Provinciale Staten
Utrecht, 24 november 2015
Archimedeslaan 6,
Tel. 030-2582351
Email: rita.heidstra@provincie-utrecht.nl
Aan de leden van Provinciale Staten,
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van Provinciale Staten, op maandag 7 december 2015, in de
statenzaal van het Provinciehuis, Archimedeslaan 6 te Utrecht, aanvang 14.00 uur (afsluitend diner).
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

Vragen(half)uurtje

5

Vaststellen notulen van 2 november 2015 (indien binnen)

6

Statenvoorstel lening aan Stichting Kasteel Amerongen, PS2015MME05
Voorgesteld wordt, een lening van maximaal € 1.130.000,- tegen 3% rente met een looptijd van maximaal 23
jaar te verstrekken aan Stichting Kasteel Amerongen om uiterlijk 31 december 2015 de schulden aan
Stichting KramerLems en Stichting Beijers Kameren te voldoen.

Klein debat
7

Statenvoorstel definitieve luchthavenregeling Cabauw, gemeente Lopik, PS2015MME06
Voorgesteld wordt, de Luchthavenregeling voor een luchthaven van gyroplanes (ook wel gyrocopters
genoemd) aan de Lopikerweg West nabij nr. 77 te Cabauw (gemeente Lopik) voor onbepaalde duur vast te
stellen.

Sterstuk
8

Statenvoorstel vaststelling Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021, PS2015RGW15
Voorgesteld wordt, het Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021 met planidentificatienummer
NL.IMRO.9926.ZZBWM-VA01 vast te stellen.

Klein debat
9

Statenvoorstel wijziging Provinciale milieuverordening 2013, PS2015RGW16
Voorgesteld wordt, het ontwerp-besluit vast te stellen.

Klein debat
10

Statenvoorstel vrijstelling en restitutie van leges voor vergunningen Natuurbeschermingswet
1998, PS2015RGW17
Voorgesteld wordt, om de benodigde € 116.250,- beschikbaar te stellen en de uitwerking hiervan in de
Kadernota 2016 te verwerken middels een begrotingswijziging ten laste van de Algemene middelen.

Sterstuk

11

Statenvoorstel Meerjarenprogramma AVP 2016-2019, PS2015RGW18
Voorgesteld wordt, het Meerjarenprogramma AVP 2016-2019 vast te stellen.

Normaal debat
12

Initiatief voorstel van het CDA Glasvezel kleine kernen en buitengebieden, PS2015RGW19
Voorgesteld wordt aan GS te vragen kennis te nemen van de huidige situatie van snelle internetverbindingen
in diverse kleine kernen en delen van het buitengebied, GS opdracht te geven om te zogenoemde ‘witte
vlekken’ in de provincie Utrecht te inventariseren, GS opdracht te geven om een voorstel te doen welke
mogelijkheden er zijn voor aanleg van breedbandverbindingen in de betreffende gebieden en welke
financieringsmogelijkheden hiervoor zijn (al dan niet in samenwerking met gemeenten en/of omwonenden
en/of Europa) en GS opdracht te geven om naast glasvezel ook andere alternatieven te onderzoeken die
wellicht beter, duurzamer en/of goedkoper zijn.

Normaal debat
12a Motie vreemd aan de orde van de dag “Leren voor windenergie met draagvlak, ingediend door

CDA, VVD, GroenLinks en D66, PS2015PS12a
Normaal debat
13

Stemverklaringen

14

Stemming

15

Sluiting

Hoogachtend,

W.I.I. Van Beek
Voorzitter Provinciale Staten

