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

1

Opening
Locatie: Statenzaal

2

Vaststellen agenda
Vaststellen

3

Afscheid van het statenlid de heer Sijbrandij (VVD)

4

Onderzoek geloofsbrieven van de heer de Jager (VVD)

5

Beëdiging van de heer de Jager (VVD)

6

Motie(s) vreemd aan de orde van de dag

6a Motie vreemd aan de orde van de dag Handen af van de agrariër, ingediend door PVV
Ter bespreking - klein debat
6b Motie vreemd aan de orde van de dag trots op de boer, ingediend door VVD
Ter bespreking - klein debat
7

Vragenhalfuurtje
Vragen 1 VVD vragenhalfuurtje n.a.v. art. 47 vragen betreffende PAS

8

Lijst moties en lange termijnagenda Provinciale Staten PS 30 oktober 2019
Vaststellen

9

Vastellen van de notulen van Provinciale Staten van 25 september 2019
Vaststellen

10 Statenvoorstel Vervanging oeverconstructies Merwedekanaal (PS2019MM03)
Ter bespreking - klein debat
Portefeuillehouder: Dhr. A.J. Schaddelee
Voorgesteld wordt om:
1. in de periode 2020 tot en met 2022 over een lengte van 3.067 meter oeverconstructie
langs het Merwedekanaal te vervangen
2. daarvoor een investeringsbudget van € 14.500.000 beschikbaar te stellen en de
investering op te nemen in het Meerjaren Investerings Plan.
11 Statenvoorstel Consultatie PS voorstel Grondwetswijziging: Herziening verkiezingswijze
Eerste Kamer (PS2019BEM15)
Ter bespreking - klein debat
Portefeuillehouder: Dhr. mr. J.H. Oosters (cvdK)
Voorgesteld wordt te besluiten conform bijgevoegd ontwerp-besluit.
12 Statenvoorstel Najaarsrapportage 2019 (PS2019PS22)
Hamerstuk
Portefeuillehouder: Alle gedeputeerden
Voorgesteld wordt de Najaarsrapportage 2019 vast te stellen inclusief de daarin
opgenomen begrotingswijzigingen.
De website van de Najaarsrapportage 2019:
- https://provutrecht2019.najaarsnota.nl/

13 Statenvoorstel Programma Begroting 2020 (PS2019PS23)
Ter bespreking - buiten c. deb
Portefeuillehouder: Alle gedeputeerden
Voorgesteld wordt te besluiten conform bijgevoegd ontwerp-besluit.
De website van de Begroting 2020:
- https://provutrecht.begroting-2020.nl/
14 Statenvoorstel Vaststelling van de tarieventabel per 1 januari 2020 behorend bij de
Legesverordening provincie Utrecht 2018 (PS2019BEM14)
Ter bespreking - klein debat
Portefeuillehouder: Dhr. R.C.L. Strijk
Voorgesteld wordt het besluit tot wijziging van de Legesverordening provincie Utrecht
2018 vast te stellen.
15 Statenvoorstel Klimaatakkoord (PS2019MM04)
Ter bespreking - groot debat
Portefeuillehouder: Dhr. H.P. Van Essen
Voorgesteld wordt:
1. In te stemmen met de integrale set van afspraken en maatregelen uit het
Klimaatakkoord die de bevoegdheden van de provincie Utrecht raken, voor zover deze
maatregelen betrekking hebben op de opgaven in de provincie Utrecht
2. Akkoord te gaan met ondertekening van het Klimaatakkoord door het IPO-Bestuur
16 Stemverklaring (indien van toepassing)
17 Stemming
18 Sluiting

