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TERMIJNAGENDA COMMISSIE MME (Milieu, Mobiliteit en Economie) 
Vergadering 23 mei 2016  Bijgewerkt op: 13 mei 2016 
 

Versie 
BIJZONDERHEDEN 

BESPREEKPUNTEN 
TER KENNISNAME 

PUNTEN 
PRESENTATIES & 
WERKBEZOEKEN 

23 mei 2016 (PS 6 juni 2016) 

 Jaarrekening 2015 Vervoerplan U-OV 
2016 deel 2 

 

 Rapport Randst. 
Rekenk. Geluidhinder 

Kadernota’s 
recreatieschappen 

 

13 juni 2016 (PS 4 juli 2016) 

 Kadernota 2016   

 Energietransitie   

 Realisatieplan Fiets   

 Onderdoorgang 
Maarsbergen 

  

29 augustus 2016 (PS 19 september 2016) 

 Agenda Recreatie en 
Toerisme 

  

3 oktober 2016 (PS 31 oktober 2016) 

 Najaarsrapportage 
2016 

  

 Begroting 2017   

14 november 2016 (PS 12 december 2016) 

 Voortgang EBU   

 

GROSLIJST 

BIJZONDERHEDEN BESPREEKPUNTEN 
TER 

KENNISNAME 
PUNTEN 

PRESENTATIES & 
WERKBEZOEKEN 

 Beleid parallelwegen   

 Inrichting N233    

 
 

EVALUATIEKALENDER 

ONDERWERP TERMIJN 

  

 
 
 

TOEZEGGINGEN DATUM 
AFDOENING 

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

In 2015 volgt de eindafrekening BOR, die vervolgens aan de commissie 
zal worden voorgelegd (MME 12 mei 2014) 

2e kwartaal 2016 

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

2e kwartaal 2016 

Transitie BRU; een rapportage over de terugval in reizigers komt naar de 
commissie MME (BEM 20-4-2015) 

23-5-2016 

Meer info over de mogelijkheid van doorschakeling sneltram- Uithoflijn 
(MME 5-10-2015) 

Zomer 2016  

Transvision:  
De commissie zal op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen 
met betrekking tot de Regiotaxi (MME 5-10-2015) 

Doorlopend 

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

Zomer 2016 

Evaluatie gebruik N421 (MME 16-11-2015) 23-5-2016 
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Voorstel over wijze van aandacht schenken aan duurzaamheid van 
Utrechtse OV-middelen (MME 16-11-2015) 

Memo volgt 

Informatie over onderzoek naar veiligheid tramovergangen Nieuwegein 
(MME 16-11-2015) 

1e 2e kwartaal 2016 

Maarsbergen: er volgt een memo over het vervolgproces (inclusief 
terugkoppeling van de zaken uit de Stuurgroep). Ook meer info over 
waarom de oorspronkelijke tijdelijke weg niet als optie in beeld is als 
oplossing (MME 11-1-2016) 

4-4-2016 

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 op zoek te gaan naar 
incidentele middelen om de versobering van lijnen aldaar als gevolg van 
verschuiving van middelen naar de UHL tegen te gaan (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 
 
 
 
 
23-5-2016 

Gedeputeerde gaat met bewoners Geestdorp in overleg over 
tegelpad (MME 4-4-2016) 

23-5-2016 

De planning over besluitvorming N233/Rijnbrug zal aan de 
commissie ter beschikking worden gesteld (MME 4-4-2016) 

29-8-2016 

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

23-5-2016 

Syntus concessie (MME 4-4-2016): 

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

 Gedeputeerde komt terug op de mogelijkheden voor een 
alternatieve route lijn 126 bij het AMC 

 Gedeputeerde zal ingaan op de opmerkingen die er vanuit de 
bedrijven op het bedrijventerrein Mijdrecht zijn gekomen 

