
Provinciale Staten 

Utrecht, 8 september 2015
Archimedeslaan 6,
Tel. 030-2582351
Email: rita.ambatzidellis-heidstra@provincie-utrecht.nl

Aan de leden van Provinciale Staten,

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van Provinciale Staten, op maandg 21 
september 2015, 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 van Statenlid dhr. D. Tuijnman 

4 Onderzoek geloofsbrieven van dhr. R. van Reenen 

5 Beëdiging van dhr. R. Van Reenen tot lid Provinciale Staten Utrecht

6 Ingekomen stukken

7 Vragenhalfuurtje

8 Vaststellen notulen van 26 mei en 22 juni 2015

9 Statenvoorstel Rapport Randstedelijke Rekenkamer “Beleid en praktijk 
met betrekking tot verbonden partijen”, PS2015BEM07
Voorgesteld wordt: in te stemmen met GS te verzoeken om invulling te geven aan de door de Rekenkamer 

geformuleerde verbeterpunten en GS te verzoeken om over een jaar te rapporteren over de voortgang.
STERSTUK

10 Statenvoorstel verdeling Erfgoedparels 2015, PS2015MME04
Voorgesteld wordt:in te stemmen om  in 2015 maximaal € 3.100.000,- subsidie beschikbaar te stellen uit het Fonds 

Erfgoedparels voor de restauratie van 17 rijksmonumenten, onder voorbehoud van de subsidietoets: de historische 

buitenplaatsen Molenbosch, De Paltz, Sterreschans, Broekbergen, Hydepark, Sterkenburg, Linschoten, De Treek, 

Wickenburgh, de Broekhuizerlaan en uit de overige monumentcategorieën Fort de Gagel, orgel van de Oude kerk, de 

Johannes de Doperkerk, Andriestoren, Cuneratoren, Cunerakerk en de Domkerk.

KLEIN DEBAT
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11 Statenvoorstel vaststelling inpassingsplan Geluidswal Veldhuizen, 
PS2015RGW08
Voorgesteld wordt : het inpassingsplan Geluidswal Veldhuizen met planidentificatie NL.IMRO.9926.IP1411GWVELD-

VA01 vast te stellen; de “Nota zienswijzen ontwerp-inpassingsplan Geluidswal Veldhuizen en ambtshalve wijzigingen” 

vast te stellen; de gemeenteraad van Woerden gedurende een periode van tien jaren na vaststelling van dit 

inpassingsplan uit te sluiten van de bevoegdheid een bestemmingsplan vast te stellen voor de gronden waarop dit 

inpassingsplan betrekking heeft; het eerste lid van dit artikel niet van toepassing te laten zijn indien de gemeenteraad 

van Woerden een bestemmingsplan vaststelt dat voorziet in de aanleg van de voorzieningen en werken zoals 

neergelegd in het inpassingsplan, genoemd in artikel 1, lid 1; op grond van artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.25 van de 

Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen voor het inpassingsplan Geluidswal Veldhuizen.

KLEIN DEBAT
12 Statenvoorstel vaststelling subsidieverordening POP3 provincie Utrecht, 

PS2015RGW09
Voorgesteld wordt:  in te stemmen het besluit, inhoudende de Verordening Subsidies POP3 2014-2020 provincie 

Utrecht, nummer 815F72D7, vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal blad; het besluit tot wijziging van de 

Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht, nummer 815F72D6, vast te stellen en te publiceren in het 

Provinciaal blad en het besluit tot wijziging van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en 

commissieleden provincie Utrecht, nummer 815F72D5, vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal blad
STERSTUK

13 Statenvoorstel acties vernieuwing PCL, PS2015RGW10
Voorgesteld wordt: de aanstelling van de huidige voorzitter van de PCL te verlengen tot en met 31 december 2015, 

zoals vervat in de brief aan de heer B. van der Klundert met nummer 815D76F8 om een goede overdracht te borgen; 

het  Instellingsbesluit  provinciale  commissie  leefomgeving  provincie  Utrecht  te  wijzigen  met  het  oog  op  de 

onafhankelijke samenstelling van de leden van de PCL en de wettelijke grondslagen aan te passen, zoals vervat in 

besluit tot wijziging Instellingsbesluit provinciale commissie leefomgeving provincie Utrecht met nummer 815D76F9; 

de Verordening Rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden provincie Utrecht te wijzigen in die zin dat 

de  vergoeding  voor  de  leden  van  de  PCL wordt  verhoogd  naar  €250,00,  zoals  vervat  in  besluit  tot  wijziging 

Verordening Rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden provincie Utrecht met nummer 815D76FA. 

STERSTUK
13
A

Statenvoorstel benoeming PCL leden, PS2015RGW12
Voorgesteld wordt: in te stemmen met de benoeming van de voorgedragen personen tot lid van de PCL

STERSTUK 
14 Statenvoorstel wijziging reglement Waterschap en Veluwe, PS 2015RGW11

Voorgesteld wordt: in te stemmen het gewijzigde  besluit mede vast te stellen
STERSTUK

15 Statenvoorstel vaststellen onderwerpen, waarop het BOB-model wordt 
toegepast , PS2015PS09
Voorgesteld wordt : in te stemmen met de onderwerpen waarop het BOB-model 
wordt toegepast
STERSTUK 

16 Stemverklaringen

17 Stemming

18 Sluiting

Hoogachtend,



W.I.I. Van Beek
Voorzitter Provinciale Staten


