
Provinciale Staten 

Utrecht, 27 november 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 9 december 
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 van notulen van 30 september en 4 november 2013 en de 
besluitenlijst van 4 november 2013.

6 Statenvoorstel Resultaat fase 3 traject Toekomst Recreatie(schappen): Koersnottie Toekomst 
Recreatieschappen, PS2013MME14
Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 29 oktober 2013, om 
kennis te nemen van de Koersnotitie Toekomst Recreatieschappen; de reactie op de Koersnotitie 
Toekomst Recreatieschappen vast te stellen en de reactie aan de stuurgroep Toekomst 
recreatie(schappen) aan te bieden. 

7 Statenvoorstel Oprichting van de Regionale Uitvoeringsdienst 2.0, PS2013MME13
Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 5 november 2013, 
om:
1. Op grond van artikel 51, lid 2, Wgr, het college toestemming te verlenen om het openbaar lichaam 
Regionale uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht 2.0) te treffen dat de taken op het gebied van het 
omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder 
evenals de taken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de in 
artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten gaat uitvoeren en wordt 
ingericht conform de voorstellen en condities, uitgewerkt in het bedrijfsplan Regionale uitvoeringsdienst 
Utrecht 2.0 d.d. 16 oktober 2013. De tekst van bijgaande ontwerp gemeenschappelijke regeling wordt 
definitief vastgesteld door de colleges die besluiten toe te treden.
2. ln te stemmen met de voorlopig becijferde begroting voor de RUD Utrecht 2.0 voor de jaren 2014, 
2015 en 2016 van 11,53 miljoen euro op jaarbasis, voor 2014 pro rato bepaald op de helft daarvan, en 
het aandeel daarin voor onze organisatie als bijdrage in de kosten van de RUD te bepalen op de helft 
van € 8,009 miljoen voor 2014, € 8,009 miljoen voor 2015 en € 8,009 miljoen voor 2016.
3. In te stemmen met desintegratiekosten van maximaal € 3,0 miljoen en het instellen van een 
bestemmingsreserve desintegratiekosten RUD2.0. De financiele uitwerking wordt bij de voorjaarsnota 
2014 meegenomen.
Het bedijfsplan van de RUD ligt ter inzage op de griffie
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8 Statenvoorstel verdeling Erfgoedparels 2013 
Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 29 oktober 2013, om 
vanuit het fonds Erfgoedparels 2013 voor de restauratie van historische buitenplaatsen, maximaal € 
700.000 beschikbaar te stellen voor de restauratie van de parken Oud en Nieuw Amelisweerd en 
Rhijnauwen, max . € 600.000 voor de restauratie van 4 parken van het Utrechts Landschap, max. 
300.000 voor de restauratie van het Broeder- en Zusterplein in Zeist, max. 120.000 voor de restauratie 
van Vollenhoven, max. 100.000 voor de restauratie van Gunterstein, max. 180.000,voor de restauratie 
van Vijverhof en max. 150.000 voor de restauratie van Doornburgh.

9 Stemverklaringen 

10 Stemming 

11 Sluiting

Hoogachtend,

W.I.I. van Beek
Voorzitter Provinciale Staten


