
Provinciale Staten  
 
Utrecht, 6 september 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 19 september 2016, in de 
statenzaal van het Provinciehuis, Archimedeslaan 6 te Utrecht, aanvang 14.00 uur.  Na afloop is er een 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 Afscheid dhr. M. Buiting, Statenlid CDA 

 4 Onderzoek geloofsbrieven  benoeming: dhr. T. van Oosterom (CDA), dhr. M. de Droog (D66), verlenging 
tijdelijke benoeming Dhr. O. Suna (PvdA), tijdelijke benoeming Dhr. W. Wagenmans (PvdA) 

 5 Beëdiging van dhr. T. van Oosterom (CDA), dhr. M. de Droog (D66), dhr. O. Suna (PvdA) en dhr. W. 
Wagenmans (PvdA) tot lid van Provinciale Staten van Utrecht 

 6 Ingekomen stukken  

 7 Vragenhalfuurtje  

 8 Vaststellen van de notulen van Provinciale Staten van 6, 13 juni en 4 juli  2016  

 9 Statenvoorstel Randstedelijke Rekenkamer onderzoek informatieveiligheid,  PS2016BEM13 
Voorgesteld wordt, Gedeputeerde Staten te verzoeken om te bewaken dat het plan van aanpak 
informatieveiligheid goed en voortvarend wordt uitgevoerd en Gedeputeerde Staten te verzoeken om 
Provinciale Staten te informeren over de voortgang en resultaten bij het verbeteren van de 
informatieveiligheid. 
Klein debat 

 10 Statenvoorstel Beleidskader integraal risicomanagement, PS2016BEM14 
Voorgesteld wordt, het Beleidskader integraal risicomanagement 2016 vast te stellen. 
Klein debat 

 11 Statenvoorstel Landschapsverordening provincie Utrecht 2016, PS2016RGW06 
Voorgesteld wordt, de ‘Landschapsverordening provincie Utrecht 2016’ vast te stellen en de kwaliteitstoets 
in te voeren voor ontheffingsaanvragen. 
Klein debat 
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 12 Statenvoorstel jaarrekeningen en ontwerpbegrotingen Utrechtse recreatieschappen en recreatie Midden 
Nederland, PS2016MME07 
Voorgesteld wordt, kennis te nemen van de jaarrekeningen 2015 en de ontwerpbegrotingen 2017 van de 
recreatieschappen Stichtse Groenlanden, Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied en 
Plassenschap Loosdrecht e.o. en Recreatie Midden Nederland, Geen zienswijze in te dienen op de 
jaarrekeningen 2015 en de ontwerpbegrotingen 2017 van derecreatieschappen Stichtse Groenlanden, 
Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied en 
Plassenschap Loosdrecht e.o. en Recreatie Midden Nederland en de dagelijkse besturen van de drie 
recreatieschappen en RMN schriftelijk te informeren over het PS-besluit. 
Sterstuk 

 13 Statenvoorstel Energieagenda, PS2016MME08 
Voorgesteld wordt, de Energieagenda 2016-2019 “Klimaat voor energietransitie” vast te stellen, nadere 
uitwerking van de Energieagenda wat betreft het beschikbaar stellen van ruimte voor productie van 
duurzame energie te verankeren in de herijking van de PRS/PRV en de later vast te stellen Omgevingsvisie 
en nadere uitwerking van de Energieagenda wat betreft de impuls voor energieneutrale gebouwde 
omgeving op te nemen in het Beleidskader Binnenstedelijke Ontwikkeling en het Uitvoeringsprogramma. 
Groot debat 

 14  Statenvoorstel mogelijke verlenging overeenkomst accountantscontrol voortzetting E&Y, PS2016BEM15 
Voorgesteld wordt, om het contract met EY met twee jaar te verlengen, conform de met EY in 2012 
afgesloten overeenkomst, ten behoeve van de controle van de Jaarrekeningen 2017 tot en met 2018. 
Klein debat 
 

 15 Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 

 16 Statenvoorstel opheffing IPC Vijfheerenlanden, PS2016BEM16 
Voorgestel wordt, dat IPC Vijfheerenlanden verdeeld is over de provinciekeuze voor de nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden en als gevolg daarvan niet tot een gezamenlijk herindelingsadvies kan komen, dat de IPC 
de minister van  Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een voor Gedeputeerde Staten bindend besluit 
heeft gevraagd over wie het herindelingsproces gaat voorzetten:  de minister zelf óf één van de betrokken 
provincies, dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de provincie Utrecht heeft 
aangewezen om het herindelingsproces voort te zetten, dat in verband hiermee de opdracht van de IPC 
Vijfheerenlanden is beëindigd en moet worden opgeheven. 
Sterstuk 

 17 Stemverklaringen 

 18 Stemmingen 

 19 Sluiting 

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


