
Provinciale Staten 

Utrecht, 16 september 2014
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 29 september 
2014, 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 Afscheid mw. J.C.M. Versteeg 

4 Onderzoek geloofsbrieven van dhr. G.J.J. Smakman

5 Beëdiging van dhr. G.J.J. Smakman

6 Ingekomen stukken

7 Vragenhalfuurtje

8 Vaststellen van de notulen en besluitenlijst van 7 juli en 10 september jl.

9 Statenvoorstel vaststellen van de Nota van Uitgangspunten voor de Openbaar Vervoer concessie, 
PS2014MME07
Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 26 augustus 2014, om 
in te stemmen met de nota van uitgangspunten voor de openbaar vervoer concessie. 

10 Statenvoorstel procesnotitie Omgevingswet: voorbereiding en invoering, PS2014RGW06
Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 juli 2014, om in te 
stemmen en de “Procesnotitie Omgevingswet: voorbereiding en invoering” vast te stellen.

11 Statenvoorstel beleidsnota Flora en Faunawet Provincie Utrecht 2014 en de wijziging van de 
verordening schadebestrijding dieren provincie Utrecht 2014, PS2014RGW07
Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 26 augustus 2014, om 
in te stemmen met de volgende punten:
1. De Beleidsnota Flora- en faunawet provincie Utrecht 2014, met in begrip van de Nota van 

beantwoording vast te stellen.
2. De Beleidsnota Flora- en faunawet provincie Utrecht 2008 in te trekken.
3. De Beleidsnota edelhert, damhert en wild zwijn provincie Utrecht 2012 in te trekken en 

ongewijzigd op te nemen in de Beleidsnota Flora- en faunawet provincie Utrecht 2014. 
4. De Verordening schadebestrijding dieren provincie Utrecht 2014 vast te stellen.
5. De Verordening schadebestrijding dieren provincie Utrecht 2004 in te trekken op het moment
             van inwerkingtreding van de Verordening schadebestrijding dieren provincie Utrecht 2014.

12 Statenvoorstel lid Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) uit kring bedrijfsleven, 
PS2014RGW08 
Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 juli 2014, om kennis 
te nemen van de bijgevoegde brief van 24 oktober 2013, waarin de heer H.J. Docter, directeur regionale 
Economie bij de Kamer van Koophandel, zijn lidmaatschap van de PCL beëindigt en op grond van de 
artikelen 2, 3 en 4 van het Instellingsbesluit Provinciale Commissie Leefomgeving, de heer Dr. Ir. H. 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte--Groen-en-Water/2014/15-september/19:00/Statenvoorstel-lid-Provinciale-Commissie-Leefomgeving-PCL-uit-kring-bedrijfsleven-2014RGW95
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte--Groen-en-Water/2014/15-september/19:00/Statenvoorstel-beleidsnota-Flora-en-Faunawet-Provincie-Utrecht-2014-en-de-wijziging-van-de-verordening-schadebestrijding-dieren-provincie-Utrecht-2014-2014RGW100
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte--Groen-en-Water/2014/15-september/19:00/Statenvoorstel-beleidsnota-Flora-en-Faunawet-Provincie-Utrecht-2014-en-de-wijziging-van-de-verordening-schadebestrijding-dieren-provincie-Utrecht-2014-2014RGW100
mailto:Marie.Louise.Engelsman@provincie-utrecht.nl


Kievit te benoemen als lid van de PCL uit de kring van het bedrijfsleven voor de nog resterende 
zittingsperiode van Provinciale Staten. 

13 Statenvoorstel wijziging verordening rechtspostitie gedeputeerden, Staten en commissieleden 
PS2014BEM13
Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 26 augustus 2014, om 
in te stemmen met de wijziging Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden.

14 Stemverklaringen

15 Stemming

16 Sluiting

Hoogachtend,

W.I.I. Van Beek
Voorzitter Provinciale Staten

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur--Europa-en-Middelen/2014/15-september/14:00/Statenvoorstel-wijziging-verordening-rechtspostitie-gedeputeerden--Staten-en-commissieleden-2014BEM70
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur--Europa-en-Middelen/2014/15-september/14:00/Statenvoorstel-wijziging-verordening-rechtspostitie-gedeputeerden--Staten-en-commissieleden-2014BEM70

