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2015RGW02   

 

TERMIJNAGENDA COMMISSIE RGW (Ruimte, Groen en Water) 

Versie commissie RGW 26 januari 2015 

 

 BESPREEKPUNTEN 

TER 

INFORMATIE 

PUNTEN 

AKTIVITEITEN EN 

WERKBEZOEKEN 

Vet= veranderd ten op zichte vorige termijnagenda 

26 januari 2015 (PS 9 februari 2015) 

   Maandag 26 januari 

2015 13.00-13.45 

(m.u.v. WMC) 

Gesprek Adviseur  

Ruimtelijke 

Kwaliteit advies 

Binnenstedelijke 

Kwaliteit 

   Donderdag 29 

januari 2015  

18 uur 

afscheidseten  

20 april 2015 (PS 30 april 2015) 

 Inpassingsplan Landgoed 

Prattenburg 

  

 Statenvoorstel 

Besluitvormende Notitie 

voor de nieuwe 

Samenwerkingsovereen- 

komsten Hart van de 

Heuvelrug en Vliegbasis 

Soesterberg 

Mastergex Hart van de 

Heuvelrug en 

Mastergrex 

Herinrichting 

Vliegbasis Soesterberg 

 

 Jaarlijkse stavaza aan- en 

verkopen grondstrategie 

Ontwerp IP Geluidswal 

Veldhuizen 

 

18 mei 2015 (PS 26 mei 2015) 

 Jaarverslag Ruimtelijk 

Beleid 2014 

  

8 juni 2015 (PS 22 juni 2015) 

 Tweejaarlijkse evaluatie 

Akkoord van Utrecht 

  

7 september 2015 (PS 21 september 2015) 

 Inpassingsplan Geluidswal 

Veldhuizen 

Jaarlijkse Stavaza 

Windenergieopgave 

 

12 oktober 2015 (PS 2 november 2015) 

    

23 november 2015 (PS 7 december 2015) 

 Vaststelling Bodem-, 

Water- en Milieuplan 

2016-2021 

  

GROSLIJST GROSLIJST GROSLIJST GROSLIJST 

Aanwijzing Binnenveld 

Natura 2000 (o.v 

Rijksbeslissing) 

Vervolg 

Deltaprogramma 

Infosessie Bodemdaling 

(2
e
 kwartaal 2015) 

Kaders POP 3(datum 

nog onbekend) 

Def. Rapport Gebiedsvisie inrichting Voortgang gebiedsvisie Voorstel PAS (o.v. 
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Bodemdaling (2
e
 

kwartaal 2015) 

stationsgebied 

Driebergen-Zeist 

Paleis Soestdijk tijdpad Rijk; ws. 1e helft 

2015) 

   Expertmeeting 

Deltaprogramma 

(voorjaar 2015) 

Vervolg proces 

Omgevingswet/ -visie 

 

EVALUATIEKALENDER  

ONDERWERP TERMIJN 

Evaluatieonderwerpen staan in termijnagenda of op groslijst  PM 

 

TOEZEGGINGEN  

(bij toezeggingen die voor deze commissievergadering de 

vervaldatum hadden en waaraan voldaan is, staat 

AFGEHANDELD) 

DATUM AFDOENING 

Dhr. drs. R.E. De Vries (Water)  

RGW 15 december bij Natuurbeheerplan 2016: GS zeggen toe om 

voor 18 maart 2015 aan te geven of er een overzicht kan komen van 

de specifieke maatregelen die gedaan zijn of gewenst voor de 

waterparels, los vanhet reguliere KRW en Natura 2000 beleid 

Beantwoording voor 18 maart 

2015 

RGW 15 september 2014: Wateroverlast Kockengen. Gedeputeerde 

zal de commissie tzt informeren over de schadeinventarisatie van de 

wateroverlast 

Datum nog onbekend; als 

gedeputeerde van 

waterschappen info krijgt 

PS 14 april 2014: Kadernota Ondergrond: 

Bij Mijnbouwwetvergunning van Rijk (bijv. Schaliegas) zeggen GS 

toe op verzoek gemeenten  te ondersteunen in het proces met het Rijk 

Doorlopend 

 

 

Dhr. drs. R.W. Krol (Ruimte en Groen)  

PS 8 december 2014: GS geven aan dat de landschapsverordening in 

algemene zin goed functioneert, en zeggen toe dat ze bereid zijn om 

over daar waar de verordening lastiger is, in gesprek te gaan met 

Provinciale Staten. 

RGW 7 september 2015 met 

infosessie 

RGW 17 november 2014: IP Geluidswal Veldhuizen: gedeputeerde 

zegt toe bereid te zijn om verbinding met andere aspecten aan de orde 

te stellen maar het niet als randvoorwaarde in te brengen 

Bij ontwerp IP Geluidswal 

RGW 20 april 2015 

RGW 13 oktober 2014: Memo Boa-structuur en Groene Handhaving: 

-Gedeputeerde zegt toe dat in het overdrachtsdocument voor de 

nieuwe bestuursperiode (2015-2019) aandacht zal zijn voor groene 

handhaving. 

Extra BEM 15 december 2014 

Bij overdrachtsdocument 

 

 

RGW 13 oktober 2014: Gedeputeerde zegt toe de commissie te 

informeren over de lessen voor gebiedsprocessen getrokken uit de 

casus De Schammer 

RGW 26 januari 2014 

AFGEHANDELD 

PS 29 september 2014: Bij beleidsnota Flora- en Faunawet: 

Gedeputeerde zegt toe: 

-dat hij zich hard zal maken voor afstemming in IPO-verband over het 

faunabeleid 

-dat er geen zwanendriften op provinciale gronden mogen worden 

gehouden 

-dat hij de ideeën van de Staten  voor een soort van afwegingsladder 

bij het faunabeheer mee zal nemen als “huiswerk”. 

