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GROSLIJST 

BIJZONDERHEDEN BESPREEKPUNTEN 

TER 

KENNISNAME 

PUNTEN 

PRESENTATIES & 

WERKBEZOEKEN 

 Expat Center Rapportage BRAVO  

 Gevolgen verdwijnen 

BRU 

  

 Nieuw Regionaal 

Samenwerkingspro-

gramma Luchtkwaliteit 

  

 

 

EVALUATIEKALENDER  

ONDERWERP TERMIJN 

WKO en Geothermie Evaluatie in de 

Kadernota ondergrond 

(2014) 

Provinciaal Uitvoeringskader Convenant bodem 2010-2015 Eindevaluatie 2015 

Regionaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit 

De evaluatie van de RSL (regionaal samenwerkingprogramma luchtkwaliteit) 

wordt in oktober 2014 ter informatie aangeboden aan MME 

Oktober 2014 

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 

EBU: jaarlijks een overzicht van de effecten op de werkgelegenheid Eind 2014 en verder 
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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. 2
e
 helft 2015 

Als er beheersmaatregelen aan de orde zijn bij OdrU, zal de commissie op de 

hoogte worden gesteld (MME 18 november 2013) 
Momenteel niet 

aan de orde, want 2 

separate 

organisaties 

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

2013)  

Begin 2015 

Er komt een roetkaart voor de provincie Utrecht, waarin verbeterd inzicht in de 

problematiek gegeven zal worden. Ook zullen de gevoelige bestemmingen in 

beeld worden gebracht (MME 24 maart 2014) 

6-10-2014 

Nedereindse Plas: zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, volgt een memo 

(MME 12 mei 2014) 
In afwachting van 

ontwikkelingen 

Onderzoek naar mogelijkheden voorkomen ontgassingen van schepen op 

Utrechtse vaarwegen (RGW 19 mei 2014) 

6-10-2014 

mondeling 

In februari 2015 zullen GS 2 kwartalen laten zien van het functioneren van de 

RUD, gecombineerd met het financieel perspectief daarna (PS 2 juni 2014) 

Februari 2015 

Gedeputeerde zal een gesprek met de gemeente Houten voeren over de 

resultaten van eerder uitgevoerde geluidmetingen bij de windmolens 

Houten en hierover rapporteren in MME (PS 29 september 2014) 

10-11-2014 

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

De commissie wordt op de hoogte gehouden van het liquidatieplan 

Recreatieschap UHVKR (PS 10 maart 2014) 

6-10-2014 

Vinkeveense Plassen: het eventueel benutten van Europees geld zal 

gedeputeerde verwerken in het kader van een plan van aanpak van het 

Plassenschap, als dat er komt (MME 12 mei 2014) 

6-10-2014 

GS zullen Noord-Holland vragen om met Amsterdam te overlegggen over hun 

verantwoordelijkheid jegens het recreatiechap, vanwege het belang dat er voor 

de inwoners ligt bij recreatie in de Vinkeveense Plassen (PS 2 juni 2014) 

8-9-2014 

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

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

mobiliteit (MME 27 mei 2013) 

Juni 2014 

Medewerking zal worden verleend aan initiatieven dienstregeling Veenendaal-

Oost en OV-net, mits zij van de zijde van de gemeente komen (PS 4 november 

2013) 

6-10-2014 

Tarieven OV 2014 (MME 10 februari 2014): 

 In de loop van 2014  wordt teruggekomen op de Utrechtse situatie, met 

een analyse van de Utrechtse abonnementen 

 

Wordt betrokken bij 

de 

concessieverlening 

 

In 2015 volgt de eindafrekening BOR, die vervolgens aan de commissie zal 

worden voorgelegd (MME 12 mei 2014) 

2015 

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) 

p.m. 

Beleid zal ter info 

in BEM worden 

gebracht op 17-11-

2014 

GS zullen binnen hun mogelijkheden hun best doen om nog een slag te maken 

t.a.v. het OV-tarief i.r.t. het overstappen tussen verschillende vormen van OV, 

zoals bus en trein (PS 2 juni 2014) 

Wordt betrokken bij 

de 

concessieverlening 

Mobiliteitsplan (MME 16 juni 2014; PS 7 juli 2014):  
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 (actie ipv toezegging) Er zal een bijeenkomst over collectief 

vraagafhankelijk vervoer, dunne lijnen, alternatieve vervoerswijzen 

georganiseerd worden. 

 GS zeggen toe te zullen komen met een notitie op welke wijze de 

beleidsplannen van de provincie en het BRU (nav het voorgenomen 

besluit tot afschaffing  van de WGR+) in elkaar gevlochten kunnen 

worden; tevens woordvoerdersoverleg organiseren. 

 Andere invulling taken op gebied van marketing en PR kan eventueel 

in de concessieverlening meegenomen worden. 

