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TERMIJNAGENDA COMMISSIE MME (Milieu, Mobiliteit en Economie) 
Vergadering 28 januari 2019   
Bijgewerkt op: 15 januari 2019 
 

BESPREEKPUNTEN TER KENNISNAME PUNTEN PRESENTATIES & 
WERKBEZOEKEN 

28 januari 2019 (PS 18 februari 2019)   
Statenvoorstel onderzoek RR 
Energietransitie 

Memo pilot OV Eiland van 
Schalkwijk en de ingediende 
petitie 

Gesprek over stijgende 
tarieven in de markt i.r.t. 
projectbudgetten Ingelost 
via memo MME 19-11-
2018  

Statenvoorstel Veenendaal Oost  Informatiebijeenkomst 
RES met daarbij 
geothermie en 
aanwezigheid 
waterschappen (datum 
n.t.b.) 

Voortgangsrapportage Q3 Uithoflijn   
Statenvoorstel Voorkeursvariant N201   
Statenvoorstel NRU/Zuilense Ring   
Mei 2019 (PS 5 juni 2019)   
Statenvoorstel Varianten 
Donderbergrotonde 

Inventarisatie wegen mbt 
geschiktheid Fietsstraat 
tractor te gast 

 

Juni 2019 (PS 10 juli 2019)   
 Rapportage opvolging 

aanbevelingen RR-rapport 
EBU 

 

 Rapport bouwen/werken 
i.r.t. mobiliteit 

 

September 2019 (PS 25 september 2019)   
   
Oktober 2019 (PS 6 november 2019)   
   
November 2019 (PS 11 december 2019)   
   
 
 
 
Groslijst 
ONDERWERP TERMIJN 
Rapportage voortgang  Omgevingslawaai Q4 2020 
 
TOEZEGGINGEN DATUM AFDOENING 
Mobiliteit (dhr. drs. D.D. Straat) 
Resultaten innovatieve proef Kockengen (PS 6-11-2017) Eind 2018 28-1-2019 
Ervaringen, zoals de oplossing BRENG-flex in Gelderland, worden 
meegenomen in de overwegingen doelgroepenvervoer na 2020 (PS 6-11-
2017) 

Eind 2018 28-1-2019 

Realisatieplan Fiets (MME 15-1-2018) 
• Agenderen ontheffing speedpedelecs in IPO om landelijk tot 1 

regeling te komen 
• Terugkomen op resultaten cyclerap 

 
Q3 2018 28-1-2019 
 
Q3 2018 28-1-2019 
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Projectenlijst infrastructurele fietsmaatregelen (MME 19-2-2018) 
• Er moet nog eens goed met elkaar worden doorgesproken over de 

fietsprojecten, o.a. over veiligheid /kennisbijeenkomst 

 
p.m. Q2 2019 
 

Auditrapport Financiën Mobiliteitsprogramma (MME 9-4-2018) 
• Nagaan wat de impact op andere beleidsprogramma’s is 

 
p.m. Meenemen in 
overdrachtsdossier 

Mobiliteitsprogramma (MME 18-6-2018 en PS 12-7-2018) 

• het concessiemodel zal geëvalueerd worden; in volgende 
statenperiode oppakken (2020) 

• met gemeenten in gesprek over snelfietsroutes 
• in het uitvoeringsprogramma zal meer inzicht worden gegeven in de 

fietsinfrastructuur 
• in najaar zal worden gekeken naar een eventueel inpassingsfonds of 

iets soortgelijks 
• Gedeputeerde zal de gemeente Amersfoort vragen naar de 

financiële toets op de westelijke ontsluiting. 
• Zal i.o.m. Mobiliteitsalliantie nagaan in hoeverre pilots met 

alternatieve vormen van vervoer en betaling in de provincie Utrecht 
mogelijk zijn 

 
 
p.m. 
 
Q4 2018 (momo volgt) 
Q12 2019 
 
Q4 2018 memo of 
statenbrief volgt 
December 2018 
 
28-1-2019 
 
 

Veenendaal Oost (MME 25-6-2018, PS 9-7-2018) 
• In het definitieve voorstel in december wordt in ieder geval ook 

ingegaan op de planning , de snelhedendiscussie, de milieu- en 
duurzaamheidsaspecten en de financiën. Ook wordt een kosten-
baten-analyse gemaakt 

• Er zal worden gekeken naar no-regret-maatregelen op het gebied 
van OV en fiets (treden 3-5 Ladder van Lansink) 

 
Q4 2018 28-1-2019 
 
 
 
Q4 2018 28-1-2019 

Chauffeurstekorten OV (MME 3-9-2018) 
• Gedeputeerde zal de zorgen van de provincie overbrengen aan de 

vervoerders en met hen overleggen om de problematiek structureel 
op te lossen 

 
8-10-2018 28-1-2019 

Gedeputeerde geeft aan met de gemeente in gesprek te zullen gaan over 
een integraal pakket m.b.t. de halte Merwesteijn (PS 24-9-2018) 

p.m. 