 

 

Mededeling RGW 26 januari 

2015 AFGEHANDELD 

 

Beide AFGEHANDELD in 

statenbrief RGW 26 januari 

2015 

 

PS 29 september 2014: Bij interpellatie Windmolens: 

-Gedeputeerde zegt toe binnen IPO tot een gedragscode te komen die 

recht doet aan belangengroeperingen zoals NLVOW 

 

Gedragscode is klaar; wordt 

toegestuurd. 

AFGEHANDELD 

Nadere uitwerking door IPO 
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- GS zeggen toe (extern) onderzoek te (laten) doen om te kijken of de 

Aarhusconventie op een goede wijze door de provincie is 

geïmplementeerd. 

in “instrumentenkoffer” RGW 

20 april 2015 

RGW 26 januari 2015 

AFGEHANDELD in cie. 

BEM 26 januari 2015 

PS 7 juli 2014 bij Voorjaarsnota: 

GS zeggen toe het Akkoord van Utrecht tweejaarlijks te evalueren 

Voorjaar 2015 

PS 10 maart 2014  bij partiële herziening PRS/PRV:  

-GS zeggen toe als er in het kader van de experimenteerruimte 

duurzame energie ongewenste grootschalige ontwikkelingen aan de 

orde zijn dat zij PS zullen informeren en zullen ingrijpen 

Doorlopend  

RGW 24 februari 2014 en PS 10 maart 2014 Grondstrategie:  

-Bij de Grondstrategie komt een jaarlijkse evaluatie van de stand van 

zaken van aan- en verkoop van gronden 

-GS zeggen toe de intentie te hebben voor minimaal 7 miljoen euro 

per jaar  gronden te verkopen 

1
e
 keer RGW 20 april 2015 

PS 3 februari 2014 nieuwe kaders Hart van de Heuvelrug: 

-GS zeggen toe de groene invulling op bouwlocaties voor ogen te 

houden. 

-GS zeggen toe dat als Hart van de Heuvelrug met een positief saldo 

eindigt, de meevallers kunnen dienen om eventuele geschrapte 

onderdelen bij de herinrichting van vliegbasis Soesterberg  alsnog uit 

te voeren. Indien er nog grotere meevallers zijn, dan dient binnen de 

overeenkomst te worden gekeken naar een andere invulling. 

- GS zeggen toe de stand van zaken Mastergrex Hart van de 

Heuvelrug halfjaarlijks aan PS aan te bieden. 

 

Bij nadere planvorming 

 

Notitie nieuwe 

Samenwerkingsovereenkomst 

RGW 20 april 2015 

 

 

Eerst volgende keer RGW 20 

april 2015 

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 

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 

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  

Mediation is mislukt. Terug 

naar  de rechtbank. Vervolg 

afhankelijk van uitkomst 

hiervan. 

PS 7 februari 2011 bij Landschapsverordening: 

-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) 

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 
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OPENSTAANDE MOTIES  

PS-datum Onderwerp Afwikkeling/deadline 

   

3 november 2014 Motie 36 Gemeenten helpen ons, dus wij 

helpen gemeenten 

Doorlopend 

3 november 2014 Motie 34 Utrecht staat voor afspraak 
windenergie II 

 

Doorlopend tot uiterlijk 2018 

29 september 

2014 

Motie 28 Onderzoek gebiedsinrichting en 

predatoren 

RGW 8 juni 2015 

29 september 

2014 

Motie 27 Adviesrol preventieve 

maatregelen  

RGW 26 januari 2015 

AFGEHANDELD 

29 september 

2014 

Motie 26 Rustgebieden voor ganzen RGW 26 januari 2015 

AFGEHANDELD 

4 november 2013 Motie 61 Natuurbeleid 2.0: 

Ecosysteemdienst Drinkwater 

RGW 8 juni 2015 

4 november 2013 Motie 58 Natuurbeleid 2.0: Tijdelijke 

natuur 

Afhankelijk van ingaan nieuwe 

Natuurwet Rijk 

4 november 2013 Motie 55 Natuurbeleid 2.0: Mensen maken 

het milieu 

Afhankelijk van Rijk en PAS ws. 1
e
 

helft 2015 

4 februari 2013 PRS Motie 2 Utrecht staat voor afspraak 

windenergie 

Bij eerste vierjaarlijkse herijking 

PRS/PRV eind 2016 

4 februari 2013 PRS Motie 4 Breng de ladder voor 

duurzame ontwikkeling in de praktijk 

Bij eerste vierjaarlijkse herijking 

PRS/PRV eind 2016 

4 februari 2013 PRS Motie 5Waterkracht Bij eerste vierjaarlijkse herijking 

PRS/PRV eind 2016 

4 februari 2013 PRS Motie 11 Agrarische 

cultuurlandschappen op de Utrechtse 

Heuvelrug 

Bij eerste vierjaarlijkse herijking 

PRS/PRV eind 2016 

4 februari 2013 PRS Motie 12 Oude Hollandse Waterlinie Bij eerste vierjaarlijkse herijking 

PRS/PRV eind 2016  

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 

27 juni 2011 Motie Alternatieve en innovatieve 

methoden ganzenbeheer 

Doorlopend zolang de reductie duurt 

 


