
Provinciale Staten  
 
Utrecht, 22 november 2016 
Archimedeslaan 6, 
Tel. 030-2582083 
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 12 december 2016, in de 
statenzaal van het Provinciehuis, Archimedeslaan 6 te Utrecht, aanvang  09.30 uur.  Tussen de middag zal er een 
lunch geserveerd worden. Rond 18.00 uur zal er gedineerd worden.  
De bespreking van het statenvoorstel Burgerinitiatief start om plm. 14.30 uur, vanwege te verwachten publieke 
belangstelling. Om die reden wordt ook na bespreking, direct gestemd over het voorstel c.a. 
Ditzelfde geldt voor het statenvoorstel tot vaststelling van de PRS / PRV. 
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 Vragenhalfuurtje  
SP mondeling vragen openbaar vervoer in de zuidelijke binnenstad van Utrecht tot juli 2017 

 5 Vaststellen van de notulen van Provinciale Staten van 31 oktober  2016 (indien binnen) 

 6 Statenvoorstel vaststelling PRS en PRV (herijking 2016), PS2016RGW13 

Voorgesteld wordt, de structuurvisie met plannaam Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 

(herijking 2016) met planidentificatienummer NL.IMR0.9926.SV1612PRS-VA01 en de verordening met 

plannaam Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (Herijking 2016) met planidentificatienummer 

NL.IMR0.9926.PV1612PRV-VA01 conform de artikelen 1.2.1. tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke 

ordening in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen. 
Buiten categorie 

 7 Statenvoorstel Burgerinitiatief van Vogelvrij naar Kogelvrij Stop de Hobbyjacht, PS2016RGW11 
Start plm. 14.30 uur 
Voorgesteld wordt, alles te doen wat binnen hun bevoegheden ligt om de jacht op de vrij bejaagbare 
diersoorten stop te zetten en bejaagbare en niet-bejaagbare soorten een gelijkwaardige bescherming te 
bieden, binnen haar jurisdictie geen vrijstelling of vergunning te geven voor het zonder noodzaak bejagen 
van houtduiven, hazen, konijnen, fazanten en wilde eenden en het onder 1 en 2 verwoorde als zodanig vast 
te leggen in het provinciaal natuurbeleid. 
Middelgroot debat 

  

mailto:rita.heidstra@provincie-utrecht.nl


 8 Statenvoorstel invoering Wet natuurbescherming door het vaststellen van de Natuurvisie, het Beleidskader, 
de verordening en de beleidsregels PS2016RGW12 

Voorgesteld wordt, Natuurbeleid 2.0 en de Beleidsnota Flora- en Faunawet provincie Utrecht 2014 in te 

trekken en de inhoud beleidsneutraal, maar geactualiseerd samen te voegen met de nieuwe bevoegdheden, 

wettelijke taken en verantwoordelijkheden uit de Wet natuurbescherming, in de Natuurvisie provincie 

Utrecht 2017 en het Beleidskader Wet natuurbescherming provincie Utrecht 2017, inclusief de 

supplementen B en C (de beleidsregels), de Natuurvisie provincie Utrecht 2017, de plus op natuurbeleid 2.0. 

en het Beleidskader wet natuurbescherming provincie Utrecht 2017, inclusief supplementen B en C (de 

beleidsregels), en de Commentaarnota over externe consultatie, vast te stellen. 
Groot debat 

 9 Statenvoorstel vaststellen Beleidskader Binnenstedelijke Ontwikkeling PS2016RGW14 
Voorgesteld wordt, het Beleidskader Binnenstedelijke ontwikkeling vast te stellen, de toezeggingen van 12 
december 2011, 23 april 2012 en de moties 42 d.d. 8 december 2014 en 37A d.d. 22 juni 2015 als 
afgehandeld te beschouwen en de resterende middelen  uit de reserve ‘Kadernota Wonen en 
Binnenstedelijke Ontwikkeling’ en het Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven (FUHB) toe te voegen aan 
het programmabudget Binnenstedelijke Ontwikkeling. 
Middelgroot debat 

 10 Statenvoorstel inpassingsplan Landgoed Prattenburg 2016, PS2016RGW15 
Voorgesteld wordt  het inpassingsplan Landgoed Prattenburg 2016, met planidentificatie 
NL.IMRO.9926.IP1601Prattenburg-VA01, gewijzigd vast te stellen. 
Sterstuk  

