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TERMIJNAGENDA COMMISSIE MME (Milieu, Mobiliteit en Economie) 
Vergadering 3 oktober 2016   
Bijgewerkt op: 22 september 2016 
 

BIJZONDERHEDEN BESPREEKPUNTEN 
TER KENNISNAME 

PUNTEN 
PRESENTATIES & 
WERKBEZOEKEN 

3 oktober 2016 (PS 31 oktober 2016) 

 Najaarsrapportage 2016 MIRT/Gebiedsverkenning 
Utrecht Oost 

Infosessie TNO-rapport 
Roet (BOB Luchtkwaliteit 
26 september 2016) 

 Begroting 2017 Onderzoek veiligheid 
tramovergangen 
Nieuwegein 

 

 Realisatieplan Fiets   

 Agenda Recreatie en 
Toerisme 

  

14 november 2016 (PS 12 december 2016) 

 Voortgang EBU Ecologisch onderzoek 
fietspad Zeist-USP 

 

  Doorschakeling 
Sneltram-Uithoflijn 

 

16 januari 2017 (PS 6 februari 2017) 

    

    

    

13 februari 2017 (PS 13 maart 2017) 

    

20 maart 2017 (PS 10 april 2017) 

    

8 mei 2017 (PS 29 mei 2017) 

    

12 juni 2017 (PS 3 juli 2017) 

    

4 september 2017 (PS 25 september 2017) 

    

9 oktober 2017 (PS 6 november 2017) 

    

20 november 2017 (PS 11 december 2017) 

    

 
 

Groslijst 

ONDERWERP TERMIJN 

Beleid parallelwegen  

Rondweg Veenendaal  2017 

 

Strategische Agenda 

ONDERWERP TERMIJN 

Gezondheid en leefkwaliteit 2e kwartaal 2016 

Extra accenten samenwerking met EBU Doorlopend 

Schaalsprong OV 2017 

Bereikbaarheid Utrecht Science park 2017 
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TOEZEGGINGEN DATUM AFDOENING 

Mobiliteit (Mw. mr. J. Verbeek-Nijhof) 

Evaluatie procedure aanbesteding knooppunt Hoevelaken (Ad hoc cie 15-4-
2013) 

2e kwartaal 2016 

Gedeputeerde zegt toe projecten te versnellen, om zodoende eerder tot 
realisatie over te kunnen gaan (PS 2-11-2015) 

Zomer 2016 
4e kwartaal 2016 

Voorstel over wijze van aandacht schenken aan duurzaamheid van Utrechtse 
OV-middelen (MME 16-11-2015) 

Memo volgt op 3-10-
2016 

Fietsbrug Vianen: Nagegaan wordt wat de vervolgstappen zijn (MME 11-1-2016) Zomer 2016 

Adviezen Adviesraad Tram die op schrift worden gesteld komen ter beschikking 
van PS (PS 1-2-2016) 

2016-2017 

GS zeggen toe met betrokken gemeenten in gesprek te gaan over de verdeling 
van middelen en de dekking van projecten binnen de BRU-begroting (PS 21-3-
2016) 

2e kwartaal 2016 

GS zeggen toe dat na de inventarisatie van de kosten er wordt gekeken naar wat 
er mogelijk is binnen de BRU-middelen. Indien het nodig blijkt te zijn, zal daarna 
hierop worden teruggekomen bij de behandeling van de Begroting. Op welke 
termijn portefeuillehouder PS hierover kan informeren, zal zij z.s.m. laten weten 
(PS 21-3-2016) 
GS zal de commissie informeren over de voortgang van de allocatie van de 
middelen (PS 18-4-2016) 

Najaar 2016 
 
 
 
 
29-8-2016 
doorlopend 

De planning over besluitvorming N233/Rijnbrug zal aan de commissie ter 
beschikking worden gesteld (MME 4-4-2016) 
GS zullen nagaan of gekomen kan worden tot een integrale visie op de 
mobiliteitsaspecten rondom N233 (PS 4-7-2016) 

Najaar 2016 

 De resultaten van de verkeersveiligheidsaudit N411 Bunnik-Utrecht zullen 
worden gedeeld met PS (MME 4-4-2016) 

3-10-2016 

Syntus concessie (MME 4-4-2016, 23-5-2016, 27-6-2016): 

 PS worden geïnformeerd over de voortgang van de beroepsprocedure 
tegen de verlening van de concessie aan Syntus 

 Nagegaan zal worden of er een overzicht kan komen van 
reizigersaantallen die wegvallen a.g.v. het verdwijnen van lijnen 

 Gedeputeerde gaat in gesprek met initiatiefnemers petitie Leusden 

 
Doorlopend 
 
 
 
Gesprek op 7-9-2016 

Maarsbergen (MME 23-5-2016 en 13-6-2016, PS 4-7-2016) 

 Uitplaatsen tankstations zal, los van het project, nader worden 
onderzocht 

 Evaluatie (participatie)proces 

 GS zullen nagaan hoe het vervolg is op de in de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug aangenomen motie over het verplaatsen van de tankstations 

 
p.m. 
 
eind 2016 
 
29-8-2016 p.m. 

