
Provinciale Staten  
 
Utrecht, 8 maart 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 21 maart 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. Drs. C. de Kruijf  
Griffier: Dhr. L.C.A.W. Graafhuis 

 

  1 Opening  
 

 2 Vaststellen agenda  
 

 3 Ingekomen stukken 
 

 4 Vragen(half)uurtje 
PvdA zienswijze 130 km/u A2 tussen Vinkeveen en Holendrecht 
 

 5 Vaststellen notulen van 1 februari 2016  
 

 6 Statenvoorstel Europastrategie 2016-2019, PS2016BEM03 

Voorgesteld wordt, de Europastrategie 2016-2019 van de Provincie Utrecht vast te stellen. 
Klein debat 

 7 Statenvoorstel Financieel toezicht: vorm en bevindingen 2016, PS2016BEM04 
Voorgesteld wordt, de geformuleerde antwoordbrief aan het ministerie van Binnenlandse  
Zaken en Koninkrijksrelaties vast te stellen en de Griffie op te dragen deze, namens Provinciale 
Staten, te verzenden. 
Sterstuk 

 8 Statenvoorstel cultuurtoeristisch themajaar De Stijl 2017, PS2016BEM05 
Voorgesteld wordt, in te stemmen om € 200.000 te bestemmen voor het themajaar De Stijl 2017 
ten laste van de algemene middelen en deze aan te vullen met beschikbare middelen van 
economie voor een bedrag van € 200.000. 
Normaal debat 

 9 Statenvoorstel luchthavenregeling Universitair Medisch Centrum Utrecht, gemeente Utrecht, 
PS2016MME02 
Voorgesteld wordt, in te stemmen met de luchthavenregeling voor een luchthaven voor 
helikopters t.b.v. spoedzorg aan de Heidelberglaan 100 te Utrecht. 
Sterstuk 
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Statenvoorstel omvorming gemeenschappelijke regeling RMN, PS2016MME03 
Voorgesteld wordt, in te stemmen met het uittreden uit de gemeenschappelijke regeling RMN; 
de regeling te wijzigen, conform het bijgevoegd wijzigingsvoorstel en toestemming aan 
Gedeputeerde Staten te verlenen om toe te treden tot de bedrijfvoeringsorganisatie RMN 
Sterstuk  

 11 Statenvoorstel delegatie nautisch beheer; wijziging Waterverordening provincie Utrecht 2009, 
PS2016RGW02 
Voorgesteld wordt, in te stemmen met het ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van 2 

februari 2016 tot overdracht van het nautisch beheer van de Kromme Mijdrecht en vier sluizen 

aan het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. 

Sterstuk 

 12 Statenvoorstel vaststelling Strategische Agenda en vaststelling nieuwe onderwerpen voor 
BOB-procedure, PS2016PS03 
Voorgesteld wordt, de Strategische Agenda van Provinciale Staten c.a. vast te stellen. 
Normaal debat 

 13 Motie vreemd aan de orde van de dag de provincie moet eigen middelen vrijmaken voor goed 
Openbaar Vervoer, ingediend door de SP, PS2016PS04 
Klein debat 

 14 Motie vreemd aan de orde van de dag zonnepanelen op corporatiedaken, ingediend door de 
SP, PS2016PS05 
Klein debat 

 15 Motie vreemd aan de orde van de dag inzaaien braakliggende terreinen, ingediend door de 
PvdA, PS2016PS06 
Klein debat 

 16 Stemverklaringen 
 

 17 Stemming 

 18 Sluiting 

   

 
Hoogachtend, 
 
 
 
Drs. C. de Kruijf 
Plaatsvervangend voorzitter Provinciale Staten 


