
 

Vergadering van Provinciale Staten 

Datum: 10-12-2018 09:30 uur 

 

Locatie: Zie opening 
Voorzitter: Dhr. W.I.I. van Beek 
Griffier: Mw. mr. C.A. Peters 
 

1 Opening  
 
Locatie: Statenzaal 

Bijlage(n): 

 
2 Vaststellen agenda  

Vaststellen   

1 

 
3 Onderzoek geloofsbrieven van mw. M. Lejeune ivm tijdelijk ontslag van mw 

D’Hondt (PvdA)   

 

 
4 Beëdiging van mw. M. Lejeune (PvdA)   

 

 
5 Ingekomen stukken   21 

 
6 Vragenhalfuurtje  

 
Tot op heden zijn er geen vragen ingediend. 

 

 
7 Lijst moties en lange termijnagenda Provinciale Staten  

Vaststellen   

2 

 
8 Vaststellen van de notulen van Provinciale Staten van 5 november 2018  

Vaststellen   

1 

 
9 Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding PS2018BEM16  

 
Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw Debatgrootte nader te bepalen 

1 

 
10 Statenvoorstel verzoek tot instemmen met het laten vervallen van art 10 lid 4 

GR Plassenschap Loosdrecht e.o. PS2018MME25  
STERSTUK  
 
Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw Voorgesteld wordt in te stemmen 
met het voorstel om artikel 10, lid 4 van de gemeenschappelijke regeling van 
het Plassenschap Loosdrecht e.o. te laten vervallen. 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. 

4 

 
11 Statenvoorstel voornemen tot de oprichting van en deelneming in de DOVA/ 

NDOV PS2018MME26  
STERSTUK  
 
Portefeuillehouder: Dhr. Straat Voorgesteld wordt om deel te nemen aan de 
Coöperatieve Vereniging DOVA U.A., onder voorbehoud van het advies van 
Provinciale Staten. Provinciale Staten hierover per bijgesloten statenvoorstel 
te informeren en in de gelegenheid te stellen om hierover hun wensen en 
bedenkingen kenbaar te maken. 

3 



 
12 Statenvoorstel wijziging waterverordening HDSR PS2018RGW15  

STERSTUK  
 
Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw  
Voorgesteld wordt de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden 2009 gewijzigd vast te stellen. 

3 

 
13 Statenvoorstel wijziging waterverordeningen Rivierenland en Vallei en Veluwe 

PS2018RGW16  
STERSTUK  
 
Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw  
Voorgesteld wordt de volgende ontwerpbesluiten vast te stellen: 
Ontwerpbesluit wijziging Waterverordening Rivierenland Ontwerpbesluit 
wijziging Waterverordening Waterschap Vallei en Veluwe 

2 

 
14 Statenvoorstel Slotwijziging 2018 PS2018BEM15  

STERSTUK  
 
Portefeuillehouder: Dhr. Straat  
Voorgesteld wordt de Slotwijziging 2018 inclusief de opgenomen 
begrotingswijziging vast te stellen. 

3 

 
15 Statenvoorstel Eindrapport 'Garanties, leningen en revolverende fondsen' 

Randstedelijke Rekenkamer PS2018BEM14  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Dhr. Straat  
Voorgesteld wordt de aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer over 
te nemen. 
 
Klein debat 

5 

 
16 Statenvoorstel Inpassingsplan Kantoren PS2018RGW13  

Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Mw. Maasdam-Hoevers  
Voorgesteld wordt het PIP ‘Inpassingsplan Kantoren’ met planidentificatie 
NL.IMRO.9926.IP1606Kantoren-VA01 gewijzigd vast te stellen. 
Klein debat 

14 

 
17 Statenvoorstel 2e part. Herziening PRS en PRV PS2018RGW14  

Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Dhr. Van den Berg  
Voorgesteld wordt de 2e partiële herziening van de Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie (Herijking 2016) met planidentificatienummer 
NL.IMRO.9926.SV1812PRSph2-VA01 en de 2e partiële herziening van de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening (Herijking 2016) met 
planidentificatienummer NL.IMRO.9926.SV1812PRVph2-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 vast te stellen. De Nota van 
Beantwoording als onderdeel van de 2e partiële herziening van de Provinciale 
Ruimtelijke Structuurvisie (Herijking 2016) en 2e partiële herziening 
Provinciale Ruimtelijke Verordening (Herijking 2016) vast te stellen.  
Nota van beantwoording wordt later gekoppeld 
Normaal debat 