Info over al dan niet afwaarderen provinciale weg bij Linschoten tot 60 km/u-
weg  en of er  al stukken zijn waar 60 km/u geldt (MME 23-5-2016 en 29-8-
2016) 

3-10-2016 
14-11-2016 

Landbouwverkeer (MME 23-5-2016 en 29-8-2016): 

 Pilots over landbouwverkeer i.r.t. veiligheid lopen; info volgt (MME 23-
5-2016) 

 Kaders Landbouwverkeer op provinciale wegen naar de commissie na 
afronding van de pilots 

p.m. 
 
 
eind 2016 

Verkeersproblematiek Vreeland: als wethouder Maarssen de gedeputeerde 
benadert, zal zij met hem nagaan of oplossingen mogelijk zijn (MME 23-5-2016) 

p.m. 

N421 (MME 23-5-2016 en MME 29-8-2016) 

 GS blijven de commissie informeren over eventuele maatregelen 

 Er zal een integraal plan voor het gebied worden opgesteld 

 Voorafgaand aan de ondertekening van het bestuursakkoord over de 
oostelijke ontsluiting zal er een informatiebijeenkomst worden 

 
p.m. 
p.m. 
10-10-2016 
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gehouden over dit onderwerp 

Buslijn 150 (MME 23-5-2016 en 13-6-2016): 

 Gekeken zal worden naar de mogelijkheden van een Buurtbus-variant 
voor het gedeelte Eemnes-Sciencepark 

 Nagegaan zal worden hoe partners op het Sciencepark/bedrijven 
aankijken tegen medefinanciering van lijn 150 

 Aan de commissie terugkoppelen als de gemeente Almere een reactie 
op het aangedragen alternatief uit de provincie Flevoland gegeven heeft 

29-8-2016 

Bekogeling bussen: zodra de pilot van camera’s aan de buitenkant van bussen 
afgerond is, worden dit najaar de resultaten met PS gedeeld (MME 13-6-2016). 
Afhankelijk van de uitkomst wordt e.e.a. ook op andere probleemlijnen 
ingevoerd (PS 4-7-2016) 

4e kwartaal 2016 

Memo over voors/tegens rotondes versus verkeerslichten bij kruisingen 
(MME13-6-2016) 

3-10-2016 
14-11-2016 

Verdiepingsslag onderbesteding Mobiliteitsgelden bespreken met 
Subcommissie voor de Jaarrekening (MME 13-6-2016) 

3e kwartaal 2016  
Wordt breder bezien 
dan alleen 
mobiliteitsgelden 

Geesdorp Woerden Bocht van Barten: met de gemeente zal worden besproken 
of Smiley-snelheidspalen een oplossing kunnen bieden (MME 13-6-2016) 

Mondelinge 
mededeling op 29-8-
2016 

Mobiliteitsplan gemeente  Utrecht (MME 27-6-2016) 

 Als het voor andere partijen relevant is, dan zullen GU, RWS en PU hen 
betrekken bij de afspraken die in dit kader gemaakt worden 

 Mochten er kosten bij de provincie komen a.g.v. keuzes van andere 
partijen, dan zal de provincie die trachten te  verhalen 

 
p.m. 
 
 
p.m. 

U-OV: er volgt schriftelijke informatie over de planning van de schaalsprong OV 
(MME 27-6-2016) 

29-8-2016 p.m. 

Kostenraming fietsverbinding Liesbosch (PS 4-7-2016) 29-8-2016 
Realisatieplan Fiets 

GS komen terug op het onderwerp Gobike (PS 4-7-2016) Najaar 2016 

De tarieven van DRU’s van de OV-concessie sinds 2000 worden ter beschikking 
gesteld (MME 29-8-2016) 

p.m. 

