
Provinciale Staten  
 
Utrecht, 5 maart 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 19 maart 2018, in de 
statenzaal van het Provinciehuis, Archimedeslaan 6 te Utrecht, aanvang  14.00 uur.  Rond 18.00 uur zal er 
geschorst worden voor het diner. Na het diner zal, na afronding van het debat over de Uithoflijn, de benoeming en 
beëdiging plaatsvinden van de nieuwe gedeputeerde. 
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 5 februari, 12 februari en 19 februari 2018. 

 6 Statenvoorstel Integraal plan Bunnik-Houten (Salto 2), PS2018MME07 
Voorgesteld word in te stemmen met ondertekening van de bestuursovereenkomst “integraal 
maatregelpakket Bunnik-Houten” door Gedeputeerde Staten. 
Sterstuk 

 7 Statenvoorstel Gremia, PS2018PS01 
Voorgesteld wordt de heer drs. J. Germs tot voorzitter van de Financiële Audit Commissie en mevrouw 
drs. J.P. d’ Hondt tot lid van de Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer. 
Sterstuk 

 8 Statenvoorstel opleggen geheimhouding inzake toezicht in het OV, PS2018MME09 
Voorgesteld wordt, dat Gedeputeerde Staten op 8 maart 2018 geheimhouding hebben opgelegd aan de 
Staten inzake een statenbrief over OV, op grond van artikel 25, tweede lid van de Provinciewet, omdat 
sprake is van een belang, zoals genoemd in artikel 10, lid 2b van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB); 
dat deze geheimhouding, ingevolge artikel 25, derde lid van de Provinciewet vervalt, indien de oplegging 
niet door Provinciale Staten in hun eerstvolgende vergadering wordt bekrachtigd en dat  dit besluit in deze 
bekrachtiging voorziet. 
Sterstuk 

 9 Stemverklaringen 

 10 Stemming 

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

 11a Motie vreemd aan de orde van de dag steun voor strafzaak tegen tabaksindustrie, ingediend door de PvdA 
Klein debat 

 12 Stemverklaringen 
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 13 Stemming 

 14 Debat naar aanleiding van het Statenmemo artikel NRC Handelsblad m.b.t. de Uithoflijn 24 februari 2018 
op verzoek van de fracties ChristenUnie, PvdA, PVV,  SP en de  PvdD, PS2018MME08 
Groot debat 

 15 Stemverklaringen 

 16 Stemming 

 17 Voordracht en beëdiging van de heer drs. D.D. Straat tot gedeputeerde, PS2018PS02 
Voorgesteld wordt, de heer drs. D.D. Straat  te benoemen tot  gedeputeerde van de provincie Utrecht per 
19 maart 2018 en aan de voor benoeming voorgedragen gedeputeerde de heer drs. D.D. Straat ontheffing 
te verlenen van het vereiste van ingezetenschap van de provincie Utrecht voor de periode 19 maart 2018 
tot en met 18 maart 2019. 
Klein debat 

 18 Sluiting 

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


