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BIJZONDERHEDEN BESPREEKPUNTEN 

TER 

KENNISNAME 

PUNTEN 

PRESENTATIES & 

WERKBEZOEKEN 

7 oktober 2013 (PS 4 november 2013) 

 Begroting 2014   

 Najaarsrapportage 2013   

 Uitgangspunten/vervolgproces 

RUD 

  

 Jaarverslag OMU   

 OV-bediening Meander 

ziekenhuis 

  

 ANWB-rapport provinciale 

wegen 

  

18 november 2013 (PS 9 december 2013) 

 Luchthavenbesluit Hilversum 

Wijziging hiervan is niet meer 

actueel 

  

 Windenergieprojecten   

 Detailhandelbeleid   

 Uitgangspunten/vervolgproces/ 

vormgeving RUD 

  

 Koersdocument 

Recreatieschappen 

  

13 januari 2014 (PS 3 februari 2014) 

    

10 februari 2014 (PS 10 maart 2014) 

    

24 maart 2014 (PS 14 april 2014) 

 Kadernota ondergrond   

12 mei 2014 (PS 2 juni 2014) 

    

16 juni 2014 (PS7 juli 2014) 

    

8 september 2014 (PS 29 september 2014) 

    

6 oktober 2014 (PS 3 november 2014) 

    

10 november 2014 (PS 8 december 2014) 
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GROSLIJST 

BIJZONDERHEDEN BESPREEKPUNTEN 

TER 

KENNISNAME 

PUNTEN 

PRESENTATIES & 

WERKBEZOEKEN 

 Expat Center Rapportage BRAVO  

 Gevolgen verdwijnen 

BRU 

  

 Cofinanciering 

Noordvleugel project 

Growing Games 

  

 Voortgang EBU   

 

 

EVALUATIEKALENDER  

ONDERWERP TERMIJN 

Bodemvisie (evaluatie wordt meegenomen in de Kadernota Ondergrond)  2013 

WKO en Geothermie Evaluatie in de 

Structuurvisie 

Kadernota ondergrond 

(2013) (2014) 

Provinciaal Uitvoeringskader Convenant bodem 2010-2015 Tussentijdse evaluatie 

juli 2013 

Eindevaluatie 2015 

Regionaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit Jaarlijks eind van het 

jaar; eind 2013 e.v. 

Economische visie 2012-2020 Tussentijds via 

uitvoeringsprogramma 

Eindevaluatie 2020 

Uitvoeringsplan internationale acquisitie 2012-2015 Jaarlijks eerste kwartaal; 

2014 e.v. 

Eindevaluatie medio 

2015 

Maatregelenpakket VERDER 2010-2020 2013 
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DATUM 

AFDOENING 

Milieu (dhr. Drs. R.E. De Vries)  

Het functioneren van de dienstverleningsovereenkomsten zal meegenomen 

worden in de evaluatie van de RUD die op enig moment plaats zal vinden 

(MME 19 november 2012) 

p.m. 

Zodra energiebesparing bij sociale woningbouw in Platform woningmarkt tot 

een voorstel leidt, ontvangt de commissie dit (MME 19 november 2012) 

Najaar 2013 

Bezuinigingen van het Rijk en BTW-compensatie worden meegenomen in de 

verdere uitwerkring van de WGR RUD (PS 10 december 2012) 

Niet meer relevant aangezien het BTW-compensatiefonds niet afgeschaft 

is 

7 okt. bij 

behandeling RUD in 

MME 

Nieuwe Rijksregels bodemenenergiesystemen ter info naar MME (MME 14 

januari 2013) 

7 oktober 2013 

Er komt nog schriftelijk antwoord op de vraag of en, zo ja hoe, het 

doelmatigheidscriterium wordt gehanteerd bij het Actieplan Omgevingslawaai 

(MME 24 juni 2013) 

9-9-2013 

Memo over problematiek fijnstof (PS 15 juli 2013) 9-9-2013 

Geurproblematiek v.d. Groep (MME 16 september 2013): 

 De antwoorden over de veiligheidssituatie versus de vergunning 

(toegangswegen etc.) volgen via het verslag 

 Er komt snel communicatie naar omwonenden d.m.v. een 

bewonersbijeenkomst (zal op 16-10-2013 plaatsvinden) 

7-10-2013 

Recreatie (dhr. drs. R.E. De Vries)  

Er komt een korte notitie/evaluatie over de liquidatie van het Plassenschap 

Vinkeveen (MME 25 maart 2013) 

p.m. 

Mobiliteit (dhr. J.W.R. Van Lunteren)  

Beter Benutten 

 Komt terug op suggestie over kortvolgend spoor 

 Evaluaties over de effecten van maatregelen worden met PS gedeeld 

(MME 3 september 2012) (PS 10 september 2012) 

p.m. 

