Vergadering van Provinciale Staten
Datum: 25-09-2019 10:30 uur

Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. mr. J.H. Oosters
Griffier: Mw. mr. C.A. Peters
1

Opening

Bijlage(n):

Locatie: Statenzaal
2

Vaststellen agenda
Vaststellen

1

3

Vragenhalfuurtje

1

Vragen 1 FvD vragenhalfuurtje naar aanleiding van publicaties in het nrc en
uitzendingen van nieuwsuur - regenboogprovincie
4

Lijst moties en lange termijnagenda Provinciale Staten PS 25 september
2019
Vaststellen

2

5

Vaststellen van de notulen van Provinciale Staten van 10 juli 2019
Vaststellen

1

6

Onderzoek geloofsbrieven van dhr. Fiscalini (FvD) ivm tijdelijk ontslag
vanwege zwangerschapsverlof van mw. Pouw-Verweij (FvD)

7

Beëdiging van dhr. Fiscalini (FvD)

8

Beëdiging van commissielid dhr. Wolting (ChristenUnie)

9

Statenvoorstel Opheffing geheimhouding documenten Uithoflijn
(PS2019PS21)
Hamerstuk

1

Portefeuillehouder: Dhr. A.J. Schaddelee
Voorgesteld wordt te besluiten conform bijgevoegd ontwerp-besluit.
10

Statenvoorstel Programma U Ned - no regret maatregelen, uitgangspunten
en beoordelingskader (PS2019OGV01)
Ter bespreking - normaal debat

6

Portefeuillehouder: Dhr. H.P. Van Essen
Voorgesteld wordt kennis te nemen van de inhoud van de no-regret
maatregelen U Ned en in te stemmen met de provinciale bijdrage van €15
miljoen. Tevens in te stemmen met de uitgangspuntennotitie en het
beoordelingskader voor het MIRT Onderzoek U Ned.
11

Statenvoorstel herbenoeming Provinciale Commissie Leefomgeving
(PS2019RGW07)
Ter bespreking - klein debat
Portefeuillehouder: Dhr. H.P. Van Essen

6

Voorgesteld wordt Mevrouw T.H.M. de Wit te herbenoemen als voorzitter
van de Provinciale Commissie Leefomgeving per 25 september 2019 voor
de duur van vier jaar. De leden de heer P.H. Renooy, mevrouw A.
Tigchelhoff, de heer J.S. van de Griendt, mevrouw M.H.A. van den Ham, de
heer R. van Etteger, de heer H.J. van der Steenhoven, mevrouw M. van
Rooij en de heer F.J. Vos te herbenoemen als lid van de Provinciale
Commissie Leefomgeving per 25 september 2019 voor de duur van vier jaar.
Artikel 3 van het Instellingsbesluit Provinciale Commissie Leefomgeving
provincie Utrecht te wijzigen in die zin dat de leden en de voorzitter worden
benoemd voor een periode van vier jaar, die niet volledig samenvalt met de
statenperiode, en dat tussentijdse benoemingen geschieden voor het
resterende deel van die vier jaar. De conceptbrief met daarin de provinciale
reactie op de bevindingen van de PCL uit de evaluerende gesprekken vast
te stellen.
12

Statenvoorstel Rol en inzet van de provincie Utrecht in de Regionale
Energiestrategieën (RES) (PS2019MM02)
Ter bespreking - klein debat

5

Portefeuillehouder: Dhr. H.P. Van Essen
Voorgesteld wordt de startnotities van RES regio’s Foodvalley en U16 vast
te stellen en daarmee commitment uit te spreken om samen met
gemeenten, waterschappen en maatschappelijke partners te komen tot een
regionale invulling van (internationale) doelen en afspraken op het gebied
van klimaat en energie.
13

Statenvoorstel Jaarrekening 2017 (PS2019BEM11)
Ter bespreking - groot debat

9

Portefeuillehouder: Dhr. R.C.L. Strijk
Voorgesteld wordt
1. In te stemmen met de overschrijding op programma 1 Ruimtelijke
ontwikkeling (ad € 12,147 mln.);
2. In te stemmen met de overschrijding op programma 4. Economische
ontwikkeling (ad € 0,968 mln.);
3. In te stemmen met de overschrijding op programma 5. Bereikbaarheid (ad
€ 98,446 mln.);
4. In te stemmen met de overschrijding op programma 7. Bestuur en
middelen (ad € 0,557 mln.);
5. De Jaarrekening 2017 (bijlage 2) vast te stellen, inclusief de mutaties in
de reserves als gevolg van het foutherstel;
6. Het positieve saldo van de jaarrekening 2017 ad € 32,652 mln. te storten
in de Saldireserve (Algemene reserve);
7. Vanuit de Saldireserve een bedrag van € 200.000 te onttrekken en toe te
voegen aan de reserve weerstandsvermogen, ter dekking van het risico van
vervuiling Vliegbasis Soesterberg;
8. Vanuit de Saldireserve een bedrag van € 4 mln. te onttrekken, namelijk de
Rijksbijdrage uit 2017 voor de restauratie van de Domtoren, en deze toe te
voegen aan de reserve Investeringsfonds provinciaal erfgoed;
9. In te stemmen met de bij dit statenvoorstel behorende
begrotingswijzigingen (zie bijlage 3);
10. Het verslag Duurzaamheid 2017, Verkeer en vervoerprogramma BRU en
de Samenvatting jaarrapportage provinciaal uitvoeringsprogramma externe
veiligheid 2017 (bijlagen 4, 5 en 6) vast te stellen.
14

Statenvoorstel deelname aan de Stichting La Vuelta Holanda
(PS2019BEM13)
Ter bespreking - normaal debat
Portefeuillehouder: Mw. H.G.J. Bruins Slot

8

Voorgesteld wordt Provinciale Staten in de gelegenheid te stellen wensen en
bedenkingen te uiten tegen het voornemen deel te nemen aan de Stichting
La Vuelta Holanda. Dit op basis van artikel 158 tweede lid van de
Provinciewet. Voor het stellen van wensen en bedenkingen is een termijn
gesteld van maximaal 14 dagen.
15

Motie(s) vreemd aan de orde van de dag

15a Motie vreemd aan de orde van de dag Geen 130 km p/u op de A2 overdag,
ingediend door 50PLUS e.a.
Ter bespreking - klein debat

3

15b Motie vreemd aan de orde van de dag Zichtbaarheid ontstaan Nederlandse
staat in Utrecht, ingediend door het CDA en VVD
Ter bespreking - klein debat

1

15c

1

Motie vreemd aan de orde van de dag stop de verhuurderheffing, ingediend
door de SP
Ter bespreking - klein debat

15d Motie vreemd aan de orde van de dag handhaaf de wet 'verbod
gezichtsbedekkende kleding' ingediend door de PVV
Ter bespreking - klein debat

1

15e Motie vreemd aan de orde van de dag handelsmissie China, ingediend door
ChristenUnie
Ter bespreking - klein debat

1

16

Stemverklaringen

17

Stemming

18

Sluiting