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

 Gedeputeerde komt schriftelijk terug op vragen over de 
lijnvoering in Leusden 

 
Doorlopend 
 
 
23-5-2016 
 
23-5-2016 
 
23-5-2016 
 
 
23-5-2016 

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

Beleid geluidbelaste woningen (MME 1-6-2015) 2e kwartaal 2016 

Informatie over planning sanering spoedlocaties bodemverontreiniging 
(PS 7-12-2015) 

Medio 2016 

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) 

Medio 2016 

GS zeggen toe uit te zoeken of, en zo ja, wanneer het hoofdstuk 
Stiltegebieden in 2016 eventueel wordt aangepast in de Provinciale 
Milieuverordening 2013 (toezegging gedaan in RGW 23-11-2015, maar 
nu overgezet naar de termijnagenda MME) 

Medio 2016 

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

Zomer 2016 
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Er komt schriftelijk antwoord op de vraag betreffende de 
verandering van status van een bodemsaneringslocatie bij 
verandering van bestemming en financiën 
bodemsaneringsprojecten (MME 4-4-2016) 

Memo volgt 

Luchtkwaliteit (MME 4-4-2016): 

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

 Gedeputeerde zal nagaan of, zoals in Noord-Brabant, op 
locatieniveau informatie over de luchtkwaliteit beschikbaar 
kan worden gesteld 

 
Voorjaar 2017 
 
Medio 2016 

Energietransitie (dhr. ing.drs. P. van den Berg) 

GS zeggen toe voor het eind van deze collegeperiode nog op papier te 
zetten c.q. een bijeenkomst met deskundigen te organiseren over wat er 
voor innovatie voor duurzame energie nodig is om een slag verder te 
komen (PS 8 december 2014) 

BOB-traject 

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”  

Waterkrachtcentrale Hagestein:  

 Er komt meer info over de methodiek indicatoren vissterfte  

 GS zal nagaan of er nog een oplossing kan worden verzonnen. 
(MME 5-10-2015) 

2e kwartaal 2016 

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

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

p.m. 

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

Medio 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 

 

OPENSTAANDE MOTIES 

PS-datum Onderwerp Afwikkeling/deadline 

30-9-2013 Regionale werkgelegenheid als uitdaging van de 
EBU 

Afwikkelingsvoorstel volgt 

10-3-2014 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 Benut de kennis van onze inwoners 1-2-2015 

29-9-2014 Haal duurzaam meer uit de markt Wordt in 2016 meegenomen in 
te maken voorstel 
Energietransitie 

8-12-2014 Stageactieplan Wordt meegenomen in het 
beleidsstuk Onderwijs-
arbeidsmarkt 

8-12-2014 Werkgelegenheid lagere inkomens en mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt topprioriteit! 

Wordt meegenomen in het 
beleidsstuk Onderwijs-
arbeidsmarkt 

9-2-2015 Veiliger maken spoorwegovergang OK, afsluiten 
Achterdijk nee 

13-4-2015 

18-5-2015 Aanpak werkloosheid Afwikkelingsvoorstel volgt 

22-6-2015 Werk maken van Stage actieplan Wordt meegenomen in het 
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beleidsstuk Onderwijs-
arbeidsmarkt 

22-6-2015 Bereikbaarheid voorzieningen (Kleine Kernen) 2e kwartaal 2016 

22-6-2015 Energiezuiniger maken sociale huurwoningen Wordt in 2016 meegenomen in 
te maken voorstel 
Energietransitie 

22-6-2015 Agenda duurzame energie Wordt in 2016 meegenomen in 
te maken voorstel 
Energietransitie 

22-6-2015 Aanpak N201 Loenerslootsebrug Eind 2016 

2-11-2015 Indicatoren energietransitie Traject met Subcommissie 

2-11-2015 Geen snelheidsverhoging 100 naar 130 km A2 4e kwartaal 2015 

2-11-2015 Fietsbrug langs de A27 over de Lek 3e kwartaal 2016 

7-12-2015 Aardkundige Monumenten Eind 2016 

7-12-2015 Leren voor Windenergie met draagvlak p.m. 


