
 

 

 

MEMORANDUM 

2014MME119 

 

 

 

 

 

DATUM 4-9-2014 

AAN Statencommissie MME 
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ONDERWERP Voortgang toezeggingen commissievergadering 8 september 2014 

 

Geachte Commissieleden, 
 
Met dit memo wil ik graag een aantal toezeggingen inlossen en u een update geven van de toezeggingen die op 
dit moment nog niet ingelost kunnen worden. 
 

1. Tarieven OV 2014 (MME 10 februari 2014) 
Er wordt gewerkt aan een landelijke producten- en tarievenvisie. De commissie zal op de hoogte gehouden 
worden over de stand van zaken. 
 
 

2. Zodra zicht op de consequenties van het energieakkoord beschikbaar is, wordt dit met de commissie 
MME gedeeld (PS 15 juli 2013) 

De uitwerking van het nationaal energie akkoord is in volle gang. Uitwerking vindt plaats op zowel nationaal als 
regionaal niveau. Via een landelijke borgingscommissie die is opgericht wordt de voortgang gemonitord. De 
provincie Utrecht is betrokken bij zowel de regionale als de landelijke uitwerking en doorvertaling. Samen met 
partners als NMU en de EBU wordt gekeken op welke wijze energie agenda voor de regio vorm kan krijgen. 
Zodra hierover te melden is, zal de commissie actief worden geinformeerd.  
 
 

3. Social return zal worden vervlochten in de aanbestedingsregels en de commissie wordt geinformeerd 
over de termijn waarop e.e.a. te verwachten is (MME 12 mei 2014) 

Momenteel wordt beleid uitgewerkt ten aanzien van SROI. Er wordt afstemming gezocht met de uitgangspunten 
van het beleid ten aanzien van Sociaal werkgeverschap. Tevens wordt afstemming gezocht met de gemeenten in 
de regio. De eerste ervaringen van enkele provincies worden meegenomen. Gepland is het SROI beleid 
(gecombineerd met de uitgangspunten van het beleid t.a.v. sociaal werkgeverschap) ter kennisname in te 
brengen in de commissie BEM van 17 november 2014. Na vaststelling door Gedeputeerde zal een Statenbrief 
worden toegezonden. In de Statenbrief zullen de ambitie en uitgangspunten van het SROI-beleid, alsmede de 
concrete uitvoering worden aangegeven. 
 
 

4. Winkelleegstand / detailhandelbeleid: 

De tweede helft van dit jaar loopt een onderzoekstraject om de problematiek te agenderen en scherper te krijgen. 

Naast een kwantitatief onderzoek bestaat dit uit een serie bijeenkomsten met stakeholders en experts. De 

rapportage wordt begin 2015 verwacht.    

 
 


