
Provinciale Staten  
 
Utrecht, 17 april 
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 23 april, in de statenzaal 
van het Provinciehuis, Archimedeslaan 6 te Utrecht, aanvang  13.30 uur.  Na de vergadering is er een aangeklede 
borrel. 
De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit: 
 

Locatie: Statenzaal 
Voorzitter: Dhr. C. de Kruijf 

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 19 maart 2018   

 6 Afscheid van de heer T. van Oosterom statenlid van het CDA 

 7 Onderzoek geloofsbrieven van de heer W.G.J. Wijntjes  CDA 

 8 Beëdiging van de heer W.G.J. Wijntjes CDA 

 9 Statenvoorstel Beleidsaudit Financiën Mobiliteitsprogramma’s, PS2018MME10 
Voorgesteld wordt de aanbevelingen uit het rapport over te nemen; het college van Gedeputeerde Staten 
op te dragen de aanbevelingen uit te voeren en de auditcommissie financiën mobiliteitsprogramma’s op te 
heffen. 
Normaal debat 

 10 Statenvoorstel benoeming nieuw lid Provinciale Commissie Leefomgeving, PS2018RGW03 
Voorgesteld wordt om op voordracht van ons college mevrouw drs. M. van Rooij voor de duur van de 
zittingsperiode van PS te benoemen als lid van de Provinciale Commissie Leefomgeving, zoals vervat in de 
brief met nummer 81CA348D en de heer drs. W.C. Verbaan te bedanken voor zijn inzet en hem te ontheffen 
van zijn taak als lid van de PCL zoals vervat in de brief met nummer 81CA3682. 
Sterstuk 
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 11 Statenvoorstel gevolgen invoering WNRA voor de werkgeversrol van Provinciale Staten, PS2018BEM05 

Voorgesteld wordt aan de werkgeverscommissie statengriffie van Provinciale Staten alle 
handelingen te mandateren ten aanzien van de besluitvorming romdom het sluiten van de 
collectieve arbeidsovereenkomsten door het IPO en dit besluit ter kennisneming toe te zenden 
aan het IPO. 
Sterstuk 

 12 Statenvoorstel opheffen geheimhouding BOA’s OV, PS2018MME11 
Voorgesteld wordt de door Gedeputeerde Staten op 8 maart 2018 aan de Staten opgelegde geheimhouding 
inzake een statenbrief over Boa’s U-OV op te heffen.  
Sterstuk 

 13 Statenvoorstel opleggen geheimhouding Mastergrex, PS2018RGW04 
Voorgesteld wordt dat, Gedeputeerde Staten op 20 maart 2018 geheimhouding hebben opgelegd aan de 
Staten inzake een statenbrief over de Mastergrondexploitatie Programma Hart van de Heuvelrug en 
Grondexploitatie project Vliegbasis Soesterberg, 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 

 14 Statenvoorstel zienswijze Begroting 2019 Randstedelijke Rekenkamer, PS2018BEM06 
Voorgesteld wordt, dat aan de Randstedelijke Rekenkamer wordt aangegeven dat er vanuit de provincie 
Utrecht geen zienswijze zal worden ingediend ten aanzien van de Begroting 2019 Randstedelijke 
Rekenkamer, zoals aangeboden in de brief van de Randstedelijke Rekenkamer van 12 april 2018. 
Sterstuk 

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

 16 Stemverklaringen 

 17  Stemming 

 18 Sluiting 

 
 
Hoogachtend, 
C. de Kruijf 
Plaatsvervangend voorzitter Provinciale Staten 


