
Provinciale Staten  
 
Utrecht, 18 januari 2016 
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 1 februari 2016, 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 en 7 december 2015  
 

 6 Statenvoorstel wijziging verordening interne zaken, PS2016BEM01 

Voorgesteld wordt, de wijziging van artikel 4.10 van de verordening interne zaken provincie 

Utrecht 2004 vast te stellen. 
STERSTUK 

 7 Statenvoorstel herindeling Vijfheerenlanden, PS2016BEM02 

Voorgesteld wordt, in te stemmen met het gezamenlijk voorstel van Gedeputeerde Staten van 

Zuid-Holland en van Utrecht om een herindelingsprocedure te starten op basis van het 

herindelingsverzoek van Leerdam, Vianen en Zederik van 8 december 2015.  

In te stemmen met het instellen van een Interprovinciale commissie (IPC) voor deze 

herindelingsprocedure, bestaande uit vier GS leden. 

In te stemmen met in  deze IPC voor wat betreft de Utrechtse deelname te benoemen; mevrouw 

M. Pennarts-Pouw en R.W. Krol.  

In te stemmen met het begroten voor deze interprovinciale herindelingsprocedure een budget 

van in totaal € 150.000, - . 
Normaal debat 

 8 Statenvoorstel vergoeding adviesraad Tram, PS2016MME01 
Voorgesteld wordt, het besluit tot wijziging van de Verordening rechtspositie  gedeputeerden, 
staten- en commissieleden provincie Utrecht vast te stellen en te publiceren in het provinciaal 
blad. 
Klein debat 
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 9 Statenvoorstel vaststelling Thematische Structuurvisie Kantoren, PS2016RGW01  

Voorgesteld wordt, om de Thematische Structuurvisie Kantoren vast te stellen.  
Normaal debat 

 10 Motie vreemd aan de orde van de dag aanpassing fractievergoeding, ingediend door de PvdA, 
PS2016PS01 
Klein debat  

 11 Motie vreemd aan de orde van de dag Maak van Nimmerdor niet immer dor, ingediend door 
de SP en de PvdD, PS2016PS02 
Klein debat 

 12 Motie vreemd aan de orde van de dag Openbaar Vervoer, ingediend door 50PLUS, 
PS2016PS03 
Klein debat 

 13 Stemverklaringen 
 

 14 
 

Stemming 

 15 Sluiting 

   

Hoogachtend, 
W.I.I. Van Beek 
Voorzitter Provinciale Staten 


