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  2012RGW63 

 

TERMIJNAGENDA COMMISSIE RGW (Ruimte, Groen en Water) 

Versie commissie RGW 27 augustus 2012 

 

 

 BESPREEKPUNTEN 
TER KENNISNAME 

PUNTEN 

AKTIVITEITEN 

EN 

WERKBEZOEKEN 

17 september 2012 19.00-20.45 uur (PS 8 oktober 2012) 

GEZAMENLIJKE COMMISSIE MET MME voorzitter H. Scherer  

Statenvoorstel Herijking Bodem-, Water- en Milieubeleid 

 

24 september 2012 (PS 8 oktober 2012) 

 Statenvoorstel vervolg 

functie Adviseur 

Ruimtelijke Kwaliteit 

Statenbrief evaluatie 

particulier 

natuurbeheer 

(+rapport) 

Hoorzittingen PRS 24 

september (13-17), 27 

september (17.30-

22.30) en 1 oktober (9-

13) 2012 

 Statenbrief stand van 

zaken 

decentralisatieakkoord 

natuur 

 Maandag 1 oktober 

2012 (13-14) 

infosessie deltacongres 

 

Vrijdag 5 oktober 2012 

middag 

Provinciaal 

Deltacongres 

29 oktober 2012 (PS 12 november 2012) 

 Statenvoorstel Begroting 

2013 en 

Najaarsrapportage 2012 

 Expertmeeting 

Natuurbeleid 2.0 

(nog geen datum) 

 Statenvoorstel Herijking 

RODS (afhankelijk van 

landelijke adviescie. 

Verdeling rijksgronden 

over de provincies) 

  

 Jaarrapportage Waterplan  Werkbezoek 

Hoogheemraadschap 

De Stichtse Rijnlanden 

(nog geen datum) 

26 november 2012 (PS 10 december 2012) 

 Statenvoorstel PRS/PRV Statenbrief Protocol 

Eiland van Schalkwijk 
 

  Gebiedsagenda 

Noordvleugel  
 

GROSLIJST GROSLIJST GROSLIJST GROSLIJST 

Vervolg dossier 

Hoogspanningleidingen 

Gebiedsvisie inrichting 

stationsgebied 

Driebergen-Zeist 

Deltaprogramma (incl. 

normering) (infosessie 

tweede helft 2012) 

Vervolg op 

Noordvleugel en 

Schaalsprong Almere 

(zie gebiedsagenda 

Noordvleugel eind 

2012) 

Evaluatie beleid grote Nieuwe grondstrategie Jaarprogramma 2012 Werkbezoek 
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hoefdieren (maart 2014) (komt na afronding 

decentralisatieakkoord 

natuur) 

PCL Leaderprojecten 

Startnotitie 

Structuurvisie 

ondergrond (o.v. 

afhankelijk uitkomst 

herijking Milieu-, 

Bodem- en 

Waterbeleid) 

Uitwerking 

decentralisatieakkoord 

Natuur 

Voortgang gebiedsvisie 

Paleis Soestdijk 

Voortgangsrapportage 

AVP (voorjaar 2013) 

Voorontwerp 

inpassingsplan 

Prattenburg (januari 

2013; afhankelijk van 

eigenaar) 

Notitie over schaliegas Nieuwe overeenkomst 

Hart van de Heuvelrug 

(eind 2013) 

Werkbezoek in het 

kader van PRS 

 

 

TOEZEGGINGEN DATUM 

AFDOENING 

Dhr. Drs. R.E. De Vries  

Uit RGW 16 januari 2012: Alle regionale keringen van HDSR, AGV en 

Rivierenland worden op dit moment meer gedetailleerd getoetst. De 

resultaten komen voorjaar 2013 naar P.S. 

RGW  juni 2013 

Uit RGW 21 november 2011 gedeputeerde zegt toe na te gaan wat de 

gevolgen zijn van de financiële keuzes voor de verdrogingsopgave 

RGW 26 november 

2012 

Uit RGW 5 september 2011en  gewijzigd in RGW 27 februari 2012: 

Statenbrief integrale belangenafweging Warmte Koude Opslag: gedeputeerde 

zegt toe dat in de Structuurvisie voor de ondergrond  locaties worden 

genoemd en criteria voor belangenafwegingen zullen staan 

RGW bij behandeling 

Structuurvisie voor de 

ondergrond (deze is 

nog o.v. i.v.m. 

herijking Bodem-, 

water-en 

milieubeleid)) 

Uit RGW 4 april 2011: bij Lange termijnvisie Drinkwatervoorziening van 

Vitens: gedeputeerde zegt toe tezijnertijd de resultaten van de onderzoeken ter 

beschikking van de commissie te stellen.  

