
 

Vergadering van Commissie Milieu, Mobiliteit en Economie 

Datum: 28-01-2019 13:00 uur 

Locatie: Zie opening 
Voorzitter: Mw. A.C. Boelhouwer en Dhr. J.M.W. Jansen 
Griffier: Dhr. dr. R.J. Poort 
 

1 Opening en algemeen (tijdsbesteding 13.00- 13.30 uur)  
 
Locatie: Statenzaal 

Bijlage(n): 

 
1.1 Opening   

 

 
1.2 Vaststellen agenda  

Vaststellen   

 

 
1.3 Mededelingen   

 

 
1.4 Verslag Statencommissie MME 19 november 2018 (2019MME01)  

Vaststellen  
 
Behandelend ambtenaar: Mw. E.M. IJsbrandij tel. 06-21844439 

12 

 
1.5 Verslag bijeenkomst Raad en Staten UHL 11 december 2018 

(2019MME23)  
Vaststellen  
 
Behandelend ambtenaar: Mw. E.M. IJsbrandij tel. 06-21844439 

1 

 
1.6 Verslag bijeenkomst Raad en Staten UHL 8 januari 2019 (2019MME41)  

Vaststellen  
 
Behandelend ambtenaar: Mw. E.M. IJsbrandij tel. 06-21844439 

1 

 
1.7 Rondvraag  

 
Rondvraag 1 betreffende kruising N229, ingediend door de VVD 
Rondvraag 2 betreffende uitvoeringsverordening Subsidie agenda 
recreatie..,ingediend door de SP 
Rondvraag 3 betreffende Westelijke Ontsluiting Amersfoort, ingediend door 
de SP 
Rondvraag 4 betreffende OV Vijfheerenlanden, ingediend door het CDA 
Rondvraag 5 Commissie MME betreffende geurhinder RWZI, ingediend 
door de ChristenUnie 

6 

 
1.8 Termijnagenda (2019MME02) en lijst moties PS 18 februari 2019  

Ter kennisname  
 
Behandelend ambtenaar: Dhr. R.J. Poort tel. 06-18300527 

3 

 
2 Recreatie (tijdsbesteding 13.30-14.00)   

 

 
2.1 SB Kadernota’s 2020 van RMN, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en 

Plassenschap Loosdrecht (2019MME45)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw 

4 



Behandelend ambtenaar: Dhr. C. Grasmeijer tel. 06-51608051  
Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt. 
 
PvdD: 
In de Kadernota 2020 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden staat dat 
intensivering van toezicht en handhaving gewenst is om veilig te recreëren. 
Het extra budget daarvoor wordt gezocht in de middelen voor natuurbeheer. 
De Partij voor de Dieren vindt dit onwenselijk en wil van andere fracties 
horen of zij het wenselijk vinden om bij het recreatieschap te pleiten voor 
een alternatieve financiering van extra handhaving. 
 
SP:  
motivering volgt 

 
3 Energie en Economie (tijdsbesteding 14.00-15.00 uur)   

 

 
3.1 SV Rapport Randstedelijke Rekenkamer ‘Energie in transitie’ (2019MME19)  

Ter bespreking   
4 

 
3.2 SV Basisscenario Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) 

(2019MME43)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Dhr. Van den Berg 
Behandelend ambtenaar: Dhr. M. Linskens tel. 06-21124704 

2 

 
3.3 Memo GS inzake Climate Planet (2019MME37)  

Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Dhr. Van den Berg 
Behandelend ambtenaar: Dhr. J. Meeter tel. 030-2582254  
Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt. 
 
SP:  
Wat was er nu mis met dat klimaat systeem en hoe kon er zo fout gerekend 
zijn. 
Even met de Vuelta in gedachten, hoe voorkomen wij dit soort zaken en zal 
de Provincie ZEKER NIET garant staan voor meerkosten voor dit grote 
project. Graag de reflectie van collega partijen. 

1 

 
3.4 Memo inzake aanbieding inventarisatie van energieverbruik en potenties in 

de Regio U1016 (2019MME40)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Dhr. Van den Berg 
Behandelend ambtenaar: Dhr. J. Meeter tel. 030-2582254  
Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt. 
 