7 

 
18 Statenvoorstel Visie Bodemdaling 2018 PS2018RGW17  

Ter bespreking  
 

11 



Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw Voorgesteld wordt de visie op 
Bodemdaling vast te stellen. 
Normaal debat 
 
Hierbij de link naar de PCL animatiefilm over een duurzame toekomst van het 
Veenweidegebied.  
https://www.youtube.com/watch?v=6EgfTRjmE7s&feature=youtu.be#t=0m00s 

 
19 Statenvoorstel Koersdocument Omgevingsvisie PS2018RGW12  

Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Mw. Maasdam-Hoevers  
Voorgesteld wordt het Koersdocument Omgevingsvisie en 
Omgevingsverordening ‘Koersen met Kwaliteit’ vast te stellen. 
De ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de m.e.r. van de 
Omgevingsvisie vast te stellen. Gedeputeerde Staten te machtigen tot de 
afhandeling van de op de ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
inkomende zienswijzen en het advies van de commissie m.e.r. 
Normaal debat 

7 

 
20 Statenvoorstel Rijnbrug PS2018MME24  

Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Dhr. Straat  
Voorgesteld wordt in te stemmen met het aanvullende kredietvoorstel van € 
28,8 mln. ten behoeve van de realisatie van een nieuw brugdek met een 2x2 
wegprofiel inclusief fietspaden aan beide zijden in de wetenschap dat dat de 
Provincie Gelderland ten zuiden van de brug tot aan N320 (Kesteren) het 
wegprofiel uitbreidt naar 2x2. En in te stemmen met het kredietvoorstel 50% 
van de totale investeringskosten (voorlopig geraamd op 5 miljoen) voor de 
aanpassing van het kruispunt Achterberg met een fietstunnel, op voorwaarde 
dat de gemeente Rhenen ook 50% van de investeringskosten voor haar 
rekening neemt. Zonder 50% cofinanciering wordt de (gelijkvloerse) 
basisvariant uitgevoerd op kosten van de provincie. Tevens de extra 
kapitaallasten behorende bij deze investeringen van € 1,13 mln. per jaar voor 
30 jaar te dekken uit de beschikbare investeringsruimte Wegen opgenomen in 
het Mobiliteitsprogramma 2019-2023.  
Normaal debat 

9 

 
21 Statenvoorstel scope en raming spooronderdoorgang N226 Maarsbergen 

PS2018MME23  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Dhr. Straat  
Voorgesteld wordt het verwijderen van de tankstations aan de 
Woudenbergseweg in Maarsbergen buiten de scope van de 
spooronderdoorgang N226 Maarsbergen te plaatsen.  
Het Plan van Aanpak Tankstations uit te voeren. Mee te willen werken aan de 
verwijdering van de tankstations en de kosten daarvan voor 50% te willen 
betalen op voorwaarde dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug de andere 50% 
betaalt, en een kredietbesluit ten behoeve van de tankstations te nemen 
zodra de precieze kosten bekend zijn. Extra krediet ter waarde van € 13,2 mln 
beschikbaar te stellen uit de investeringsruimte in het Mobiliteitsplan om de 
realisatie van de Westvariant met gesloten Tuindorpweg mogelijk te maken. 
De post van € 2,8 mln beschikbaar te houden voor inpassingsmaatregelen. 
Een eventuele onderbesteding van dit budget kan worden gebruikt voor de 
verplaatsing van de tankstations. 
Groot debat 

5 

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

 



 
23 Stemverklaringen   

 

 
24 Stemming (over de punten behandeld op 10 december 2018)   

 

 
25 Heropening 17 december 2018   

 

 
26 Onderzoek Rekenkamer Dolderseweg PS2018PS10  

Ter bespreking  
 
Voorgesteld wordt in te stemmen met bijgevoegd ontwerp-besluit. 
Groot debat 

10 

 
27 Onderzoek Rekenkamer Uithoflijn PS2018PS11  

Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Dhr. Straat  
Voorgesteld wordt in te stemmen met bijgevoegd ontwerp-besluit. 
Groot debat 

6 

 
28 Stemverklaringen   

 

 
29 Stemming (over de punten behandeld op 17 december 2018)   

 

 
30 Sluiting   

 

 


