
 
Provinciale Staten  
 
Utrecht, 9 april 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 22 april 2013, 
in de statenzaal van het Provinciehuis, Archimedeslaan 6 te Utrecht,  
aanvang 14.00 uur.  
 
De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit: 
 

Locatie: Statenzaal 
Voorzitter: Dhr. R.C. Robbertsen 
Griffier: Dhr. L.C.A.W. Graafhuis 

  1 Opening  
 

 2 Vaststellen agenda  
 

 3 Afscheid van dhr. dr. F.H. Barneveld Binkhuysen 
 

 4 Onderzoek geloofsbrieven van dhr. mr. R.N.S. Emons  
 

 5 Beëdiging van dhr. mr. R.N.S. Emons tot lid Provinciale Staten Utrecht 
 

 6 Ingekomen stukken 
  

 7 Vragenhalfuurtje  
 

 8 Vaststellen van de notulen van 4 februari en 18 maart 2013 en de besluitenlijst van 18 maart  
2013. 
 

 9 Statenvoorstel Rapport Randstedelijke Rekenkamer “Nazorg bij restverontreiniging na 
bodemsanering”, PS2013MME06 
Voorgesteld wordt om te besluiten over het voorstel van de statencommissie Milieu, Mobiliteit en 
Economie van 25 maart 2013 om de aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer over te 
nemen, met uitzondering van de aanbevelingen 3, 5 en 9, waar het standpunt van GS wordt 
gevolgd. 
 

 10 Statenvoorstel BOK-2 Knooppunt Hoevelaken, PS2013MME07 
Voorgesteld wordt om te besluiten over het voorstel van Gedeoputeerde Staten van 26 maart 2013, 
om  
1. uit de algemene reserve € 5 mln beschikbaar te stellen voor het opnemen van aansluiting 
Hoevelaken van en naar Amsterdam in het Programma van Eisen;  
2. uit de algemene reserve in totaal maximaal € 7,5 mln beschikbaar te stellen voor bovenwettelijke 
regionale wensen op het gebied van geluid (5 mln), fietstunnels bij afslag Hoevelaken (2 mln)  
3. de stadlandverbinding bij Heiligenbergerbeek (0,5 mln) indien deze wensen gehonoreerd worden 
en de begrotingswijziging vast te stellen. 
 

 11 Statenvoorstel Statenvoorstel Heroverweging ecoducten coalitieakkoord 2011-2015, 
PS2013RGW05 
Voorgesteld wordt om te besluiten over het voorstel van Gedeputeerde Staten van 5 maart 2013, 
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om:  
1. De aanleg van ecoducten over de N226  (Maarsbergen-Leersum) en de N227 (Maarn-Doorn, 
zoals deze was afgesproken in het coalitieakkoord, te herbevestigen. 
2. Vanwege de effectiviteit van de investering in plaats van een ecoduct over de N237 Griftenstein 
te kiezen voor een ecoduct over de N234 Pijnenburg. 
3. Op de locatie N237 Griftenstein als bedoeld onder  2 in plaats van een ecoduct kleine 
faunavoorzieningen te realiseren voor diersoorten met uitzondering van het ree. 
4. De geplande ontsnippering van de resterende N-wegen door middel van verkeersmaatregelen 
gecombineerd met kleine faunapassages, conform het coalitieakkoord, ongewijzigd uit te voeren in 
het kader van het SMPU vast te stellen.  
 

 12 Statenvoorstel Budget voor afscheid cvdK op 6 juni 2013, PS2013BEM03 
Voorgesteld wordt om te besluiten over het voorstel van Gedeputeerde Staten van 26 maart 2013, 
om een bedrag van €39.000 euro ter beschikking te stellen uit de stelpost onvoorzien voor de 
organisatie van een passend afscheid voor de commissaris van de Koningin op 6 juni 2013. 
STERSTUK 
 

 13 Statenvoorstel Wijziging van de tarieventabel behorend bij de Precariobelasting- en 
legesverordening provincie Utrecht 2012, PS2013BEM04 
Voorgesteld wordt om te besluiten over het voorstel van Gedeputeerde Staten van 5 maart 2013, 
om met bijgaand besluit de tarieventabel behorend bij de Precariobelasting- en legesverordening 
provincie Utrecht 2012 te wijzigen. 
STERSTUK 
 

 14 Statenvoorstel Initiatiefvoorstel D66 “ Duurzaamheid volwaardig meegewogen”, 
PS2013BEM05 

Voorgesteld wordt om te besluiten over het initiatiefvoorstel van D66 om: 

1. kennis te nemen  van bijgevoegde “Handreiking afweging duurzaamheid”; 

2. dat  bij Ontwerp-besluiten en Statenvoorstellen een toelichting wordt opgenomen over de 

effecten van het besluit of het voorstel voor duurzaamheid zoals gedefinieerd in de Utrecht2040-

strategie (PS2010BEM19); 

3. dat in beleidsevaluaties, mid-term reviews, beleidsmonitoren en andere onderdelen van de 

beleidscyclus die gericht zijn op het volgen van extern gerichte beleidsplannen, het aspect 

duurzaamheid als  één van de evaluatiecriteria  wordt opgenomen. 

4. Gedeputeerde Staten opdracht te geven in lijn met de “Handreiking afweging duurzaamheid” hier 

verder invulling aan te geven en een voorstel hiertoe voor te leggen aan PS voor  1 oktober 2013. 

 15 Stemverklaringen  
 

 16 Stemming  
 

 17 Sluiting 
 

 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
E.R.M. Balemans 
Plaatsvervangend voorzitter Provinciale Staten 