Onderzoeken 

beschikbaar begin 

2013 

 

 

Dhr. drs. R.W. Krol  

PS 2 juli 2012 Statenvoorstel Groot Mijdrecht-Noord: GS zeggen toe dat de 

vrijwilligheid van het verwerven van gronden blijft staan, ook als het later is 

dan 2021 

Doorlopend 

PS 2 juli 2012 bij Voorjaarsnota: GS zeggen toe in reactie op zienswijzen 

PRSop dezelfde wijze  te reageren als in deze statenvergadering over het 

onderwerp rode contour nabij Nationaal Hockey Centrum 

Bij vaststelling PRS 

26 november 2012 

RGW 11 juni 2012: gedeputeerde zegt toe na de zomer de commissie te 

informeren over de voortgang van de “beautycontest” van het Rijk voor 

provinciale natuurprojecten. 

RGW 27 augustus 

2012 mededeling 

stavaza gedeputeerde 

RGW 11 juni 2012 bij Integraal Gebiedsontwikkeling Programma 2012-2019: 

Gedeputeerde zegt toe dat als projecten in een realisatiefase komen GS 

opnieuw naar PS komt. Zodat PS ook per project kan toetsen of de provinciale 

kwaliteitsdoelstellingen gehaald kunnen worden. 

Doorlopend 

PS 4 juni 2012: Statenvoorstel Verordening Veehouderij, stikstof en Natura 

2000: 

- GS zeggen toe aan PS om serieus te onderzoeken of het mogelijk is om 

 

 

RGW 24 september 
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agrarische ondernemers die in overeenstemming met de wettelijke plichten 

gehandeld hebben, op enigerlei wijze tegemoet te komen. 

- GS zeggen toe PS te informeren over tweejaarlijkse Flora en Faunatelling. 

2012 

 

Eind 2012 

RGW 14 mei 2012: De commissie krijgt het algemene onderzoek naar de  

resultaten van ecoducten van Hart van de Heuvelrug. Daarbij ook gegevens 

 van de buurprovincies voor zover bekend. 

RGW februari 2013 

dan is onderzoek Hart 

van de Heuvelrug 

bekend 

RGW 14 mei 2012: Gedeputeerde zal de cie. Een informatief memo sturen  

over De Bovenlanden 

RGW 27 augustus 

2012 

RGW 2 april 2012: bij behandeling evaluatie Adviseur Ruimtelijke 

Kwaliteit: 

Gedeputeerde zegt toe dat er toekomstvarianten voor de ARK-functie zullen  

worden uitgewerkt. Ook zal worden nagegaan hoe deze functie in andere  

provincies wordt ingevuld en wat daarvan de kosten zijn.  

Ook zal de suggestie om een combinatie met een Universiteit aan te gaan,  

worden meegenomen.  

RGW 24 september 

2012 

RGW 27 februari 2012: gedeputeerde zegt toe de reactie van de Stuurgroep 

Groene Hart terug te koppelen over het manifest “Bruidschat voor het Groene 

Hart” 

RGW 24 september 

2012 

PS 31 januari 2012: bij Statenvoorstel Grote Hoefdieren zegt GS toe: 

-1
e
 helft van dit jaar komen gewenste onderzoeksgegevens beschikbaar over 

het functioneren van ecoducten voor PS; 

-GS zullen kijken welke aanvullende verkeersmaatregelen er mogelijk zijn; 

 

-Evaluatie na 2 jaar. 

