Provinciale Staten
Utrecht, 19 juni 2017
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 3 juli 2017, 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.
Mocht het niet lukken de agenda af te ronden, dan zal er gebruik gemaakt worden van de reserve datum 6 juli
aanvang 19.30 uur.
De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit:
Locatie: Statenzaal
Voorzitter: Dhr. W.I.I. van Beek
Griffier: Dhr. R. Poort
1 Opening
2 Vaststellen agenda
3 Ingekomen stukken
4 Vragenhalfuurtje
5 Vaststellen van de notulen van Provinciale Staten van 29 mei 2017
6 Beëdiging mevrouw C.A. Peters als griffier van de Provinciale Staten Utrecht.
7 Statenvoorstel Jaarrekening 2016, PS2017PS07
Voorgesteld wordt, In te stemmen met het laten vrijvallen van € 2,3 mln. uit de reserve
Weerstandsvermogen en dit toe te voegen aan de voorziening NAR kosten, in te stemmen met het laten
vrijvallen van € 3,6 mln. uit de reserve Frictiekosten en dit toe te voegen aan de voorziening NAR kosten, in te
stemmen met de overschrijding op programma 4. Economische ontwikkeling (ad € 280.000); iIn te stemmen
met de overschrijding op programma 7.Bestuur en middelen (ad € 7.092.000); De grondexploitaties
Vliegbasis Soesterberg en Hart van de Heuvelrug als zijnde één grondexploitatie te behandelen; de
Jaarrekening 2016 vast te stellen; de Productenrekening 2016 voor kennisgeving aan te nemen; vanuit het
positieve saldo van de jaarrekening 2016 € 60.000 toe te voegen aan de algemene reserve en dit bedrag in
2017 te onttrekken ter dekking van het bestemmingsvoorstel rekeningresultaat 2016; het positieve saldo van
de jaarrekening 2016, minus het bestemmingsvoorstel, ad € 73.000 te verdelen conform de afspraken in het
coalitieakkoord (1/3 mobiliteit, 1/3 Nieuwe Hollandse Waterlinie en 1/3 sparen (algemene reserve); in te
stemmen met de bij dit statenvoorstel behorende begrotingswijzigingen (zie bijlage 5); de kenmerken van de
voorziening NAR kosten vast te stellen (zie bijlage 6); de kenmerken van de voorziening Recreatieschap vast
te stellen (zie bijlage 7); De kenmerken van de voorziening Ontgrondingwet vast te stellen (zei bijlage 8) en de
Samenvatting Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2016 vast te stellen.
Normaal debat

8

Statenvoorstel Kadernota 2017, PS2017PS08
Voorgesteld wordt, de Kadernota 2017, de begrotingswijzigingen en bijlage 5 en 6 vast te stellen.
Buitencategorie

9

Statenvoorstel zienswijze Begroting 2018 Randstedelijke Rekenkamer, PS2017BEM10
Voorgesteld wordt, dat aan de Randstedelijke Rekenkamer wordt aangegeven dat er vanuit de provincie
Utrecht geen zienswijze zal worden ingediend ten aanzien van de Begroting 2018 Randstedelijke
Rekenkamer, zoals aangeboden in de brief van de Randstedelijke Rekenkamer van 11 mei 2015.
Sterstuk

10 Statenvoorstel plaatsvervangend bestuurder Randstedelijke Rekenkamer, PS2017BEM11
Voorgesteld wordt, in te stemmen met de benoeming van dhr. Mekel tot plaatsvervangend bestuurder van
de Randstedelijke Rekenkamer.
Sterstuk
11 Statenvoorstel aanpassing subsidieverordening Mobiliteit Regio Utrecht 2015, PS2017BEM12
Voorgesteld wordt, het bijgevoegde besluit tot wijziging van de Subsidieverordening Mobiliteit Regio
Utrecht 2015 vast te stellen
Sterstuk
12 Statenvoorstel aanpassing Algemene subsidieverordening, PS2017BEM13
Voorgesteld wordt, het bijgevoegde besluit tot wijziging van de Algemene subsidieverordening provincie
Utrecht vast te stellen
Sterstuk
13 Statenvoorstel Jaarrekeningen en ontwerpbegrotingen Utrechtse recreatieschappen, PS2017MME05
Voorgesteld wordt, kennis te nemen van de jaarrekeningen 2016 van de recreatieschappen Stichtse
Groenlanden, Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied en Plassenschap Loosdrecht en
omstreken en de ontwerpbegrotingen 2018 van recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap
Loosdrecht en omstreken; geen zienswijze in te dienen op de jaarrekeningen 2016 van de
recreatieschappen Stichtse Groenlanden, Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied en
Plassenschap Loosdrecht e.o.; iIn te stemmen met de zienswijzen op de ontwerpbegrotingen 2018 van
recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht e.o. en de dagelijkse besturen van de drie
recreatieschappen schriftelijk te informeren over het PS-besluit.
Klein debat
14 Statenvoorstel startnotitie Ruimtelijk- economische Strategie, PS2017MME06
Voorgesteld wordt, om de Startnotitie Ruimtelijk-economische Strategie vast te stellen.
Klein debat
15 Statenvoorstel Startnotitie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening, PS2017RGW03
Voorgesteld wordt, om de Startnotitie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening vast te stellen.
Klein debat
16 Motie vreemd aan de orde van de dag
17 Stemverklaringen
18 Stemmingen
19 Sluiting
Hoogachtend,
W.I.I. Van Beek
Voorzitter Provinciale Staten

