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TERMIJNAGENDA COMMISSIE MME (Milieu, Mobiliteit en Economie) 
Vergadering 25 juni 2018   
Bijgewerkt op: 12 juni 2018 
 

BIJZONDERHEDEN BESPREEKPUNTEN 
TER KENNISNAME 

PUNTEN 
PRESENTATIES & 
WERKBEZOEKEN 

25 juni 2018 (PS 9 juli 2018)  

 Statenvoorstel 
Kadernota 2018 

  

 Statenvoorstel Nota 
kapitaalgoederen 
mobiliteit 

  

 Statenvoorstel 
Kapitaalgoederen OV 

  

 Uitvoeringsagenda  
luchtkwaliteit 

 Info doorontwikkeling EBU 
naar 
Ontwikkelingsmaatschappij 

 Statenvoorstel Besluit 
Rondweg Veenendaal 

  

 Statenvoorstel 
Mobiliteitsprogramma 
(extra MME 18-6-2018) 

  

 Energieagenda   

3 september 2018 (PS 24 september 2018)  

 Voortgangsrapportage 
Uithoflijn 

Overzicht betrokken 
partijen en proces U-
Ned 

Werkbezoek Uithoflijn 
(datum nader te bepalen) 

  Samenwerkingsagenda 
Luchtkwaliteit 

Infosessie Vervoerplannen 
Syntus en U-OV 
3-9-2018 

  Stand van zaken N201  

8 oktober 2018 (PS 5 november 2018)  

 Statenvoorstel 
Jaarrekening 2017 

Actieplan geluidhinder Breed gesprek Recreatie 
 

 Statenvoorstel 
Begroting 2019 

  

19 november 2018 (PS 10 december 2018)   

 Statenvoorstel 
Toekomstbestendigheid 
N201 

  

 Voortgangsrapportage 
Uithoflijn 

  

 Varianten 
Donderbergrotonde 

  

 Breed MKB-beleid   

 
 
 

Groslijst 

ONDERWERP TERMIJN 

Statenvoorstel Rijnbrug 1e kwartaal 2019 

 

TOEZEGGINGEN DATUM AFDOENING 

Mobiliteit (dhr. drs. D.D. Straat) 
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Voor majeure projecten lijkt het een goed voorstel een onafhankelijke 
verkeerveiligheidsaudit te doen voor dergelijke projecten (PS 31-10-2016) 

Blijft staan tot herziening 
Mob. Plan in 2018 

Sociale veiligheid OV (PS 6-11-2017): 

 Term sociale veiligheid vervangen door veiligheid in communicatie 
naar inwoners; incl. communicatie aard van de veiligheid 

 In NOVB discrepantie term sociale veiligheid benoemen en pleiten 
voor aanpassing terminologie 

 
Permanent 
 
p.m. 

Veiligheid provinciale wegen (PS 6-11-2017): 

 Onderzoek/verkeersveiligheidsanalyse naar oorzaak toename 
ongevallen 

 Bij de actualisatie van het Mobiliteitsprogramma 2019-2023 extra 
inzet op gemeentelijke verkeersveiligheidsknelpunten 2 miljoen euro 
per jaar 

 
25-6-2018 
 
25-6-2018 

Resultaten innovatieve proef Kockengen (PS 6-11-2017) Eind 2018 

Ervaringen, zoals de oplossing BRENG-flex in Gelderland, worden 
meegenomen in de overwegingen doelgroepenvervoer na 2020 (PS 6-11-
2017) 

p.m. 

Informatie over ontwikkeling reistijden in het OV de afgelopen jaren, om 
mee te nemen in gesprek toekomstbeeld OV (MME 20-11-2017) 

25-6-2018 

Gedeputeerde gaat met vervoerders het gesprek aan over onveilige situaties 
met bussen/materieel (MME 15-1-2018) 

Q3 2018 

Realisatieplan Fiets (MME 15-1-2018) 

 Agenderen ontheffing speedpedelecs in IPO om landelijk tot 1 
regeling te komen 

 Terugkomen op resultaten cyclerap 

 
Q3 2018 
 
Q3 2018 

Bij Rijnbrug de optie Bosman terug laten komen in definitieve voorstel (MME 
15-1-2018) 

1e kwartaal 2019 

Uithoflijn (MME 12-2-2018, PS 12-2-2018, MME 19-2-2018, PS 19-2-2018, PS 
19-3-2018) 

