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2016RGW15 
TERMIJNAGENDA COMMISSIE RGW (Ruimte, Groen en Wonen / Water) 
 
Vergadering 7 maart 2016  
    
Bijgewerkt op: 11 februari 2016 
 
 
 

BIJZONDERHEDEN BESPREEKPUNTEN 
TER KENNISNAME 
PUNTEN 

PRESENTATIES & 
WERKBEZOEKEN 

7 maart 2016 (PS 21 maart 2016) 

 Gespreksnotitie aanpassing 
Landschapsverordening 

 BOB bijeenkomst 
winkelleegstand ( 25 
januari) 

 Kennismaken en bespreken 
werkplan nieuwe Adviseur 
Ruimtelijke Kwaliteit. 

 Infosessie Stiltegebieden  
( 8 februari) 

   Netwerkbijeenkomst Flora- 
en Faunawet (8 februari)  

   Netwerkbijeenkomst 
Binnenstedelijke 
Ontwikkeling (18 februari) 

   Infosessie nieuwe wet 
natuurbescherming  
( 7 maart) 

   Infosessie PAS ( 7 maart) 

11 april 2016 (PS 18 april 2016) 

  Voortgangsrapportage 
2015 IGP 2012-2019 

Hooravond gemeenteraden 
Rhenen en Veenendaal 
m.b.t. voorontwerp-
inpassingsplan 
Prattenburg. (4april) 

   infosessie Herijking PRS  
(tervisielegging start 27 
mei) 

30 mei 2016 (PS 6 juni 2016) 

 Vaststellen 
innovatieprogramma FLO 
2016-2019 ( afhankelijk van 
behandeling in april) 

Ontwerp Herijking PRS / 
PRV 

Bezoek  terrein Van Braam 
Houckgeestkazerne  
i.h.k.v. consultatieronde 
burgers. 

    

20 juni 2016 (PS 4 juli 2016) 

 Ontwerp Herijking PRS / 
PRV 

 Infosessie 
Voorontwerpinpassingsplan 
( VOIP) Kantoren 

 Koersdocument Nieuwe Wet 
Natuurbescherming 

  

 Jaarrekening / Kadernota    

 Statenvoorstel Wijziging 
Waterverordening HDSR 
 

  

5 september 2016 (PS 19 september 2016) 

 Statenvoorstel Herziening 
Landschapsverordening 

 Hoorzitting 
ontwerpinpassingsplan 
Prattenburg 

 Vaststellen beleidskader 
Binnenstedelijke 
Ontwikkeling 

 Hoorzitting 
Voorontwerpinpassingsplan 
(VIOP) Kantoren 

10 oktober 2016 (PS 31 oktober 2016) 

 NJR en Begroting   

    

21 november 2016 (PS 12 december 2016) 

 Vaststelling herijkte PRS en 
PRV 

  

 Vaststellen inpassingsplan   
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Prattenburg 

 
 

GROSLIJST  DATUM 

Landelijk gebied  

Koersdocument nieuwe Wet Natuurbescherming  Juni 2016 

Statenvoorstel aanpassing Landschapsverordening 2
e
 kwartaal 2016 

Ruimtelijke ontwikkeling  

Ontwerp Inpassingsplan Landgoed Prattenburg 2
e
 kwartaal 2016 

Voortgang gebiedsvisie Paleis Soestdijk Eind 2016 

Doorontwikkeling Vliegbasis Soesterberg  pm 

Infosessie Ontwerpinpassingsplan (OIP) Kantoren  Maart / april 2017 

Vaststellen PIP kantoren  Nov/ dec 2017  

Water   

Expertmeeting Deltaprogramma   pm 

Wonen  

Netwerkbijeenkomst Binnenstedelijke Ontwikkeling 18 februari  2016 

Werkbezoek Binnenstedelijke Ontwikkeling ( in samenhang met vaststellen kadernotitie ) Mei / juni 2016 

 

TOEZEGGINGEN AFDOENING 

Algemeen  

RGW 12 oktober: GS zeggen toe een schematisch overzicht te leveren waarin duidelijk 
wordt welk uitvoeringsplan bij welk beleidsplan hoort en welke portefeuillehouder 
verantwoordelijk is.  
Naar aanleiding hiervan geeft de ChristeUnie in de commissie van 18 januari aan om 
eventueel het Stategisch Kader 2015-2019 te benutten om deze toezegging in te lossen. GS 
nemen deze suggestie mee.  

