
Provinciale Staten  
 
Utrecht, 12 september 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 25 september 2017, in de 
statenzaal van het Provinciehuis, Archimedeslaan 6 te Utrecht, aanvang  14.00 uur.  Afsluitend is er een 
aangeklede borrel 
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  

 5 Vaststellen van de notulen van Provinciale Staten van 3 juli 2017   

 6 Statenvoorstel Rapport Randstedelijke Rekenkamer Natuurlijk bevoegd, PS2017RGW02 

Voorgesteld wordt, in te stemmen met bijgevoegd ontwerp-besluit. 
Klein debat 

 7 Statenvoorstel participatieaanpak Omgevingsvisie, PS2017RGW05  
Voorgesteld wordt om, in afwijking van de Startnotitie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening het 

Koersdocument vast te stellen in het najaar van 2018 en de Participatieaanpak Omgevingsvisie vast te stellen.  

STERSTUK 

 8 Statenvoorstel besluitvorming toetreding gemeente De Ronde Venen tot recreatieschap Stichtse 
Groenlanden, PS2017MME07 

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

regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden met betrekking tot: 

a. wijzigingen die voortvloeien uit de wijziging van de Wgr; 

b. wijzigingen die recht doen aan de huidige uitvoeringspraktijk; 

c. wijzigingen die voortvloeien uit de toetreding van gemeente De Ronde Venen, 

Het college toestemming te verlenen op grond van artikel 1 Wgr, om eveneens in te stemmen met het 

voorstel tot wijziging, bedoeld onder punt 1 en kennis te nemen van de ontwerp-Bijdrageregeling 

recreatieschap Stichtse Groenlanden en de toetredingsovereenkomst gemeente De Ronde Venen – 

recreatieschap Stichtse Groenlanden.  
Klein debat 
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 9 Statenvoorstel Rapport Randstedelijke Rekenkamer vervolgonderzoek beheer en onderhoud wegen en 
kunstwerken, PS2017MME08 
Voorgesteld wordt, in te stemmen met bijgevoegd ontwerp-besluit. 
STERSTUK 

 10 Statenvoorstel geheimhouding financiële gegevens NRU, PS2017MME09 

Voorgesteld te besluiten conform bijgevoegd ontwerp-besluit.    
STERSTUK 

 11 Statenvoorstel busstalling, PS2017MME10 

Voorgesteld wordt, in te stemmen met het in eigen beheer realiseren van een busstalling in Westraven en 

in te stemmen met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van €29,8 miljoen voor de aanschaf 

van grond en de ontwikkeling en realisatie van de busstalling 
STERSTUK 

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

 12a Motie vreemd aan de orde van de dag: woonwijk Vliegbasis Soesterberg niet alleen voor rijken, ingediend 
door de PvdA en de SP 

 12b Motie vreemd aan de orde van de dag: voorlopig geen nieuwvestiging en uitbreiding geitenhouderijen, 
ingediend door de PvdA 

 12c Motie vreemd aan de orde van de dag snelheid 80km Zuilense Ring NRUN230, ingediend door 50PLUS 

 13 Stemverklaringen 

 14  Stemming 

 15 Sluiting 

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


