
Provinciale Staten  
 
Utrecht, 21 februari 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 13 maart 2017, in de 
statenzaal van het Provinciehuis, Archimedeslaan 6 te Utrecht, aanvang  9.30 uur.  Om 12.00 wordt de vergadering 
geschorst voor een  lunch. Vanaf 16.00 uur zal er afscheid worden genomen van gedeputeerde de heer Krol en zal 
beëdiging van het nieuwe collegelid plaatsvinden. De vergadering wordt afgesloten met 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 Ingekomen stukken  

 4 Vragenhalfuurtje  

 5 Vaststellen van de notulen van Provinciale Staten van 6 februari 2017 

 6  Afscheid van het statenlid mevr. M.W.J. Maasdam (CDA)  

 7 Onderzoek geloofsbrieven van de heren C. Westerlaken (CDA) en H. Toutouh (SP)  

 8 Beëdiging van de heren C. Westerlaken (CDA) en H. Toutouh (SP)  

 9 Statenvoorstel ongelijkvloerse spoorkruising Maarsbergen, P2017MME02 

Voorgesteld wordt, de “Westelijke variant afgesloten Tuindorpweg” als voorkeursvariant vast te stellen; 

een provinciaal inpassingsplan op te stellen als bedoeld in de Wro ten behoeve van de realisatie van de  

ongelijkvloerse spoorkruising te Maarsbergen; 

het verschil tussen het beschikbare budget en de kostenraming van € 2,8 mln beschikbaar te houden voor  

een kwalitatieve impuls voor Maarsbergen, bijvoorbeeld de verplaatsing van de tankstations en 

na het PS-besluit tot een provinciaal inpassingsplan en keuze voor een variant, de benodigde gronden ten  

behoeve van de maatregelen minnelijk te verwerven en daar waar nodig over te gaan tot het voeren van  

een onteigeningsprocedure.  
Groot debat 

 10 Statenvoorstel Gedragscode integriteit PS / GS, PS2017BEM02 

Voorgesteld wordt, de Gedragscode integriteit statenleden provincie Utrecht 2017 vast te stellen, 

de Gedragscode integriteit commissaris van de Koning en gedeputeerden provincie Utrecht 2017 vast te 

stellen, de gedragscode voor gedeputeerde staten van Utrecht (voor het eerst vastgesteld d.d. 19 mei  

2003) in te trekken, de gedragscode voor Provinciale Staten van Utrecht (voor het eerst vastgesteld d.d. 8 

december 2003) in te trekken en dit besluit in werking te laten treden met ingang van de dag na 

dagtekening van het provinciaal blad, waarin het wordt geplaatst.  

Sterstuk 
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 11 Statenvoorstel  Verordening systematische toezichtinformatie provincie Utrecht, PS2017BEM03 

Voorgesteld wordt, de Verordening systematische toezichtinformatie provincie Utrecht vast te stellen en te 

publiceren in het provinciaal blad. 
Sterstuk 

 12 Statenvoorstel Zienswijze Kadernota RUD 2018, PS2017BEM04 

Voorgesteld wordt, kennis te nemen van bijgevoegd ontwerp kadernota 2018 en de brief, waarin de 

zienswijze op de ontwerp kadernota 2018 RUD is opgenomen, vast te stellen. 
Klein debat 

 13 Statenvoorstel brief BZK financieel toezicht vorm en bevindingen 2017 , PS2017BEM05 

Voorgesteld wordt, om te besluiten de bijgevoegde antwoordbrief aan het ministerie van BZK vast te 

stellen. 
Sterstuk 

 14 Statenvoorstel wijziging van de precariobelasting- en legesverordening provincie Utrecht 2012 en de 
bijbehorende tarieventabel voor het jaar 2017, PS2017BEM06 

Voorgesteld wordt, het bij dit voorstel gevoegd besluit tot wijziging van de Precariobelasting- en 

legesverordening provincie Utrecht 2012, nummer 81A40136, vast te stellen en te publiceren in het 

provinciaal blad. 
Sterstuk 

 15 Statenvoorstel initiatiefvoorstel van de fractie 50Plus, route bushalte Abcoude, PS 2017MME01 
Voorgesteld wordt, om met spoed in overleg te treden met de gemeente De Ronde Venen, met 

inachtneming van het advies van Veilig Verkeer Nederland, met tot doel openbare verlichting door de 

gemeente De Ronde Venen te laten aanbrengen langs het (brom-) fietspad en tevens een voor voetgangers 

geschikt pad vanaf de Piet van Wijngaerdtlaan aan te leggen tot aan de carpoolplaats, de kosten voor 

realisatie tenminste conform afspraken met de gemeente te dekken, gelijk aan de afspraken die ook voor 

andere gemeenten gelden, in de eerstvolgende bijstelling van het vervoersplan de aanleg van een bushalte 

op de door Veilig Verkeer Nederland aanbevolen plaats als aandachtspunt in te brengen en Gedeputeerde 

Staten te belasten met de uitvoering van dit besluit. 

Klein debat 

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

 17 Stemverklaringen  

 18 Stemmingen   

 19 16.00 uur: Afscheid van gedeputeerde de heer Krol  

 20 Voordracht en beëdiging mevr. M.W.J. Maasdam tot gedeputeerde  

 21 Sluiting 

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


