
 
Provinciale Staten  
 
Utrecht, 3 juli 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 9 juli 2018, in de statenzaal 
van het Provinciehuis, Archimedeslaan 6 te Utrecht, aanvang  9.30.  Om 12.00 uur zal er een lunch beschikbaar zijn  
in de Foyer en omstreeks 18.00 uur een diner in de Foyer (of bij mooi weer op het terras bij het bedrijfsrestaurant. 
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 Afscheid van het statenlid mevrouw A.J. Vlam (VVD) 

 4 Onderzoek geloofsbrieven  van mevrouw J.J. van Doesburgh-Ferwerda (VVD) 

 5 Beëdiging van mevrouw J.J. van Doesburgh-Ferwerda (VVD) 

 6 Ingekomen stukken  

 7 Vragenhalfuurtje  

 8 Lijst moties en termijnagenda Provinciale Staten 

 9 Vaststellen van de notulen van Provinciale Staten van 11 juni 2018   

 10 Motie vreemd aan de orde van de dag, Utrecht Regenboogprovincie, ingediend door GroenLinks, D66, 
50PLUS, Partij voor de Dieren, SP en de PvdA. 
Was aangemeld voor 11 juni; indiening en behandeling is aangehouden tot 9 juli 2018 
Klein debat 

 11 Statenvoorstel N233/ Rondweg- Oost Veenendaal, PS2018MME18 
Voorgesteld wordt het advies van de gemeenteraad van Veenendaal  en de klankbordgroepen een verbrede 
N233 tussen Wageningselaan en A12 met een ongelijkvloerse kruising bij de Prins Clauslaan als 
richtinggevende voorkeursvariant vast te stellen en in een vervolgproces de economische haalbaarheid van 
de voorkeursvariant nader te onderzoeken. 
Normaal debat 

 12 Stemverklaringen 

 13 Stemming 
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 14 Statenvoorstel Kadernota 2019-2022 en Voorjaarsnota 2018, PS2018PS05 
Voorgesteld wordt de Kadernota 2019-2022 en de Voorjaarsnota 2018 vast te stellen. 
Buiten categorie 

 15 Statenvoorstel nota reserves en voorzieningen, PS2018AC01 
Voorgesteld wordt de nota reserves en voorzieningen provincie Utrecht 2018 vast te stellen. 
Sterstuk 

 16 Statenvoorstel controleverordening, PS2018AC02 
Voorgesteld wordt de Controleverordening Provincie Utrecht met nummer 81D1F197 vast te stellen, en 
om artikel 4:15 van de Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004 in te trekken. 
Sterstuk 

 17 Statenvoorstel financiele verordening, PS2018AC03 
Voorgesteld wordt  de Financiële verordening provincie Utrecht, nr. 81D2650E,  vast te stellen, en om 
artikelen 4:1 t/m 4:14 en 4:16 van de Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004 in te trekken. 
Klein debat 

 18 Statenvoorstel stand van zaken fractieverantwoordingen, PS2018AC04 
Voorgesteld wordt de Fractieverantwoordingen 2017 goed te keuren, het format: Model voor 
verantwoording te hanteren voor alle fracties, vanaf de eerst volgende jaar verantwoording en 
de Subsidieverordening Statenfracties provincie Utrecht 2002 aan te passen en de controle en beoordeling 
bij de AuditCommissie te beleggen, en dit te doen in het kader van een meeromvattende aanpassing van 
diverse reglementen bij het einde van de huidige statenperiode. 
Sterstuk 

 19 Statenvoorstel Mobiliteitsprogramma 2019-2023, PS2018MME15 
Voorgesteld wordt het Mobiliteitsprogramma 2019-2023, met inbegrip van de Nota van beantwoording, 
vast te stellen. 
Groot debat 

 20 Statenvoorstel zienswijze begroting 2019 recreatieschap Stichtse Groenlanden, PS2018MME16 

Voorgesteld wordt kennis te nemen van de ontwerpjaarrekening, Kadernota 2019-2022 en de 
ontwerpbegroting 2019 van recreatieschap Stichtse Groenlanden, in te stemmen met de zienswijze 

op de ontwerpbegroting 2019 van recreatieschap Stichtse Groenlanden en het dagelijks bestuur van het 
recreatieschap middels een brief te informeren over het PS-besluit. 
Sterstuk 

 21 Statenvoorstel nota Kapitaalgoederen Mobiliteit 2018, PS2018MME17 
Voorgesteld wordt, de Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit 2018 vast te stellen 
Sterstuk 

 22 Statenvoorstel uitwerking moties 27 en 56a (2017) waterkwaliteit, PS2018RGW07 
Voorgesteld wordt het statenvoorstel uitwerking moties 27 en 56a (2017) 'waterkwaliteit' vast stellen. 
Sterstuk 

 23  Statenvoorstel gremia, voorzitter commissie Ruimte, Groen en Water, voorzitter ad hoc commissie 
Omgevingsvisie en voorzitter commissie onderzoek geloofsbrieven, PS2018PS 
Sterstuk 

  



 24 Statenvoorstel rapport RR restauratie van Rijksmonumenten, PS2018BEM07 
Voorgesteld wordt: 

 GS te verzoeken om de bruikbaarheid van de provinciale Monumentenmonitor verder te verbeteren op 
de geconstateerde kanttekeningen, zodat inzicht kan worden gekregen in de ontwikkeling van de 
restauratieopgave,  

 GS te verzoeken om periodiek (bijvoorbeeld eens in de vier jaar) de kosten van de restauratieopgave 
voor u inzichtelijk te maken;  

 GS te verzoeken om de opzet van de subsidieregeling te verduidelijken, door aan te geven welke 
rijksmonumenten en onderdelen van rijksmonumenten in aanmerking voor subsidie komen;GS te 
verzoeken om te rapporteren over het behalen van alle beoogde resultaten van de subsidieregeling; 

 GS te verzoeken om gegevens over de bouwkundige staat van rijksmonumenten, binnen de kaders van 
wet- en regelgeving, beschikbaar te stellen aan de gemeenten waarin de rijksmonumenten gelegen zijn, 
ten behoeve van het toezien op de instandhoudingsplicht; 

  GS te verzoeken om na te gaan op welke punten uit de vergelijking met de andere Randstadprovincies 
geleerd kan worden. 

Sterstuk 

 25 Statenvoorstel nota kapitaalgoederen bedrijfsvoering, PS2018BEM08 
Voorgesteld wordt de Nota kapitaalgoederen Bedrijfsvoering vast te stellen. 
Klein debat 

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

 27 Stemverklaringen 

 28 Stemming 

 29 Sluiting 

 
 


