
Provinciale Staten 

Utrecht, 18 september 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 30 september 
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. W.I.I. van Beek

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

2 Vaststellen agenda 

3 Ingekomen stukken
 

4 Vragenhalfuurtje 

5 Vaststellen van de notulen en de besluitenlijst van 17 juni en 15 juli 2013.

6 Statenvoorstel Zienswijze op herindelingsontwerp voor de samenvoeging van Flevoland, 
Noord-Holland en Utrecht, PS2013BEM07
Voorgesteld wordt om te besluiten over het voorstel van Gedeputeerde Staten van 10 september 2013, 
om de zienswijze op het herindelingsontwerp van de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties vast  te stellen; de zienswijze aan de minister aan te bieden en na aanbieding aan 
de minister een kopie van de zienswijze toe te zenden aan de Utrechtse gemeenten en betrokken 
stakeholders.  

7 Intiatiefvoorstel GroenLinks Zonatlas, PS2013PS08
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het initiatiefvoorstel van de GroenLinksfractie om voor de 
provincie Utrecht een zonatlas of soortgelijk product te ontwikkelen.

8 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.

9 Statenvoorstel Rapportage Berenschot Evaluatie van de Randstedelijke Rekenkamer en 
Programmaraad, PS2013BEM09
Vorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van de Statencommissie Bestuur, Europa en 
Middelen van 16 september 2013.
STERSTUK
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10 Statenvoorstel zienswijze 1e wijziging Begroting 2013 Randstedelijke Rekenkamer, 
PS2013BEM08 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van de Statencommissie Bestuur, Europa en 
Middelen van 16 september 2013, om aan de Randstedelijke Rekenkamer aan te geven dat er vanuit 
de provincie Utrecht geen zienswijze zal worden ingediend ten aanzien van de 1e wijziging Begroting 
2013 Randstedelijke Rekenkamer, zoals aangeboden in de brief van de Randstedelijke Rekenkamer 
van 2 september 2013.
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11 Statenvoorstel Randstedelijke Rekenkamerrapport Grip op het Groene Hart, PS2013RGW

Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel van de Statencommissie Ruimte, Groen en Water 

van 16 september 2013, om kennis te nemen van het rapport Grip op het Groene Hart, inclusief de 

daarin opgenomen conclusies en aanbevelingen en de reactie van Gedeputeerde Staten daarop; 

akkoord te gaan met de wijze waarop Gedeputeerde Staten de aanbevelingen van de Randstedelijke 

Rekenkamer in willen vullen en GS te verzoeken de jaarrapportages en effectmonitor  Groene Hart 

jaarlijks officieel aan de Staten aan te bieden en deze dan ter bespreking te agenderen in commissie 

RGW.

12 Statenvoorstel strategische agenda Economic Board Utrecht, PS2013MME10

Voorgesteld wordt om te besluiten over het voorstel van Gedeputeerde Staten van 20 augustus 2013, 

om de strategische agenda 2013-2020 van de Economic Board Utrecht (EBU) vast te stellen als kader 

voor de besteding van middelen uit de Reserve cofinanciering voor de periode 2013-2020.
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13 Stemverklaringen 

14 Stemming 

15 Sluiting

Hoogachtend,

W.I.I. van Beek
Voorzitter Provinciale Staten


