Provinciale Staten
Utrecht, 17 september 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 24 september 2018, in de
statenzaal van het Provinciehuis, Archimedeslaan 6 te Utrecht, aanvang 13.30. Om 18.00 uur is er een diner
beschikbaar in de Foyer
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 J.C.V. Vaessen (VVD)

4

Onderzoek geloofsbrieven van de heer R.S. te Velde (VVD)

5

Beëdiging van de heer R.S. te Velde (VVD)

6

Ingekomen stukken

7

Vragenhalfuurtje

8

Lijst moties en termijnagenda Provinciale Staten

9

Vaststellen van de notulen van Provinciale Staten van 9 en 12 juli 2018

10 Statenvoorstel aanvullend budget vernieuwing Regionale tramlijn, PS2018MME19
Voorgesteld wordt de Halte Merwestein op te heffen; een aanvullend krediet voor de vernieuwde regionale
tram van € 16 miljoen beschikbaar te stellen en de kapitaallasten van € 0,53 miljoen te dekken uit de
beschikbare investeringsruimte OV opgenomen in het Mobiliteitsprogramma 2019-2023
Klein debat
11 Statenvoorstel verzoek advies aanvraag RTVU , 2018BEM09
Voorgesteld wordt vast te stellen dat SSPOMN/RTV Utrecht voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 2.61,
tweede lid van de Mediawet 2008; positief advies te geven aan het Commissariaat voor de Media over de
representativiteit van het programmabeleidbepalend orgaan (pbo) van SSPOMN/RTV Utrecht voor de
belangrijkste in de provincie voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke
stromingen en positief advies te geven aan het Commissariaat voor de Media over toewijzing van de zendtijd
aan SSPOMN/RTV Utrecht voor de periode 28 oktober 2018 – 27 oktober 2023.

Klein debat
12 Statenvoorstel ambitiedocument dijkversterking, PS2018RGW08
Voorgesteld wordt het voorliggende ambitie-document “Sterke Lekdijk & Grebbedijk, veilige dijken in een
mooie omgeving” vast te stellen.

Normaal debat

13 Statenvoorstel Landbouwvisie, PS2018RGW09
Voorgesteld wordt de Landbouwvisie provincie Utrecht vast te stellen.

Groot debat
14 Motie(s) vreemd aan de orde van de dag
15 Stemverklaringen
16 Stemming
17 Sluiting

