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Memorandum 
 

Datum : 28-8-2007 

Aan : Statencommissie MME 

Van : Ruud Poort Tel.:

Onderwerp : ideeën rondom werkbezoeken commissie MME 

Bij de start van het nieuwe “vergaderseizoen”is het zaak ook vooruit te kijken naar wensen en 
mogelijkheden om als commissie MME werkbezoeken af te leggen. Samen met uw voorzitter, dhr. 
Pollmann, heb ik onderstaande op papier gezet. Voor verdere acties te ondernemen m.b.t. organisatie 
van werkbezoeken hoor ik op 17 september eerst graag uw mening over onderstaande ideeën. Het 
betreft hier een groslijst van zaken die we de komende statenperiode (al dan niet aan de hand van de 
actualiteit) op kunnen pakken. 
 
Uiteraard zullen de werkbezoeken op maandag georganiseerd worden. Vraag aan u is of u bij voorkeur 
uitgaat van halve dagen of dat volledige dagprogramma’s ook tot de mogelijkheden behoren. 
 
Portefeuille dhr. De Wilde:

Thema energie en duurzaamheid: bezoek aan energie-eiland in de Lek, Koude-Warmte-opslag, 
mestvergisting/biobrandstoffen, biomassacentrale. 
 
Thema milieuvergunningen/-handhaving: bezoek aan procesbedrijf en recyclingbedrijf (Johnson 
Mijdrecht, Van Vliet Nieuwegein, Nedal Utrecht, afvaloverslag op Lage Weide, recyclingbedrijf op 
Lage Weide, recyclingbedrijf Cabauw). Naast de milieuproblematiek zijn hier ook links te maken naar 
economie (werkgelegenheid) en mobiliteit (aanvoer- en afvoer materialen en producten). Zelfs RO-
problematiek speelt op een aantal plaatsen. Presentatie over Vergunningverlenings- en 
handhavingsbeleid en –methodieken. Stationsgebied Utrecht 
 
Thema bodemsanering: methodiek bodemsanering, meerjarenplannen, grootsaneerders, locaties 
binnenstedelijk (incl. binnenstedelijke ontwikkeling), locaties buitenstedelijk (incl. 
gebiedsontwikkeling en natuurbouw). 
 
Portefeuille dhr. Ekkers:

Thema infrastructuur: bezoek aan het Mobilion en Verkeerscentrum Nederland. Provincieale 
verkeerscentrale Huis ter Heide. Mogelijk combineren met in het veld bekijken van het geluidsscherm 
A2 en het ondertunnelen van de A2 (weliswaar geen provinciaal project). 
 
Thema mobiliteit: op bezoek bij Connexxion (hun kant van de zaak van vervoersautoriteiten, 
concessies, schone bussen etc.). Op bezoek bij een praktijkdag voor jongen automobilisten. Eventueel 
ook station Driebergen/Zeist. Verkeersveiligheid. Dhr. Ekkers heeft het idee geopperd om een 
meerdaags bezoek aan bv. Lille te brengen. 
 
Thema economie: Sciencepark, Taskforce Innovatie, UTR (Utrecht Toerisme en Recreatie). Projecten 
uit het vast te stellen Economisch Beleidsplan. 
 