SGP:  
Wij hebben veel vragen rondom dit memo. Een aantal van deze: 
1. Is er ook zo’n inventarisatie van de andere twee regio’s? 
2. Hoe gaat u voorkomen dat de realisatie van de energieopwekking 
volledig terecht komt bij de regio en niet bij de stad? 
3. Klopt het dat de stad nu mag gaan bouwen, terwijl de windmolens en 
zonnepanelen van de stad bij de Lopikerwaard terecht komen? 

1 

 
4 Mobiliteit (tijdsbesteding 15.00-18.00 uur)   

 

 
4.1 Stavaza grote projecten  

 
geen bijlage 

 



 
4.2 SV voorkeursvariant Toekomst N201 (2019MME35)  

Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Dhr. Straat 
Behandelend ambtenaar: Dhr. A. Vijfhuizen tel. 06-50003554 

10 

 
4.3 
a 

SV extra provinciale bijdrage aan de NRU (2019MME42)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Dhr. Straat 
Behandelend ambtenaar: Dhr. B. Hondelink tel. 06-46994717 

1 

 
4.3 
b 

Memo inzake NRU amendement kamer (2019MME22)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Dhr. Straat 

3 

 
4.4 
a 

SB onderzoeken motie 74: Gezonde leefomgeving voor bewoners langs de 
Zuilense Ring (2018MME220)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw 
Behandelend ambtenaar: Mw. S. Kreuger tel. 030-2583117  

2 

 
4.4 
b 

Memo inz. beantwoording vragen Zuilense Ring (2019MME11)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Dhr. Straat 

2 

 
4.5 
a 

SV Oost Veenendaal (2019MME29)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Dhr. Straat 
Behandelend ambtenaar: Dhr. M. van Munster tel. 06-50213393 

10 

 
4.5 
b 

Memo inzake N233 Rondweg Oost Veenendaal 10-12-2018 (2019MME20)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Dhr. Straat 

1 

 
4.6 SB Gezamenlijke aanpak toekomst doelgroepenvervoer en aanvullend OV 

(2019MME28)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Dhr. Straat 
Behandelend ambtenaar: Mw. P. Bredt tel. 06-22161118  
Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt. 
 
ChristenUnie:  
1. Doelgroepenvervoer is een beperkte, maar uiterst belangrijke vorm van 
vervoer voor groepen kwetsbare inwoners.  
Kan GS toezeggen dat het vervoer voor deze mensen op het huidige niveau 
gegarandeerd blijft, en dat de wijze waarop dat zo effectief en efficiënt 
mogelijk samen met gemeentes wordt georganiseerd ook leidt tot 
kwaliteitsverbetering van dit type vervoer.  
2. In de Statenbrief wordt vermeld dat pilots in deze fase tot 2023, ten 
behoeve van een nieuwe aanpak Doelgroepenvervoer, pas kunnen starten 
vanuit de financiële verdeelsleutel van 50% provincie - 50% gemeente. Als 
fractie hebben we juist in deze experimenteerfase moeite met dit strakke 
financiële kader.  
* Wat is de reden van GS om in deze fase dit uitgangspunt te nemen?  

3 



* welke ruimte is er om van deze financiële verdeelsleutel af te wijken? Zijn 
er mogelijkheden onderzocht om meer maatwerk te kunnen leveren, 
bijvoorbeeld richting kleine gemeentes?  
* Kan GS PS informeren over de pilots die vanwege de financiële 
verdeelsleutel vanuit gemeenten niet gehonoreerd kunnen worden? 

 
4.7 SB uit te voeren maatregelen N405 te Kamerik tijdens onderhoud 2019 

(2019MME32)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Dhr. Straat 
Behandelend ambtenaar: Dhr. J. Ooijevaar tel. 06-11731356  
Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt. 
 
SGP:  
Wij hebben behoefte om met de commissie van gedachten te wisselen over 
de eventuele rotonde waarover wordt gesproken in de Statenbrief. 
Daarnaast vragen we ons af of de juiste keuze wordt gemaakt m.b.t. het 
wegontwerp. 

1 

 
4.8 Ingekomen brief inzake Lekbrug (2019MME36)  

Ter bespreking  
 
Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt. 
 