 GS zeggen toe het gebruik van parallelwegen in algemene zin nader te 

bekijken (met name in het licht van het snelheidsregime) 

6-10-2014 

 

 

6-10-2014 

 

 

 

6-10-2014 

 

 

6-10-2014 

Verkeersveiligheid N224 wordt proactief i.h.k.v. de trajectaanpak 

meegenomen (MME 8 september 2014) 

Voortgang eind 

2014 

Nota van Uitgangspunten OV-concessie  (MME 8 september 2014; PS 29 

september 2014) 

 Nagegaan zal worden of specifiek voor het stedelijk gebied 

duurzaam materieel ingezet kan worden 

 Gedeputeerde komt terug op de kwestie van de 50% 

kostendekkingsgraad voor dikke lijnen (mogelijke discrepantie 

tussen wat er in de Nota staat en in het Mobiliteitsplan) 

 Nagegaan wordt hoe kan worden voorkomen dat een nieuwe 

concessiehouder marginaal rendabele lijnen alsnog onder de norm 

brengt en vervolgens opheft 

 Nagegaan zal worden of het mogelijk is om in het bestek een 

passage op te nemen dat bewonersinitiatieven geen obstakel in de 

concessie moeten ondervinden 

 Bij het opstellen van het bestek zal worden gekeken of er iets is op 

te nemen over afschrijvingsmethodieken 

 Bij het opstellen van het bestek zal worden gekeken of iets kan 

worden opgenomen over het gedogen van lokale initiatieven 

 Data over gebruik OV zullen  a.d.h.v. de chipkaartgegevens, zo 

veel mogelijk met PS worden gedeeld 

 Nagegaan zal worden of geëxperimenteerd kan worden met 

nieuwe initiatieven, zoals elders in het land gehanteerd worden 

 Samen met Noord-Holland zal worden nagegaan of er 

provinciegrensoverschrijdend iets mogelijk is m.b.t. het 

combineren van slecht bezette lijnen 

 

6-10-2014 

 

29-9-2014 

 

 

29-9-2014 

 

 

 

6-10-2014 

 

 

2015 

 

 

2015 

 

2015 

 

10-11-2014 

 

10-11-2014 

Verkeersveiligheid N411 komt terug in MME; voorafgaand daaraan een 

woordvoerdersoverleg (MME 8 september 2014) 

6-10-2014 

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

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

oktober 2012) 

Bij begroting 2014 

EBU 

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

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

3
e
 kwartaal 2014 

6-10-2014 

Gedeputeerde van Lunteren gaat na wat de redenen zijn van de verhuizing de 

van gezondheidsdienst van de marine uit Amsterdam en of dit eventueel naar 

Doorn kan (MME 7 oktober 2013) 

1
e
 kwartaal 2014 

Na 29 januari ontvangt de commissie nadere info over de Waterkrachtcentrale 

Hagestein (MME 13 januari 2014) 

16-6-2014 

EBU: nadere informatie over de door het RIVM tijdens de bijeenkomst 

luchtkwaliteit genoemde Utrechtse kansen wordt, als er iets nieuws te melden 

is, meegenomen met de jaarrapportage EBU(MME 10 februari 2014) 

Eind 2014 

Detailhandelbeleid: in de nog uit te voeren nadere analyse zal de harde 

plancapaciteit in de provincie Utrecht worden meegenomen (MME 10 februari 

6-10-2014 
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DOORLOPENDE TOEZEGGINGEN  

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

RUD: de commissie zal op de hoogte worden gehouden van de voortgang RUD 

2.0, RUD 2.1 en OdrU (o.a. via de jaarstukken RUD) en van eventuele 

afwijkingen van de gestelde kaders (MME 12 mei 2014) 

 

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

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

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

Zodra info van RWS over waterkrachtcentrale Hagestein beschikbaar komt, 

wordt dit PS gemeld (PS 17 juni 2013) 

 

Kantorenaanpak (MME 13 januari 2014 en PS 3 februari 2014): 

 Tijdens elke fase in het project zullen de juridische risico’s opnieuw 

worden beoordeeld. 

Met regelmaat zal de commissie geinformeerd worden over volgende stappen in 

het proces 

 

 

 

 

OPENSTAANDE MOTIES (EN AMENDEMENTEN) 

PS-datum Onderwerp Afwikkeling/deadline 

12-3-2012 Social return bij aanbesteding verbindingsweg 

Houten-A12 

p.m. 

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. 

10-3-2014 Betaalbaarheid en toegankelijkheid gebieden van het 

Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en 

Krommerijngebied staat voorop! 

p.m. 

7-7-2014 Inzicht in consequenties Mobiliteitsplan voor 

lijndiensten 

Najaar 2014 

7-7-2014 Actieplan Fiets p.m. 

7-7-2014 Benut de kennis van onze inwoners 1-2-2015 

29-9-2014 Haal duurzaam meer uit de markt 2015 

  

2014) 

GS zeggen toe de mogelijkheden binnen de Human Capital Agenda na te gaan 

om werk voor jongeren te creëren in o.a de tuinbouwsector door samenwerking  

met het onderwijs en het bedrijfsleven (PS 7 juli 2014) 

6-10-2014 
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Toezeggingen ad hoc commissie Pakketstudies Bereikbaarheid 
 

 

Toezeggingen Datum afhandeling 

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) 

6-10-2014 

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

(Ad hoc cie 5-3-2012) 

6-10-2014 

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

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

eind 2013/begin 2014 

 

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

2013) 

Na afronding 

aanbestedingstraject 

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) 

Eind 2013 

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

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

6-10-2014 

Het advies over de A27 wordt toegestuurd, zodra dit regionaal is vastgesteld 

(Ad hoc cie 7-10-2013) 

 

 

 

 

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  

 

 