 Iedere 2 maanden een schriftelijke stand van zaken en bespreking in 
MME 

 Gedeputeerde gaat met de gemeente Utrecht en U-OV overleggen 
over mogelijke optimalisaties van lijn 12 

 Gedeputeerde gaat met de gemeente Utrecht praten over invulling 
van een aangepaste overeenkomst 

 Gedeputeerde zal nagaan hoe, met respect voor de verschillende 
verantwoordelijkheden van de bestuurders,  de 
informatievoorziening naar Raad en Staten geharmoniseerd kan 
worden 

 Eventueel redesign van het proces 

 Informatie over betrokkenheid PU bij second opinion kosten 

 
 
September 2018 
 
p.m. 
 
p.m. 
 
p.m. 
 
 
 
9-4- 2018 
pm 

U-OV en Syntus (MME 19-2-2018) 

 Zal zaken als rijstijl, stoppen, files nagaan m.b.t. luchtkwaliteit (i.r.t. 
de randvoorwaarden) 

 
25-6-2018 

Scholierenlijn Gouda: inzicht in kosten handhaving van deze lijn (PS 11-6-
2018) 

9-7-2018 

Oversteekbaarheid fauna (MME 19-2-2018) 

 Gedeputeerde komt met overzicht afschot 

 Aanpassingen vinden plaats i.h.k.v. de trajectaanpak, maar als het 
o.b.v. onderzoek sneller kan, dan zal hij dit oppakken 

 Er volgt een schriftelijk antwoord op vragen over slachtoffers onder 
middelgrote dieren 

 
23-5-2018 

Projectenlijst infrastructurele fietsmaatregelen (MME 19-2-2018) 

 Er moet nog eens goed met elkaar worden doorgesproken over de 

 
p.m. 
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fietsprojecten, o.a. over veiligheid /kennisbijeenkomst  

NRU/Zuilense Ring  (MME 9-4-2018) 

 Hele traject tussen A2 en A27 zal integraal bekeken worden 

 Schriftelijk beantwoorden van vragen over tellingen en 
hoeveelheden lokaal verkeer ten opzichte van regionaal of nationaal 
verkeer 

 
p.m. 
25-6-2018 

Auditrapport Financiën Mobiliteitsprogramma (MME 9-4-2018) 

 In het najaar stand van zaken aanbevelingen 

 Bij Kadernota update aanbevelingen 

 Nagaan wat de impact op andere beleidsprogramma’s is 

 
Q4 2018 
25-6-2018 
p.m. 

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

Luchtkwaliteit (MME 15-1-2018) 

 Bij andere beleidsterreinen wordt luchtkwaliteit als afwegingsfactor 
meegenomen 

 Monitoringsmethode ontwikkeling luchtkwaliteit 

 Voor provincie Utrecht bruikbare informatie uit gegevens Tropomi-
satelliet nagaan 

 
Uitvoeringsagenda 25-6-
2018 

Luchtkwaliteit (PS 5-2-2018) 

 Gekeken wordt wat haalbaar is op het gebied van monitoring 
 
 

 In de Kadernota volgen extra bedragen voor een aantal gekozen 
oplossingsrichtingen 

 
Uitvoeringsagenda 25-6-
2018 
 
25-6-2018 
 

Gaswinning Woerden (PS 23-4-2018) 

 Als er inhoudelijke zaken aan de orde komen, zullen GS ook weer 
met een reactie richting het Rijk komen. 

 GS zullen uitzoeken of de wijzigingen in de Mijnbouwwet implicaties 
hebben voor Utrecht. 

 
p.m. 
 
28-5-2018 

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

Gedeputeerde komt met een memo over de versnellingsagenda 
Windenergie (MME 20-11-2017) 

2e kwartaal 2018 

Zal indicatoren mede laten afhangen van resultaat rekenkameronderzoek 
(MME 9-4-2018) 

Zomer 2018 

Economie en toerisme (dhr. ing. drs. P. van den Berg) 
De subsidieverordening Onderwijs/Arbeidsmarkt komt voor 1-4-2018 naar 

PS (PS 5-2-2018) 
8-5-2018 

Er volgt schriftelijk feitelijke info over het onder de grond brengen van 

hoogspanningsleidingen (PS-5-2-2018) 
28-5-2018 

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

Bij Voorjaarsnota vraag van € 2,4 miljoen voor Oostelijke Vechtplassen 
(MME 15-1-2018) 

Juni 2018 

 