Statenbrief in RGW 24 

september 2012 

 

 

 

RGW maart 2014 

PS 12 december 2011: GS zeggen toe met een jaarlijkse rapportage te komen 

over de voortgang van Agenda Vitaal Platteland; ook  komt GS terug naar de 

Staten wanneer er zaken zijn die buiten de vastgestelde kaders vallen 

Datum komt in 

termijnagenda; 1
e
 keer 

voorjaar 2013 

PS 31 oktober 2011 bij de Landbouwvisie: 

Gedeputeerde Staten zeggen toe: 

- de “en/of” formuleringen bij de voorwaarden voor doorgroei van 

grondgebonden veehouderijbedrijven (p.25 4de, 5de en 6de aandachtstreepje) 

te preciseren in de PRS/PRV, zodat duidelijk is dat of alleen slaat op 

bedrijven die al geheel voldoen aan de betreffende voorwaarde 

-terug te komen bij Provinciale Staten met een actuele stand van zaken 

betreffende het onderwerp volksgezondheid en landbouw op basis van recente 

rapporten van de landelijke GGD-koepel en de Gezondheidsraad 

-in de PRS aandacht te besteden aan stadslandbouw 

 

 

RGW 26 november 

2012 bij behandeling 

PRS 

 

 

Datum nog onbekend 

Gezondheidsraad 

rapport komt nog  

RGW 26 november 

2012 bij behandeling 

PRS 

RGW 5 september 2011: gedeputeerde zegt toezending werkdocument  over 

bomenkap langs provinciale wegen toe voor PS, wanneer dit gereed is 

RGW 24 september 

2012 

RGW 4 april 2011 bij houtwallen Biltse Duinen gedeputeerde zegt toe 

commissie op de hoogte te brengen van de komende uitspraak van de Raad 

van State  

Uitspraak Raad van 

State is nog niet 

geweest 

PS 7 februari 2011 bij Burgerinitiatief Megastallen: Gedeputeerde Staten 

zeggen toe in de periode van uitwerking van het burgerinitiatief tot beleid 

Provinciale Staten tijdig te informeren indien er op gemeentelijk niveau 

afwijkingen van de intentie van het burgerinitiatief (bedrijfsgrootte max. 1.5 

ha) plaats vinden.     

 

Geldt tot 

besluitvorming over 

PRS 26 november 

2012 

PS 7 februari 2011 bij Landschapsverordening: 
-Gedeputeerde Staten zeggen toe voor het thema lichthinder in het kader van 

RGW 26 november 

2012 bij behandeling 
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de ruimtelijke structuurvisie concreet coherent beleid  aan Provinciale Staten 

voor te leggen. 

-Gedeputeerde Staten zeggen toe dat zij terug komen naar Provinciale 

 Staten als blijkt dat er onverwachte nevengevolgen zijn van de  

nieuwe Landschapsverordening (bv. bij decentralisatie naar gemeenten 

 of woonschepenbeleid) 

PRS 

 

Doorlopend 

 PS 31 mei 2010: GS zeggen toe de ontwikkelingen rond de zeer kwetsbare 

gebieden in het kader van de WAV goed te blijven volgen bij de 

gebiedscommissies en als er in de gebieden Voordaan en landgoed 

Dennenburg alsnog rode lijstsoorten voorkomen, dat dan de aanwijzing tot 

zeer kwetsbaar gebied opnieuw aan de orde is 

Doorlopend 

OPENSTAANDE MOTIES  

PS-datum Onderwerp Afwikkeling/deadline 

 

2 juli 2012 Motie Bescherming bijen RGW 24 september 2012 

2 juli 2012 Motie Statenvoorstel Groot Mijdrecht Noord: 

Uitnodiging tot geen gebruik maken van 

onteigeningsinstrument, noodsituaties 

uitgezonderd 

Doorlopend zolang verwerving 

loopt; in ieder geval tot 2021 

30 januari 2012 Motie Beheersbare populatie damhert op 

plantage Willem 3 + vervallen eigen risico bij 

compensatie van landbouwschade. 

Statenbrief in RGW 24 

september augustus 2012 

30 januari 2012 Motie Verlaging wettelijke maximum snelheid 

in beschouwing te nemen bij hotspots waar 

vaak aanrijdingen plaatsvinden 

Statenbrief in RGW 24 

september augustus 2012 

27 juni 2011 Motie Alternatieve en innovatieve methoden 

ganzenbeheer 

Doorlopend; ; eerste keer bij 

statenbrief rapportage 

Beleidsimpuls Dierenwelzijn 

RGW 2 april 2012 

18 april 2011 Motie Groot Mijdrecht Noord en 

Rijksmiddelen 

Kan afgevoerd worden na 

besluit PS 2 juli 2012  

11 juni 2009 Motie Nationale Databank Flora en fauna 

Soesterberg 

2011 en vervolgens een 

jaarlijkse rapportage 

18 april 2002 Motie realisering 5 ecoducten  3 inmiddels aangelegd, 2 nog 

in ontwikkeling 2013 

 