In 2013 wordt nog gekeken naar de effecten van de pilot Abcoude (MME 17 

september 2012) 

Eind 2013 

Verkeersveiligheid: 

 De commissie ontvangt een mail over de stand van zaken 

verkeersveiligheid N411 Bunnik 

 (MME 22 oktober 2012) 

 

18-11-2013 

 

 

Jaarlijks een onderzoek naar benutting OV-chipkaart (MME 14 januari 2013) Eind 2013 

Rapport voor 2
e
 Kamer over OV-chipkaart ook naar MME (MME 14 januari 

2013) 

p.m. 

Veilig lopen langs de N237 wordt meegenomen met de werkzaamheden (PS 17 

juni 2013) 

p.m. 

Antwoord op de vraag over effecten van doseringsmaatregelen (MME 27 mei 

2013) 

November 2013 

Er komt een statenbrief over de stand van zaken projecten met gemeenten over 

mobiliteit (MME 27 mei 2013) 

eind 2013 

Gedeputeerde zal met gemeente gesprek voeren over eventuele rotonde N226 

Maarsbergen en de commissie inlichten (MME 24 juni 2013) 
7-10-2013 

Gedeputeerde zal, i.v.m. social return, kijken of, i.h.k.v. boetebepalingen, iets 

mogelijk is in komende aanbestedingen (MME 24 juni 2013) 

Begin 2014 

Begin 2014 een eenmalig overzicht over hoe social return zijn effect krijgt in 

aanbestedingen (MME 24 juni 2013) 

Begin 2014 

Op 7 oktober nadere informatie over de verbinding Leusden-Meander-

ziekenhuis (MME 9 september 2013) 

7-10-2013 

Gedeputeerde zal de SP-enquête ook bij Connexxion neerleggen (MME 9 7-10-2013 
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DOORLOPENDE TOEZEGGINGEN  

Recreatie (dhr. drs. R.E. De Vries)  

Milieu (dhr. drs. R.E. De Vries)  

Mobiliteit (dhr. J.W.R. Van Lunteren)  

Economie (dhr. J.W.R. Van Lunteren)  

Bij de behandeling van het voorstel Middelen Economisch Beleidsplan wordt 

nogmaals aangegeven dat Duurzaamheid een leidend principe is voor GS in alle 

beleidsvelden (PS 10 december 2012) 

 

Zodra info van RWS over waterkrachtcentrale Hagestein beschikbaar komt, 

wort dit PS gemeld (PS 17 juni 2013) 

 

 

 

 

OPENSTAANDE MOTIES (EN AMENDEMENTEN) 

PS-datum Onderwerp Afwikkeling/deadline 

12-3-2012 Social return bij aanbesteding verbindingsweg 

Houten-A12 

p.m. 

2-7-2012 Nationaal Hockey Centrum 12-11-2012 (Begroting 2013) 

2-7-2012 Eén provinciaal OV-product p.m. 

15-7-2013 OV-verbinding Leusden Meander ziekenhuis Oktober 2013 

30-9-2013 Regionale werkgelegenheid als uitdaging van de 

EBU 

p.m. 

  

september 2013) 

Gedeputeerde gaat met bewoners het gesprek aan over de kwestie 

verbinding  Rijsbruggerweg-A12 (MME 9 september 2013) 

7-10-2013 

Er zal worden bekeken of er mogelijkheden zijn op het gebied van 

nachtvervoer tussen Soest en Amersfoort/Utrecht (MME 9 september 

2013) 

p.m. 

Als het Defensiemuseum enige tijd draait en zicht is op aantallen 

bezoekers, zal worden bezien wat er mogelijk is t.a.v. OV-bereikbaarheid 

(Vervoerplan 2015) (MME 9 september 2013) 

Najaar 2014 

Er komt tzt een overzicht met alle zaken betreffende OV die samenhangen 

met de opheffing van het BRU (MME 9 september 2013) 

p.m. 

Economie (dhr.  J.W.R. Van Lunteren)  

Er wordt nog gekeken naar de indicator over innovatieprojecten (MME 22 

oktober 2012) 

Bij begroting 2014 

EBU 

Er komt een overzicht van projecten duurzame energie (MME 27 mei 2013) Najaar 2013 

Zodra info over Waterkrachtcentrale Nieuwegein beschikbaar is, komt dit naar 

de commissie (PS 17 juni 2013) 

November 2013 

Gedeputeerde zal nagaan hoe zorginstellingen nog beter bij het project MKB-

incubator aangehaakt kunnen worden (MME 24 juni 2013) 

9-9-2013 

Initiatieven van gemeenten en anderen op het gebied van winkelleegstand 

zullen zo veel mogelijk met elkaar worden verbonden (MME 24 juni 2013) 

Eind 2013 

Integraal zicht op Utrechtse economie (PS 15 juli 2013) Eind 2013 

Zodra zicht op de consequenties van het energieakkoord beschikbaar is, wordt 

dit met de commissie MME gedeeld (PS 15 juli 2013) 

November 2013 
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Toezeggingen ad hoc commissie Pakketstudies Bereikbaarheid 
 

 

Toezeggingen Datum afhandeling 

De  commissie ontvangt een onderzoek aanbestedingswijze NRU, inclusief 

afwegingen voor- en nadelen (Ad hoc cie 24-10-2011) 
p.m. 

