
Provinciale Staten  
 
Utrecht, 27 maart 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 10 april 2017, in de 
statenzaal van het Provinciehuis, Archimedeslaan 6 te Utrecht, aanvang  14.00 uur.  Na afloop is er een borrel in de 
Foyer. 
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  

 5 Vaststellen van de notulen van Provinciale Staten van 13 maart 2017 (onder voorbehoud) 

 6  Afscheid van het statenlid Dhr. Z. el Yassini (VVD)  

 7 Onderzoek geloofsbrieven van de heer B.M.H. de Brey 

 8 Beëdiging van de de heer B.M.H. de Brey 

 9 Statenvoorstel voorbereiding Vuelta 2020 , P2017MME03 

Voorgesteld wordt, in te stemmen met een voorbereidingsbudget van € 35.000 voor de Vuelta 2020 middels 

bijgevoegde technische begrotingswijziging en hierbij als voorwaarde te stellen dat het evenement op 

duurzame wijze wordt  georganiseerd. 
Klein debat 

 10 Statenvoorstel toetredingsverzoek De Ronde Venen tot recreatieschap Stichtse Groenlanden, 

PS2017MME04 

Voorgesteld wordt, kennis te nemen van de rapportage Verkenning Toekomstopties Recreatieschappen 
Utrecht, kennis te nemen van het besluit van het Algemeen Bestuur van recreatieschap Stichtse 
Groenlanden d.d. 16 december 2016, kennis te nemen van het verzoek tot toetreding van de gemeente De 
Ronde Venen tot recreatieschap Stichtse Groenlanden, kennis te nemen van de aandachtspunten ten 
behoeve van het bestuurlijke onderhandelingsproces over de toetreding zoals verwoord in de notitie van 
het dagelijks bestuur van het recreatieschap, kennis te nemen van het besluit van gedeputeerde staten om 
de bijdrage voor het recreatieschap Vinkeveense Plassen vanuit het budget recreatieschappen voor 2018-
2032 te verhogen met € 230.000 per jaar ten behoeve van de 2

e
 tranche van het Toekomstplan Vinkeveense 

Plassen, onder voorwaarde van de toetreding van De Ronde Venen tot recreatieschap Stichtse Groenlanden 
en  positief mee te werken aan de voorgenomen toetreding van De Ronde Venen tot recreatieschap Stichtse 
Groenlanden, en het definitieve voorstel gebaseerd op de uitkomst van de onderhandelingen, af te 
wachten.  
Klein debat 
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 11 Statenvoorstel  aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht, 
PS2017BEM07 
Voorgesteld wordt, het College van Gedeputeerde Staten toestemming te verlenen in te stemmen met de 
voorgestelde herziening van de Gemeenschappelijke Regeling. 
Klein debat 

 12 Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding inzake dossier Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug, 
PS2017RGW01  

Voorgesteld wordt, dat Gedeputeerde Staten op 7 maart 2017 geheimhouding hebben opgelegd 

aan de Statencommissie Ruimte, Groen en Water inzake de bijlagen bij de statenbrief 

Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug, op grond van artikel 25, tweede lid van de 

Provinciewet, omdat sprake is van een belang, zoals genoemd in artikel 10, lid 2b van de Wet 

openbaarheid van bestuur (WOB); dat deze geheimhouding, ingevolge artikel 25, derde lid van de 

Provinciewet vervalt, indien de oplegging niet door Provinciale Staten in hun eerstvolgende vergadering 

wordt bekrachtigd en dat dit besluit in deze bekrachtiging voorziet. 
Sterstuk 

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

 14 Stemverklaringen  

 15 Stemmingen   

 16 Sluiting 

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