SP:  
Er is een nieuwe brief gekomen van de werkgroep, met daarin nieuwe 
situatie. De huidige brug is niet toereikend voor landbouw voertuigen en 
fietsverkeer. 
Dat heeft ook de Fietsersbond bevestigd. Graag bespreken wij met de 
collega partijen of we het wenselijk vinden, naar aanleiding van ingekomen 
schrijven, of we dit nogmaals voorleggen aan de gedeputeerde. 

3 

 
4.9 SB Afhandeling motie 2017-64 “Veilige hoofdfietsroute Houten-USP” 

(2019MME44)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Dhr. Straat 
Behandelend ambtenaar: Dhr. H. Tiemens tel. 030-2582310  
Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt. 
 
ChristenUnie:  
- Op welke datum/data heeft de provincie overlegd met de wegbeheerders? 
Zijn hiervan verslagen c.q. is hieromtrent briefwisseling beschikbaar? 
- Is er bekend wat de intensiteit van gebruik is van de in de motie 
genoemde route? 
- De wegbeheerders 'zijn van mening' dat het aanbrengen van verlichting 
onvoldoende is om de sociale veiligheid te verbeteren. Er zou eerder 
schijnonveiligheid ontstaan. Kan het college dat nader toelichten?  
- is het niet redelijk te veronderstellen dat de intensiteit op de genoemde 
route zal toenemen bij voldoende verlichting?  
- is het niet passend bij de fiets-ambitie van de provincie om alle 
mogelijkheden te benutten om het fietsverkeer te bevorderen?  
- Staatsbosbeheer meldt dat het gebied tussen zonsondergang en 
zonsopgang gesloten is om de natuur rust te gunnen. Welke bijzondere 
natuurwaarden worden getroffen door het aanbrengen van bijvoorbeeld 
groene verlichting? 

6 

 
4.10 SB uit te voeren maatregelen bij onderhoud N221 (2019MME33)  

Ter bespreking  
1 



 
Portefeuillehouder: Dhr. Straat 
Behandelend ambtenaar: Dhr. J. Ooijevaar tel. 06-11731356  
Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt. 
 
PvdD:  
motivering volgt 

 
5 Ter informatie   

 

 
5.1 SB Meerjarenonderhoudsplan Mobiliteit 2019 – 2022 en Beheerplan 

Tramsysteem 2019 (2019MME25)  
Ter informatie  
 
Portefeuillehouder: Dhr. Straat 
Behandelend ambtenaar: Dhr. de Jager tel. 06-52896838 

2 

 
5.2 SB aanvullend vervoer in de gemeente vijfheerenlanden (2019MME26)  

Ter informatie  
 
Portefeuillehouder: Dhr. Straat 
Behandelend ambtenaar: Mw. H. van der Linde tel. 06-25735947 

1 

 
5.3 SB voorstel ondersteuning gemeenten bij transitie naar aardgasvrije wijken 

n.a.v. motie 60 (2019MME27)  
Ter informatie  
 
Portefeuillehouder: Dhr. Van den Berg 
Behandelend ambtenaar: Mw. M. Post tel. 06-29355793 

1 

 
5.4 SB eerste resultaten innovatieve pilot zonnepanelen op wegdek 

(2019MME30)  
Ter informatie  
 
Portefeuillehouder: Dhr. Straat 
Behandelend ambtenaar: Dhr. W. Spekkink tel. 030-2583724 

1 

 
5.5 SB tweede fase pilots Smart Mobility (2019MME31)  

Ter informatie  
 
Portefeuillehouder: Dhr. Straat 
Behandelend ambtenaar: Mw. A. Weij tel. 06-21124648 

1 

 
5.6 SB vaststelling Actieplan Omgevingslawaai Provincie Utrecht 2018-2023 

(2019MME34)  
Ter informatie  
 
Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw 
Behandelend ambtenaar: Mw. B. Valentijn tel 030-2582668 

2 

 
5.7 Memo GS inzake toezegging begrotingsbehandeling schatting kosten gratis 

OV (2019MME38)  
Ter informatie  
 
Portefeuillehouder: Dhr. Straat 
Behandelend ambtenaar: Dhr. H. Schoen tel. 030-2582360 

1 

 
5.8 Memo inzake Uithoflijn bij Wijkbericht (2019MME39)  

Ter informatie  
 
Portefeuillehouder: Dhr. Straat 

2 



 
6 Sluiting (18.00 uur)   

 

 


