Provinciale Staten
Utrecht, 22 januari 2018
Archimedeslaan 6,
Tel. 06-53704438
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 5 februari 2018, in de
statenzaal van het Provinciehuis, Archimedeslaan 6 te Utrecht, aanvang 14.00 uur. Om 18.00 uur is er een diner
beschikbaar.
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

Onderzoek geloofsbrieven van mevrouw. N. A. Krijgsman PvdA

4

Beëdiging van mevrouw N.A. Krijgsman PvdA

5

Ingekomen stukken

6

Vragenhalfuurtje

7

Vaststellen van de notulen van Provinciale Staten van 11 december 2017

8

Statenvoorstel samenwerkingsagenda Luchtkwaliteit, PS2018MME01
Voorgesteld wordt in te stemmen met de bijgevoegde Samenwerkingsagenda Gezonde Lucht en om de
daarin genoemde oplossingsrichtingen in een Alliantie Gezonde Lucht met de betrokken partners uit te
werken.
Normaal debat

9

Statenvoorstel BOB Onderwijs-Arbeidsmarkt, PS2018MME02
Voorgesteld wordt, de beleidsnotitie “Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt” vast te stellen.
Normaal debat

10 Statenvoorstel Initiatiefvoorstel familiebedrijf ingediend door het CDA, PS2018MME03
Normaal debat

11

Statenvoorstel scopewijziging Rijnbrug, PS2018MME04
Voorgesteld wordt, in te stemmen met het aanpassen van de afgesloten bestuursovereenkomst en
daarvoor een profiel van 2x2 rijstroken op de Rijnbrug en een fietstunnel ter hoogte van de aansluiting
N233-Achterbergsestraatweg verder uit te werken. Daarbij ook bezien of er aanvullende maatregelen
mogelijk zijn op het kruispunt N233-N225; en in overleg met partijen een dekkingsvoorstel op te stellen
voor de financiering van de bijkomende kosten die zijn ontstaan door de wijziging binnen het project en dit
samen met een onderbouwing van het te investeren bedrag in relatie tot het oplossend vermogen, ter
besluitvorming voor te leggen aan Provinciale Staten.
Normaal debat

12

Statenvoorstel krediet voor voortgang Uithoflijn, PS2018MME05
Voorgesteld wordt, een krediet van € 30 miljoen euro beschikbaar te stellen om de voortgang van de bouw
van de nieuwe tramremise en de werkzaamheden voor voorbereiding van exploitatie en beheer te
garanderen en dit krediet te dekken uit de opgenomen lasten in de programmabegroting 2018-2021 voor
voorbereiding exploitatie en beheer ad € 15 miljoen en uit het BRU-hek 2018-2019 ad € 15 miljoen.
Normaal debat

13

Statenvoorstel Retailvisie, PS2018RGW01
Voorgesteld wordt, de Retailvisie vast te stellen.
Normaal debat

14

Statenvoorstel nota verbonden partijen, PS2018BEM01
Voorgesteld wordt, de Nota Verbonden Partijen vast te stellen en de bevoegdheid voor het indienen van
zienswijzen op verbonden partijen te delegeren aan GS, mits dit binnen de door PS gestelde kaders valt.
STERSTUK

15

Statenvoorstel wijziging reglement van orde financiële audit commissie, PS2018BEM02
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het Reglement van orde Financiële Audit Commissie Provincie
Utrecht.
STERSTUK

16

Statenvoorstel zienswijze concept 1 begrotingswijziging 2018 Randstedelijke Rekenkamer, PS2018BEM03
Voorgesteld wordt, om geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de Concept 1e Begrotingswijziging
2017 Randstedelijke Rekenkamer, om reden dat geheel kan worden ingestemd met de voorgelegde
begrotingswijziging
STERSTUK

17

Statenvoorstel zienswijzeprocedure RUD, PS2018BEM04
Voorgesteld wordt, kennis te nemen van de Tweede Bestuursrapportage 2017 RUD Utrecht, eerste
begrotingswijziging 2018 RUD Utrecht en Ontwerp Kadernota 2019 RUD Utrecht; geen zienswijze uit te
brengen op de Tweede Bestuursrapportage 2017 RUD Utrecht; geen zienswijze uit te brengen op de Eerste
begrotingswijziging 2018 RUD Utrecht en geen zienswijze uit te brengen op de Ontwerp Kadernota 2019
RUD Utrecht.
STERSTUK

18

Motie(s) vreemd aan de orde van de dag

e

18a Motie vreemd aan de orde van de dag Dolderseweg onafhankelijk onderzoek geheel aan PS te laten,
ingediend door de SGP, PVV, PvdA, PvdD, SP, ChristenUnie en 50PLUS

18b Motie vreemd aan de orde van de dag handen af van Henschotermeer, ingediend door de SP
18c

Motie vreemd aan de orde van de dag, verkeersknelpunt Woerden, ingediend door de VVD en het CDA

19

Stemverklaringen

20

Stemming

21

Sluiting

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

