ingekomen stukken 

  

 7 Vragenhalfuurtje  

 

 8 Vaststellen van de notulen van 3 en 6 juni 2013. 

 

 9 Statenvoorstel Voorjaarsnota 2013, PS2013PS07 

Voorgesteld wordt om te besluiten over het voorstel van Gedeputeerde Staten van 4 juni 2013, 

om de voorjaarsnota 2013 en de bijbehorende begrotingswijzigingen vast te stellen. 

 

 10 Statenvoorstel synchronisatie planprocessen Bodem, Water en Milieubeleid, 

PS2013RGW06 

Voorgesteld wordt om te besluiten over het voorstel van Gedeputeerde Staten van 28 mei 2013, om 

de planprocessen voor de actualisatie en ontwikkeling van het Bodem-, Water-, en 

Milieubeleid en het moment van vaststelling te synchroniseren, zodat eind 2015 één integraal 

plan kan worden vastgesteld met beleidskaders voor (grond)water, bodem, ondergrond en 

milieu; GS op te dragen de uitgangspunten voor een integraal Bodem-, Water-, en Milieuplan 

uit te werken in een startnotitie en dat begin 2014 aan ons voor te leggen en de looptijd van 

het Grondwaterplan 2008-2013 te verlengen met een termijn van twee jaar tot eind 2015. 
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 11 Statenvoorstel mbo-incubator, PS2013MME09 

Voorgesteld wordt om te besluiten over het voorstel van Gedeputeerde Staten van 11 juni 

2013, om de komst van een mbo-incubator naar Nieuwegein te ondersteunen; een bedrag van 

maximaal € 1.075.000 ten laste van de post Project Stimulering Laagopgeleiden (514.122) 

beschikbaar te stellen voor de dekking van maximaal 50% van het exploitatietekort in de 

eerste 5 jaar; bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen en de Staat van 

Inkomensoverdracht in de begroting 2013 aan te vullen met de Stichting IncuBeter voor een 

maximaal bedrag van € 1.075.000. 

STERSTUK 

 

 12 Statenvoorstel adviesaanvraag inzake zendtijdtoewijzing regionale omroep, 

PS2013WMC01 

Voorgesteld wordt om te besluiten over het voorstel van Gedeputeerde Staten van 4 juni 2013, 

om een positief advies te geven aan het Commissariaat voor de Media over de 

representativiteit van het Programmabeleid Bepalend Orgaan (pbo) van de SSPOMN (RTV 

Utrecht), bereid te zijn zorg te dragen voor de bekostiging van SSPOMN (RTV Utrecht) 

ingevolge artikel 2.62, tweede lid Mediawet 2008, voor de periode 28 oktober 2013 tot 28 

oktober 2018 totdat de financiering van de regionale publieke media instellingen is 

overgegaan naar het rijk en een positief advies te geven aan het Commissariaat voor de Media 

tot toewijzing van de zendtijd aan de SSPOMN (RTV Utrecht). 

STERSTUK 

 

 13 Intiatiefvoorstel GroenLinks Zonatlas, PS2013PS08 

 

 14 Stemverklaringen  

 

 15 Stemming  

 

 16 Sluiting 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

E.R.M. Balemans 

Plaatsvervangend voorzitter Provinciale Staten 


