
Aan de leden van de commissie RGW, 
  
Hierbij ontvangt u van ons de aanvullende informatie bij de agenda van de commissievergadering 
Ruimte, Groen, Water & Wonen van 5 september 2016.  
  
Zoals gebruikelijk wordt u verzocht om technische vragen voorafgaand aan de vergadering via de 
griffie te stellen, zodat deze voor u zoveel mogelijk beantwoord zullen zijn. Wij kunnen uw vragen die u 
tijdens de vergadering stelt als technisch beoordelen en zullen dan het college verzoeken deze 
schriftelijk te beantwoorden.  
  
Agenda commissie RGW 5 september 2016: 
  
1. Algemeen ( tijdsbesteding 13.00-13.30 uur, voorzitter Ali Dekker) 
1.1 Opening 
Geen bijzonderheden 
 
1.2 Vaststellen agenda 
Voorgesteld wordt om de agenda vast te stellen.  
 
1.3 Mededelingen 
Bij dit punt horen wij graag uw wensen m.b.t. werkbezoeken PRS (zie mail van 24 augustus jl.).   
  
1.4 Vaststellen conceptverslag commissie RGW 20 juni  2016 
Er zijn geen opmerkingen ontvangen. Voorgesteld wordt om het verslag vast te stellen.  
  
1.5 Rondvraag 
Nog geen gemeld. 
 
1.6 Termijnagenda 
Geen opmerkingen ontvangen. U wordt voorgesteld de termijnagenda voor kennisgeving aan te 
nemen.  

 
2. Water (tijdsbesteding 13.30-14.00, voorzitter Ali Dekker) 
2.1 Samenwerkingsovereenkomst drinkwater met Vitens 
Geagendeerd op verzoek van de PvdA, ChristenUnie en de SP. Motiveringen zie onder. 
  
3. Groen (tijdsbesteding 14.00-15.00 uur, voorzitters Ali Dekker, punten 3.1 en 3.2 en Jacqueline 
Vaessen, punt 3.3) 
 
3.1 Statenvoorstel Burgerinitiatief “Van Vogelvrij naar Kogelvrij” Stop de Hobbyjacht 
Dhr. Kuyper (initiatiefnemer) zal inspreken. 
Het Statenvoorstel is door de Griffie opgesteld, aangezien het Burgerinitiatief aan PS is gericht. Uw 
plaatsvervangend voorzitter dhr. De Kruijf zal in de commissie en PS optreden als verdediger van het 
voorstel.  
 
3.2 Ingekomen brief afschot Knobbelzwanen 
Geagendeerd op verzoek van de PvdD. Motivering zie onder. 
  
3.3 Statenvoorstel Landschapsverordening provincie Utrecht 2016 
Geen opmerkingen. 
  
4. Ter informatie 

5. Sluiting 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Mw. ir. J.C.V. Vaessen 
Mw. A Dekker 



  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
Motiveringen agendapunt 2.1 Samenwerkingsovereenkomst drinkwater met Vitens 
Motivering PvdA:   
De reden hiervoor is dat onduidelijk is wat de  betekenis van de aangenomen motie van de PvdA 
"Bijdrage Vitens voor ondergrondgebruik"  voor deze samenwerkingsovereenkomst. Zie bijlage. Deze 
motie is 7 december 2015 aangenomen door PS en het college van Gs zou er in de 1e helft 2016 
met  de directie van Vitens over in gesprek gaan. Wat is hier uitgekomen? Als er een 
samenwerkingsovereenkomst wenselijk is, dient dan ook niet duidelijk te zijn hoe Vitens uitvoering 
geeft aan de geuite wensen van PS in de aangenomen motie. Waarom wel / niet , graag nadere 
toelichting? 
Motivering ChristenUnie: 
Het Convenant tussen Vitens en de natuurorganisaties is nog niet af. is het wijs als wij als provincie 
tekenen, terwijl de gesprekken over de andere samenwerkingsovereenkomst in een patstelling zitten? 
Motivering SP: 
Aangezien in dit stuk als hoofddoel van de samenwerking tussen Vitens en de provincie genoemd 
wordt:  "Het blijven leveren van voldoende goedkoop en goed drinkwater aan alle inwoners van de 
provincie Utrecht," zouden we graag met de andere statenleden en de gedeputeerde over 2 punten 
van gedachten wisselen:1.Er is een grote stijging in 2015 van het drinkwatergebruik voor zakelijke 
doeleinden. Als ik het goed begrijp gaat 2/3 deel van het drinkwater van Vitens op aan zakelijk 
verbruik. Worden hier ook alternatieven voor gezocht met het oog op mogelijk opraken van de 
voorraden?? m.a.w. wordt besparing van drinkwater ook onderzocht?  2. Hoe gaat het met de 
inlossing van motie 109 over de bijdrage van Vitens voor ondergrondgebruik?  
  
Motivering PvdD agendapunt 3.2 Ingekomen brief afschot Knobbelzwanen: 
De PvdD wil graag met de gedeputeerde en andere fracties van gedachten wisselen over de brief en 
de factsheet tav afschot knobbelzwanen. Wat vinden de andere fracties van deze informatie? Is de 
gedeputeerde bereid om de ontheffing voor afschot knobbelzwanen te heroverwegen? 
 
 

 