Milieu (mw. A.M.A. Pennarts-Pouw) 

Bij het programma “Gezonde leefomgeving” zal worden teruggekomen op 
roetreductie (PS 7-12-2015) 
GS zeggen toe PS te informeren op welke wijze het gesprek tussen GS en PS zal 
worden gevoerd over de gezonde leefomgeving en hoe dat zijn beslag zal vinden 
in een uitvoeringsprogramma (toezegging gedaan in RGW 23-11-2015, maar nu 
overgezet naar de termijnagenda MME) 

BOB-traject  
26-9-2016 

GS komen terug op de vraag naar de effectiviteit van maatregelen handhaving 
van energiebesparing bij bedrijven (MME 4-4-2016) 

September 2016 
14-11-2016 

Luchtkwaliteit (MME 4-4-2016): 

 In de volgende rapportage zal roet/fijnstof worden meegenomen 
(voorjaar 2017) 

 
Voorjaar 2017 
 

Rapport Randstedelijke Rekenkamer geluidhinder provinciale wegen (MME 23-
5-2016, PS 6-6-2016) 

 Info over pilot aanvragen subsidie bij het rijk 

 Meer info over mogelijkheden om geluidsbelasting bij woningen te 
reduceren, anders dan geluidsarm asfalt 

 Nagaan in hoeverre invulling kan worden gegeven aan een lobby via het 
IPO 

29-8-2016 
 

Over het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor zullen de gevoelens van PS 
worden overgebracht aan de Stuurgroep Basisnet (MME 29-8-2016) 

3-10-2016 
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Energietransitie (dhr. ing.drs. P. van den Berg) 

GS zeggen toe binnen IPO tot een gedragscode te komen die recht doet aan 
belangengroeperingen zoals NLVOW (PS 29 september 2014) 

Nadere uitwerking 
door IPO in 
“instrumentenkoffer”  

Energieagenda (MME 29-8-2016) 

 De warmtekaart zal worden meegenomen in gesprekken met externen 

 GS zullen nagaan in hoeverre CO2 certificeringen in de bestekeisen van 
de PU staan 

 Met gedeputeerde Pennarts zal worden overlegd over handhaving van 
energie-eisen aan bedrijven die via de RUD en OdrU onder ons 
bevoegd gezag vallen 

 GS zullen nagaan of inventarisatie van gemeentelijke 
energiedoelstellingen mogelijk is 

 GS zullen verduidelijken wat de provincie, en aan de provincie 
gelieerde organisaties zoals de OMU en de RUD, doen als het gaat om 
toezicht op en advies aan bedrijven 

 
4-11-2016 
 
p.m. 

Economie en toerisme (dhr. ing.drs. P. van den Berg) 

BOB Onderwijs-Arbeidsmarkt: 

 Gesprek met en voorstel naar PS inzake integrale MBO en VMBO in 
relatie tot de arbeidsmarkt (PS 2-11-2015) 

 Hierin zullen ook de betreffende moties over dit onderwerp (zie onder; 
d.d. 8-12-2014 en 22-6-2015) worden meegenomen 

 Er volgt een memo over de mogelijkheden die het Erasmusfonds kan 
bieden voor de aanpak van werkloosheid (BEM 12-10-2015) 

Lopend traject in 
2016 

Nadere verantwoording van uitgaven van de subsidiebedragen Incubeter (MME 
13-6-2016) 

29-8-2016 via art 47 
vragen beantwoord 

PS ontvangen een memo over de mogelijke gevolgen van de BREXIT voor het 
vestigingsklimaat van bedrijven in Utrecht en implicaties voor de 
werkgelegenheid (PS 4-7-2016) 

Najaar 2016 

GS zullen in IPO-verband spreken over het omscholing dienstensector naar 
maakindustrie/MKB (PS 4-7-2016) 

Najaar 2016 

Recreatie (mw. A.M.A. Pennarts-Pouw) 

De commissie wordt op de hoogte gehouden van het liquidatieplan 
Recreatieschap UHVKR (PS 10 maart 2014) 

Doorlopend 

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) 

2017 
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OPENSTAANDE MOTIES 

PS-datum Onderwerp Afwikkeling/deadline 

30-9-2013 
Strategische 
Agenda EBU 

Motie 41 “Regionale werkgelegenheid als uitdaging 
van de EBU”  

Afwikkelingsvoorstel volgt 

10-3-2014 Motie 4 “Betaalbaarheid en toegankelijkheid gebieden 
van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- 
en Krommerijngebied staat voorop!” 

Kan pas ingelost worden bij 
daadwerkelijke opheffing 
recreatieschap (1-1-2018) 

7-7-2014 
Mobiliteitsplan 
2014-2018 

Motie 20 “Benut de kennis van onze inwoners” 
Participatie bevorderen 

1-2-2015 

8-12-2014 
Begroting 2015 

Motie 39 “Stageactieplan”  Regionaal stageactieplan 
formuleren, aansluitend bij Europese 
(subsidie)programma’s 

Wordt meegenomen in het 
beleidsstuk Onderwijs-
arbeidsmarkt 

8-12-2014 
Begroting 2015 

Motie 41 “Werkgelegenheid lagere inkomens en 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
topprioriteit!”  