 11  Statenvoorstel wijziging waterverordening Amstel, Gooi en Vecht, PS2016RGW16 
Voorgesteld wordt,  in te stemmen met de wijzigingen in de waterverordening van Hoogheemraadschap 
Amstel, Gooi en Vecht. 
Sterstuk  

 12 Statenvoorstel Vaststelling van de wijziging van de Precariobelasting- en legesverordening provincie 
Utrecht, PS2016BEM21 

Voorgesteld wordt, het bij dit voorstel gevoegde besluit tot wijziging van de Precariobelasting- en 

legesverordening provincie Utrecht 2012 en het besluit tot wijziging van de Verordening nazorgheffing 

provincie Utrecht 1999 per 1 januari 2017 vast te stellen. 
Sterstuk 

 13 Statenvoorstel actualisatie van het treasurystatuut, PS2016BEM23 

Voorgesteld wordt, het treasurystatuut vast te stellen. 

Sterstuk 

 14 Statenvoorstel verordening interne zaken, PS2016BEM22 
Voorgesteld wordt, het gewijzigde besluit van de verordening interne zaken provincie Utrecht 2004 vast te 
stellen. 
Sterstuk 

  



 15  Statenvoorstel Vaststelling nota infrastructurele kapitaalgoederen, PS2016MME12 
Voorgesteld wordt, de nota infrastructurele kapitaalgoederen wegen en vaarwegen 2016 vast te stellen, 

met ingang van 31 december 2016 een nieuwe bestemmingsreserve beheer en onderhoud infrastructurele 

kapitaalgoederen te vormen, met de kenmerken als aangegeven in bijlage 2, de positieve saldi in de 

voorziening beheer en onderhoud wegen en de voorziening vaarwegen over te hevelen naar de reguliere 

exploitatiebudgetten beheer en onderhoud (ad. 2,1 miljoen euro), en de bestemmingsreserve beheer en 

onderhoud infrastructurele kapitaalgoederen (ad. 23,4 miljoen euro), de voorziening beheer en onderhoud 

wegen en de voorziening vaarwegen met ingang van 31 december 2016 op te heffen en de jaarlijks 

beschikbare middelen voor vervangingen wegen en vaarwegen in de bestemmingsreserve beheer en 

onderhoud infrastructurele kapitaalgoederen te storten. 

Klein debat 

 16 Statenvoorstel Toekomstbestendig tramsysteem regio Utrecht, PS2016MME13 

Voorgesteld wordt, in te stemmen met uitvoering van opgaven A, B en C: 

A. Vervanging van het verouderde deel van de trambaan en van de trams (incl. aanpassing van de 

haltes) op de SUNIJ-lijn (tramlijn van Utrecht Centraal naar Nieuwegein en IJsselstein). 

B. Uitbreiding van de benodigde tramcapaciteit op de Uithoflijn. 

C. Koppelen van de Uithoflijn en SUNIJ-lijn tot één tramlijn. 

De extra jaarlijkse lasten (€ 4,3 miljoen) te dekken uit het RUVV en de exploitatie (€1,1 +  € 0,3 miljoen) en 

beheer- en onderhoud (€170.000) taakstellend onder te brengen binnen de begroting OV. 
Klein debat 

 17 Statenvoorstel IGP realisatieplan Afronding inrichting Park Vliegbasis Soesterberg, PS2016RGW17 

Voorgesteld wordt, het IGP-realisatieplan (bijlage 1) ‘Afronding inrichting Park Vliegbasis Soesterberg’ vast 

te stellen, uit het IGP-investeringsbudget € 250.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van dit 

realisatieplan en de begrotingswijziging (bijlage 2) vast te stellen om €250.000 voor het realisatieplan 

‘Afronding inrichting Park Vliegbasis Soesterberg’ te onttrekken aan de reserve IGP. 

Sterstuk  

 18 Statenvoorstel concept zienswijze op ontwerp Structuurvisie Ondergrond, PS2016RGW18  
Voorgesteld wordt, de zienswijze op ontwerp Structuurvisie Ondergrond vast te stellen. 
Sterstuk (ovb) 

 19 Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 
-Motie vreemd aan de orde van de dag over de nieuwe dienstregeling in Leusden, ingediend door de SP 
-Motie vreemd aan de orde van de dag geen middeleeuwse barbarij in het provinciehuis, ingediend door de 
PVV 
klein debat 

 20 Stemverklaringen 

 21 Stemmingen 

 22 Sluiting 

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


