
 
Provinciale Staten  
 
Utrecht, 5 juni 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 11 juni 2018, in de 
statenzaal van het Provinciehuis, Archimedeslaan 6 te Utrecht, aanvang  14.00 uur.  Om 16.00 uur zal de Minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Mw. drs. K.H. Ollongren de profielschets voor de nieuwe 
commissaris overhandigd krijgen. 
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 de heer W. Joustra (VVD) en de heer H. Boerkamp (D66)  

 4 Onderzoek geloofsbrieven  van de heer S. Kraaijeveld (D66) en mevrouw J.A. Godschalx-Dekker (VVD) 

 5 Beëdiging van de heer S. Kraaijeveld (D66) en mevrouw J.A. Godschalx-Dekker (VVD) 
 

 6 Statenvoorstel oplegging geheimhouding, PS2018RGW06 
Voorgesteld wordt, de door Gedeputeerde Staten op 22 mei 2018 aan de Staten opgelegde geheimhouding 
inzake een statenvoorstel in een dossier in het beleidsveld Ruimte te bekrachtigen en dat de 
geheimhouding in acht wordt genomen tot  25 september 2018. 
Sterstuk 

 7 BESLOTEN VERGADERING 
 

 8 Heropening openbare vergadering 

 9 Ingekomen stukken  

 10 Vragenhalfuurtje  

 11 Lijst moties en termijnagenda Provinciale Staten 

 12 Vaststellen van de notulen van Provinciale Staten van 23 april 2018   
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 13 Statenvoorstel wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Plassenschap Loosdrecht, PS2018MME12 
Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het 
Plassenschap Loosdrecht met betrekking tot: 
a. wijzigingen die voortvloeien uit de wijziging van de Wgr en   
                overige wetgeving; 
b. wijzigingen die voortvloeien uit gemeentelijke herindelingen; 
c. het verwerken van wijzigingen uit 2011 in een doorlopende tekst  
               van de regeling; 
d.           wijzigingen die betrekking hebben op aanpassing van de tekst aan 
              de praktijk en herstellen van een fout of omissie. 
2.          Het college op grond van artikel 51, tweede lid Wgr, toestemming  
             te verlenen om de gewijzigde gemeenschappelijke regeling van  
             het Plassenschap Loosdrecht e.o. als bedoeld onder 1 aan te gaan. 
Sterstuk  

 14 Statenvoorstel  Vuelta 2020 in Perspectief, PS2018MME13 
Voorgesteld wordt in te stemmen met de voorgestelde opzet voor het organiseren van de start van de 
Vuelta 2020, inclusief de inzet om de meest duurzame Vueltastart ooit te organiseren, en te bekijken of 
hiervoor dekking kan worden gevonden bij de Kadernota 
Normaal debat 

 15 Statenvoorstel Rapport Randstedelijke Rekenkamer “Een andere manier van werken”, PS2018MME14 
Voorgesteld wordt om GS te verzoeken de aanbevelingen uit te voeren. 
Klein debat 

 16 Statenvoorstel in te stellen leden van de verkiezingscommissie, PS2018PS04 
 
Sterstuk 

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

 18 Stemverklaringen 

 19 Stemming 

 
 

20 
 
 

Statenvoorstel verordening vertrouwenscommissie en statenvoorstel profielschets nieuwe commissaris van 

de Koning, PS2018PS03 
Voorgesteld wordt in te stellen een vertrouwenscommissie, belast met de beoordeling van kandidaten voor 
de vervulling van de vacature van de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, vast te stellen de 
Verordening op de vertrouwenscommissie Utrecht 2018 
 

 21 Stemverklaring/Stemming 

 22 Sluiting 

 
 
 
 
 