Wordt meegenomen in het 
beleidsstuk Onderwijs-
arbeidsmarkt 

9-2-2015 
Plan N411 
Utrecht-Bunnik 

Motie 1 “Veiliger maken spoorwegovergang OK, 
afsluiten Achterdijk nee” 

13-4-2015 

18-5-2015 
Coalitieakkoord 
2015-2019 

Motie 16 “Aanpak werkloosheid” Met geld uit Europa 
werken aan scholing werkzoekenden 

Afwikkelingsvoorstel volgt 

22-6-2015 
Kadernota 2015 

Motie 33 “Werk maken van Stage actieplan” Wordt meegenomen in het 
beleidsstuk Onderwijs-
arbeidsmarkt 

22-6-2015 
Kadernota 2015 

Motie 41a “Bereikbaarheid voorzieningen (Kleine 
Kernen)” Met OV bereikbaar houden van kleine 
kernen 

2e kwartaal 2016 

22-6-2015 
Kadernota 2015 

Motie 44 “Aanpak N201 Loenerslootsebrug” Eind 2016 

2-11-2015 
Begroting 2016 

Motie 87 “Geen snelheidsverhoging 100 naar 130 km 
A2” 

4e kwartaal 2015 

2-11-2015 
Begroting 2016 

Motie 90 “Fietsbrug langs de A27 over de Lek”  3e kwartaal 2016 

7-12-2015 
BWM-plan 

Motie 115 “Aardkundige Monumenten” Aanvullende 
monumenten aanwijzen 

Eind 2016 

7-12-2015 
Motie Vreemd 

Motie 119 “Leren voor Windenergie met draagvlak” 
Bijeenkomst met gemeenten, handreiking, helpen bij 
verwerven draagvlak 

p.m. 

6-6-2016 RR-
rapport 
Geluidhinder 

PS zelfde rechten als raad bij Actieplan Geluidhinder 3e kwartaal 2016 

6-6-2016 RR-
rapport 
Geluidhinder 

Motie 21 “Actieplan geluidhinder pas vaststellen na 
horen wensen PS” 

p.m. 

6-6-2016 
Motie Vreemd 

Motie 28 “Zienswijze OTB Ring Utrecht” Motie als 
zienswijze indienen 

20-6-2016 

6-6-2016 
Europastrategie 
2016-2019 

Motie 29 “Geen genade voor foute diesels” Pleiten 
voor juridische procedure tegen EC vanwege 
gebrekkig handhaven uitstootnormen dieselauto’s 

p.m. 

4-7-2016 Motie 40 “Oplossing voor fietsknelpunt bij het 3-10-2016 
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Kadernota 2016 Liesbosch in Nieuwegein” 

4-7-2016 
Kadernota 2016 

Motie 45 “Duurzame geluidschermen” Met Woerden 
over duurzame energie op geluidswal A12 en nagaan 
wat PU bij kan dragen aan absorberen fijnstof en 
opwekken energie bij geluidsschermen 

p.m. 

4-7-2016 
Kadernota 2016 

Motie 48 “Realisatieplan Zero Emissie Busvervoer” 
Afspraken bestuursakkoord nakomen, economische 
kansen in beeld brengen en benutten 

3-10-2016 

4-7-2016 
Kadernota 2016 

Motie 53 “Utrecht Topregio (V)MBO” Bij Begroting 
2017 aandacht aan schenken en EBU stimuleren 

3-10-2016 

4-7-2016 
Kadernota 2016 

Motie 55 “Eerlijk over zonnepanelen” Bij voorlichting 
wijzen op aflopen bruteringsregeling in 2020 

p.m. 

4-7-2016 
Kadernota 2016 

Motie 57 “Werkgelegenheid (V)MBO” Voorstel over 
verbetering aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, i.o.m. 
EBU en MBO Incubeter evalueren 

p.m. 

4-7-2016 
Kadernota 2016 

Motie 58 ”Verplaatsen tankstations Maarsbergen” 
Verplaatsing bevorderen; eventueel financiële 
bijdrage 

4e kwartaal 2016 

4-7-2016 
Kadernota 2016 

Motie 59 “Plofkippenfabriek” Stelling nemen tegen 
vestiging MHP in Veenendaal 

p.m. 

4-7-2016 
Kadernota 2016 

Motie 60 “Bijdrage FoodValley”: voorstel geldelijke 
bijdrage 

4e kwartaal 2016 


