
Provinciale Staten  
 
Utrecht, 27 november 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 11 december 2017, in de 
statenzaal van het Provinciehuis, Archimedeslaan 6 te Utrecht, aanvang  14.30 uur.  Vooraf aan de 
Statenvergadering is er een half uur (14.00-14.30) een discussie betreffende het project modernisering 
vergaderwijze op verzoek van mw. Schneiders (PvdA). 
Na afloop zal er een aangeklede borrel zijn. Op verdieping 16 (hal) 
De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit: 
 

Locatie: Statenzaal 
Voorzitter: Dhr. W.I.I. van Beek 

Griffier: Mw. Mr. C.A. Peters 

 1 Opening  

 2 Vaststellen agenda  

 3 Ingekomen stukken  

 4 Vragenhalfuurtje  
-PVV onderzoek naar het verloop van de verkoop van de kavels Huis ter Heide PVV (o.v.b.) 
-CDA Mirt 
-PvdA en SP toegang Henschotermeer 

 5 Vaststellen van de notulen van Provinciale Staten van 6 november 2017  (indien binnen) 

 6 Statenvoorstel Slotwijziging, PS2017BEM16 

Voorgesteld wordt, de Slotwijziging 2017 inclusief de opgenomen begrotingswijziging vast te stellen. 
Sterstuk 

 7 Statenvoorstel Duisenberg, PS2017BEM18 
Voorgesteld wordt, in te stemmen met het rapport en aanbevelingen pilot methode Duisenberg. 
Klein Debat 

 8 Statenvoorstel tijdelijke wijziging Reglement van Orde, PS2017PS12 

Voorgesteld wordt, in te stemmen met de tijdelijke wijziging. 

Sterstuk 

 9 Statenvoorstel correctie 2017 Provinciale Verordening, Provincie Utrecht 2013 (herijking 2016) , 
PS2017RGW07 

Voorgesteld wordt, de Correctie 2017 Provinciale Ruimtelijke Verordening, Provincie Utrecht 2013 (Herijking 

2016) met planidentificatienummer NL.IMRO.9926.PV1712PRVc-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 gewijzigd vast 

te stellen en de Nota van Beantwoording als onderdeel van de Correctie 2017 Provinciale Ruimtelijke 

Verordening, Provincie Utrecht 2013 (Herijking 2016) vast te stellen. 
Sterstuk 
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 10 Statenvoorstel inpassingsplan “Reconstructie N226 Hertekop-Schutterhoeflaan inclusief fietstunnel”, 
PS2017RGW08 
Voorgesteld wordt,  het inpassingsplan ‘Reconstructie N226 Hertekop-Schutterhoeflaan inclusief 
fietstunnel’, met planidentificatie NL.IMRO.9926.IP1703Hertekop-VA01, gewijzigd vast te stellen. 
Sterstuk 

 11 Statenvoorstel verzoek tot wijziging gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o per 1 
januari 2018, PS2017MME12 

Voorgesteld wordt, In te stemmen met het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling van 

het Plassenschap Loosdrecht met betrekking tot: 

a. wijzigingen die voortvloeien uit de wijziging van de Wgr en overige wetgeving; 

b. wijzigingen die voortvloeien uit gemeentelijke herindelingen; 

c. het verwerken van wijzigingen uit 2011 in een doorlopende tekst van de 

regeling; 

d. wijzigingen die betrekking hebben op aanpassing van de tekst aan de praktijk en 

herstellen van een fout of omissie. 
Het college op grond van artikel 1, tweede lid Wgr, toestemming te verlenen om de 
gewijzigde gemeenschappelijke regeling van het Plassenschap Loosdrecht e.o. als 
bedoeld onder 1 aan te gaan. 
Klein debat 

 12 Statenvoorstel Verordening Plassenschap Loosdrecht e.o., PS2017MME13 

Voorgesteld wordt, in te stemmen met de Verordening Plassenschap Loosdrecht. 
Klein debat 

 13 Interpellatieverzoek realisatie van ecoducten in het kader van het project Hart van de Heuvelrug, 
ingediend door de PVV 
Punt 13 na vaststelling agenda 
Klein debat 

 14 Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 
14a Motie vreemd aan de orde van de dag kwaliteit regiotaxi 
 

 15 Stemverklaringen 

 16  Stemming 
Opnieuw in stemming wordt gebracht motie 081 uit de vergadering van 6 november m.b.t. verwijderen 
funderingen windmolens deze motie is ingediend door de fractie PVV, tijdens de begrotingsbehandeling. 
 

 17 Sluiting 

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


