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Vergadering:   16-12-2020 
Bijgewerkt op: 5-1-2021 
 

BIJZONDERHEDEN BESPREEKPUNTEN 
TER KENNISNAME 
PUNTEN 

PRESENTATIES & 
WERKBEZOEKEN 

20 januari 2021 (27 januari 2021) 

 DSO   

    

10 februari 2021 (3 maart 2021) 

 Insprekers over Statenvoorstel 
Omgevingsvisie, -
Interimverordening en Nota van 
beantwoording 

  

    

17 februari 2021 (3 maart 2021) 

 SV Omgevingsvisie, -
Interimverordening en Nota van 
beantwoording 

  

    

7 april 2021 (14 april 2021) 

    

    

26 mei 2021 (2 juni 2021) 

    

    

30 juni 2021 (7 juli 2021) 

    

    

15 september 2021 (22 september 2021) 

    

    

3 november 2021 (10 november 2021) 

    

    

1 december 2021 (15 december 2021) 

    

    

 
 

GROSLIJST BIJEENKOMSTEN   

   

Inloopavonden Ontwerp 
Omgevingsverordening 

Juni 2021  

Hoorzitting(en) Ontwerp 
Omgevingsverordening 

Juli 2021  

Hoorzitting over Nota van Beantwoording 
indieners zienswijzen 

Oktober 2021  

Bespreken Statenvoorstel 
Omgevingsverordening 

November 2021 (PS 
november 2021) 

 

   

   

   

   

   

 
 

TOEZEGGINGEN AFDOENING STAND VAN ZAKEN 

Rijnenburg: Gedeputeerde zal de suggestie 
voor een bijeenkomst met stakeholders aan 
de gemeente Utrecht voorleggen.  

Q3 2020  
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Regionale programmering wonen en 
werken (OGV 23-9-2020 en PS 30-9-2020) 

• PS periodiek informeren over 
voortgang doelstelling 50% 
betaalbare woningen 

• In 1e jaar op gezette tijden met PS 
praten over voortgang 

• Zal bij het regionaal programmeren 
oog hebben voor de belangen van 
kleine gemeenten 

• Zal met de verschillende partners 
het proces na de 1e cyclus 
evalueren PS hierover informeren 

• Over circulair bouwen volgt een 
Uitvoeringsagenda eind dit jaar. 
Daarna ook een conferentie 
organiseren 

• Zal in het overleg met gemeenten 
nagaan wat zij als rol voor de PU 
zien bij het bedienen van specifieke 
doelgroepen 

 

  

Infosessie U Ned 27-10-2020 
 
Gedeputeerde Van Essen gaat de agenda 
van het BO Mirt nalopen om na te gaan wat 
er qua besluitvorming naar PS komt (check 
wat er binnen het mandaat van PS/GS valt)  
Ook komt de gedeputeerde voor en na 
afloop  van het BO Mirt met een 
Statenbrief.  
 
Gedeputeerde zal voorafgaand aan dit 
soort bijeenkomsten over BO Mirt de Staten 
meer mee te nemen in achtergrond van het 
programma (hoe zit het ook alweer…) 
 

 
 

Q4 2020/Q1 2021 
 
 
 
 
 
 
 

2021 

 

Quick scan Rijnenburg toezenden Januari 2021  

Statenvoorstel Ontwikkelbeeld Regio 
Amersfoort: 

• Als besluitvorming in gemeenten 
heeft plaatsgehad, zal dit worden 
gedeeld met de commissie. 

• Er volgt meer info over de 
participatie 

• Er volgt een toelichtend memo 
bij het SV 

• Meer info te geven over de 
voortgang van de Woondeal 

 

 
 
Q1 2021 
 
 
Januari 2021 
 
Januari 2021 
 
Januari 201 

 

 