Organiseren van een bijeenkomst met Adviesraad over de UHL (MME 8-10-
2018) 

p.m. onderdeel van 
bijeenkomst raad/staten 
over rapportage Q3 op 8 
januari 2019 

SUNIJ-lijn: informatie over snelheden i.r.t. storingen veiligheidssysteem 
(MME 8-10-2018) 

28-1-2019 

Maarsbergen: Q-team krijgt vervolgopdracht en hierover wordt met 
gemeente gesproken (MME 8-10-2018) 
Keermogelijkheid bussen i.r.t plaats bushalte met gemeente bespreken (PS 
10-12-2018) 

Moties PS 10-12-2018 

Bij de overkapping busstation Nieuwegein zal gedeputeerde met de 
gemeente nagaan of zonnepanelen mogelijk zijn (MME 8-10-2018) 

28-1-2019 

Met gemeente nader spreken over fietsenstallingen bij Nieuwegein City (PS 
5-11-2018) 

28-1-2019 

Berekening kosten gratis OV aan commissie overleggen (PS 5-11-2018) 28-1-2019 
Experiment met zelfrijdend OV (PS 5-11-2018) p.m. 
Rijnbrug (MME 19-11-2018, PS 10-12-2018) 

• Gegevens over de korte termijn veiligheidsmaatregelen op 
kruispunt Achterberg met commissie delen 

• GS gaan mogelijkheden na om proces realisatie te versnellen 

 
p.m. 
 
p.m. 

Milieu (mw. A.M.A. Pennarts-Pouw) 
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Luchtkwaliteit (MME 3-9-2018) 
• Bij de evaluatie van de uitvoeringsagenda Gezonde Lucht worden de 

uitkomsten van het cocreatie-proces landbouw betrokken en de 
Staten geïnformeerd 

 
p.m. 

GS zullen onderzoeken of er een agenda op te stellen is gericht op op 
geluidsoverlast (PS 9-7-2018) 

Q4 2018 28-1-2019 

N.a.v. Koersdocument: er komt een beleidsvoorstel over geurhinder (PS 
10-12-2018) 

p.m. 

Energietransitie/duurzaamheid (dhr. ing. drs. P. van den Berg) 
Zal indicatoren mede laten afhangen van resultaat rekenkameronderzoek 
(MME 9-4-2018) 

2e helft 2018 Begroting 
2020 

Gedeputeerde stuurt de commissie informatie over de resultaten 2017 van 
de regionale afspraken (MME 25-6-2018) 

19-11-2018 

In najaar info over wat GS aan gasloos willen gaan doen (PS 9-7-2018) 
 

19-11-2018 

Memo footprint provincie Utrecht (PS 5-11-2018) 28-1-2019 
Economie en toerisme (dhr. ing. drs. P. van den Berg) 
De inbreng van de provincie Utrecht voor de toekomstige MKB 
samenwerkingsagenda zal met PS besproken worden (MME 3-9-2018) 

p.m. 

Gedeputeerde Straat zal, m.b.t. chauffeurstekorten, met gedeputeerde Van 
den Berg overleggen over link met het arbeidsmarktbeleid (MME 3-9-2018) 

19-11-2018 28-1-2019 

Gedeputeerde zal Toerisme als economische factor (inclusief de 
mobiliteitsaspecten) nader beschouwen binnen het toerisme- en 
recreatiebeleid (MME 8-10-2018) 

p.m. 

Voor de verkiezingen komt er in een nota informatie over recreatie/toerisme 
met daarbij de mobiliteitsaspecten (PS 5-11-2018) 

19 maart 2019 

Memo Lage Weide als locatie onderwijs-arbeidsmarkt (PS 5-11-2018) 28-1-2019 
Recreatie (mw. A.M.A. Pennarts-Pouw) 
 
Rekenkamer rapport Voortgangsrapportage opvolging aanbevelingen 
Een andere manier van werken (EBU) (PS 11/6/18) Juni 2019 
Energie in transitie Q1 2020 
 
 


