
Provinciale Staten 

Utrecht, 19 mei 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 dinsdag 26 
mei 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 

Om exact 15.00 uur begint de verkiezing van de leden van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal.

3 Ingekomen stukken

4 Vragenhalfuurtje

5 Vaststellen notulen van 30 april 2015 en besluitenlijst van 30 april 2015 
(onder voorbehoud)

6 Statenvoorstel dekkingsvoorstel bijdrage Grand Départ Tour de France  
PS2015BEM04
Voorgesteld wordt  in te stemmen met de bijdrage van € 100.000 aan de Tour de France, middels bijgevoegde 
technische begrotingswijziging.
Normaal debat

7 Statenvoorstel zienswijze ontwerp programmabegroting RUD Utrecht 2016 
c.a. PS2015BEM05
Voorgesteld wordt kennis te nemen van de Jaarstukken 2014 en het Jaarverslag 2014, kennis te nemen van de 

Ontwerp Programmabegroting 2016.De brief, waarin de zienswijze op de Ontwerp programmabegroting 2016 is 

opgenomen, alsmede de kanttekeningen over de verzendprocedure en de daadwerkelijk gemaakte uren en kosten, 

vast te stellen. 
Normaal debat

8 Statenvoorstel IPG-realisatieplan ‘Verbreding Lekkanaal/bedrijvenpark Het 
Klooster’ PS2015RGW07
Voorgesteld wordt  het IGP-realisatieplan  ‘Verbreding Lekkanaal / bedrijvenpark Het Klooster’ vast te stellen, uit het 

IGP-investeringsbudget € 0,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de nieuwe ruimtelijke inpassing, de 

begrotingswijziging (bijlage 2) vast te stellen om € 0,5 miljoen voor het realisatieplan ‘Verbreding Lekkanaal/ 

bedrijvenpark Het Klooster’ te onttrekken aan de reserve IGP/RAP.

STERSTUK
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9 Statenvoorstel beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek 
inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht PS2015RGW06
Voorgesteld wordt  de bezwaren van Weidewind B.V. ongegrond te verklaren, het bestreden besluit van 8 december 
2014, nr. 810E9CCD/PS2014RGW10 in stand te laten, voor de motivering van dit besluit, met toepassing van artikel 
3:49  van  de  Algemene  wet  bestuursrecht,  te  verwijzen  naar  genoemd  advies  van  10  april  2015  van  de 
adviescommissie, de gemeenteraad van de gemeente Utrecht van deze beslissing in kennis te stellen
STERSTUK ovb ChristenUnie en PvdA

10 Stemverklaringen

11 Stemming

12 Sluiting

Hoogachtend,

W.I.I. Van Beek
Voorzitter Provinciale Staten