Inzichtelijkheid kosten verbinding Heiligenbergerbeek als nu nog op de 

aanbesteding wordt ingegrepen dan wel later (Ad hoc cie 5-3-2012) 

 

Bestuursovereenkomst Het Klooster na ondertekening richting de Staten (Ad 

hoc cie 5-3-2012) 

 

Bestuursovereenkomst knooppunt Hoevelaken richting de Staten (Ad hoc cie 

5-3-2012) 

 

Op de vraag, of in het kader van het grensoverschrijdend (buitenlands) 

spoorvervoer zowel over personen- als over goederenvervoer wordt 

gesproken, komt spreker nader schriftelijk terug (Ad hoc cie 5-3-2012) 

 

Rapportage Beter Benutten naar Ad hoc commissie (Ad hoc cie 5-3-2012)  

Inzichtelijkheid scheiding projecten Beter Benutten en VERDER (Ad hoc cie 

5-3-2012) 

 

Vragen, namens de VVD gesteld, schriftelijk afdoen (Ad hoc cie 5-3-2012)  

Met betrekking tot de vraag over de fietsroute en de overzichten, voor de 

Pakketstudies meer stappen identificeren in het hele proces. Voor de 

provinciale projecten meer in tekst doen (Ad hoc cie 5-3-2012) 

 

Antwoord op de vraag over de stand van zaken fietsroute volgt schriftelijk 

(Ad hoc cie 5-3-2012) 

 

Informatieplicht NRU richting de Staten via de Ad hoc commissie (Ad hoc 

cie 5-3-2012) 

 

Over Woerden 6c zal binnen een maand een knoop worden doorgehakt 

waarna de commissie wordt geïnformeerd (Ad hoc cie 5-3-2012) 

 

De Staten aan de voorkant zoveel mogelijk informeren over 

aanbestedingswijzen en daarop te horen (Ad hoc cie 5-3-2012) 

 

De Staten zullen in het gehele traject aanbesteding verkeersplein Hoevelaken 

worden meegenomen (Ad hoc cie 5-3-2012) 

 

Hoevelaken: 

1. De duurzaamheidscriteria van RWS zo mogelijk iets nader 

omschrijven. 

2. Gedachtewisseling met de ad hoc cie op het moment dat de 

contouren van de wensenlijst helderder zijn. 

(Ad hoc cie 26-11-2012) 

 

VERDER-evaluatie tzt met ad hoc cie bespreken en zal worden voorgelegd 

aan PS (Ad hoc cie 26-11-2012) 

Najaar 2013, of zo 

veel eerder als 

mogelijk 

Evaluatie procedure aanbesteding knooppunt Hoevelaken (Ad hoc cie 15-4-

2013) 

 

Gedeputeerde zal de commissie op de hoogte houden of aan de afspraken in 

BOK2 wordt voldaan (Ad hoc cie 15-4-2013) 

 

Gedeputeerde zal proberen een kader te ontwikkelen voor het schrappen dan 

wel aanpassen van VERDER-maatregelen (Ad hoc cie 15-4-2013) 

 

Gedeputeerde zal zich er voor inzetten dat de voor de verbreding van de A27 

beschikbare middelen op een goede manier in inpassingsmaatregelen worden 

omgezet (Ad hoc cie 15-4-2013) 

 

De commissie wordt op de hoogte gehouden van de OV-ontsluiting van het 

nieuwe ziekenhuis in Amersfoort (Ad hoc cie 15-4-2013) 

 

Voor en na ondertekenen overeenkomst BOK-2 zal GS in gesprekken met  
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RWS aandacht vragen voor maatregelen m.b.t. woningen Nijkerk en houden 

PS van ontwikkelingen op de hoogte (PS 22-4-2013) 

GS zal bij RWS aandacht blijven vragen voor een mogelijk getemporiseerde 

aanpak van knooppunt Hoevelaken (PS-22-4-2013) 

 

 

 

 

OPENSTAANDE MOTIES (EN AMENDEMENTEN) 

PS-datum Onderwerp Afwikkeling/deadline 

26-10-2009 Inpassing A28 (Planstudie A28)  

26-10-2009 Onderzoek Randstadspoor  

27-9-2010 Bovenwettelijke maatregelen geluid en ruimtelijke 

inpassing 

 

8-10-2012 Ring Utrecht  

 

 