Zo snel mogelijk. ( 
verhuist waarschijnlijk 
naar BEM) 

Ruimtelijke ontwikkeling (dhr. ing.drs. P. van den Berg ) 

RGW 18 januari 2016: GS zeggen toe de commissie te informeren over de voortgang m.b.t. 
situatie van de 6ha schuifruimte te Woerden  

Herijking PRS 

RGW 23 november: GS zeggen toe PS regelmatig te informeren over de projectvoortgang 
van de Van Braam Houckgeestkazerne te Doorn.  

halfjaarlijks 

RGW 12 oktober: Marinierskazerne Doorn: GS zeggen toe PS mee te nemen in het proces 
van de te vormen stuurgroep die sturing gaat geven aan de uitwerking  van de 
intentieovereenkomst naar een mogelijke  samenwerkingsovereenkomst. 

Consultatieronde mei 
/ juni 2016 (1

e
 fase 

participatie) 

RGW 7 september: GS zeggen toe dat conflicterende beleidsonderdelen in de herijking van 
de PRS / PRV zullen worden gerepareerd.  

Planning herijking 
PRS 

Omgevingsvisie (Dhr. drs. R.W. Krol ) 

RGW 18 januari 2016: Ten behoeve van beïnvloeding van de Eerste Kamerleden m.b.t. de 
invoering van de nieuwe Omgevingswet , zegt GS toe de brief van het IPO en de Nota van 
Beantwoording aan de Staten te verstrekken, zodat dit kan worden meegenomen.  

z.s.m.  

AVP (Dhr. drs. R.W. Krol ) 

PS 7 december: GS zeggen toe om PS in de 1
e
 helft van 2016 te informeren over agrarische 

leegstand en de adviezen die de gebiedscommissies geven.  
1

e
 helft 2016 

PS 7 december: GS zeggen toe om (nieuwe) gebiedsprogramma’s, zodra deze beschikbaar 
zijn, ter informatie aan PS te sturen.  

1
e
 helft 2016 

Natuur (Dhr. drs. R.W. Krol ) 

PS 7 december: Naar aanleiding van het gebruik Round-up in het bos Nimmerdor te 
Amersfoort, zeggen GS toe om met de terreinbeheerders in gesprek te gaan en te 
onderzoeken of er alternatieve methoden mogelijk zijn voor de periode na 2017.  

2017 

Leefbaarheid kleine kernen (Dhr. drs. R.W. Krol) 

  

Transformatieopgave (Dhr. drs. R.W. Krol)  

PS 1 februari 2016: GS zeggen toe een lijst met de afbouw van plancapaciteit aan PS te 
zullen doorsturen zodra deze informatiew beschikbaar is. Een deel is echter pas beschikbaar 
als het PIP wordt vastgesteld.  

2017 

Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling (dhr. ing.drs. P. van den Berg) 

PS 23 april 2012: Statenvoorstel vaststellen Kadernota Wonen en Binnenstedelijke 
ontwikkeling 2012-2025, gedeputeerde zegt toe ook het doelgroepenbeleid in de regionale 
afstemmingsgesprekken mee te nemen, waaronder ook levensloopbestendige woningen. 

Bij vaststelling 
beleidskader BO 

PS 12 december 2011: Bij statenvoorstel Versnellingsagenda:  GS zeggen toe aandacht te 
besteden aan bouwen voor de sociale huursector als dit past binnen de randvoorwaarden 
van de knelpuntenpot bouwstagnatie  

Bij vaststelling 
beleidskader BO 

IGP ( Mw. mr. J. Verbeek-Nijhof)  

PS 3 februari 2014 nieuwe kaders Hart van de Heuvelrug: 
-GS zeggen toe de groene invulling op bouwlocaties voor ogen te houden. 

Bij nadere plan-
vorming 
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-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. 

 

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 

Water / Bodemdaling (Mw. mr. J. Verbeek-Nijhof) 

PS 7 december: GS zeggen toe PS via een notitie mee te nemen in welke maatregelen de 
provincie in samenwerking met bewoners en gebruikers heeft genomen om de bodemdaling 
tegen te gaan. 

 

RGW 23 november: GS zeggen toe de resultaten van de studie Bodemdaling  in het gebied 
van AGV mee te nemen in de uitvoering en de resultaten en de tijdsplanning met PS te 
delen.  

 

RGW 23 november: GS zeggen toe PS een terugkoppeling te geven m.b.t. de pilot 
Onderwaterdrainage.  

 

RGW 7 september: GS zeggen toe het Provinciaal Waterplan voor de zomer van 2016 toe te 
zenden en met een presentatie toe te lichten (incl. behaalde en de te behalen doelen, KRW)  

Voorjaar 2016 

Bodem (mw. A.M.A. Pennarts-Pouw) 

PS 7 december: n.a.v. BWM-plan: GS zeggen toe eerder over de planning van de sanering 
van spoedlocaties terug te koppelen aan PS dan eind 2016. (pub en puc) 

Voorjaar 2016 

RGW 23 november: GS zeggen toe uit te zoeken of, en zo ja, wanneer het hoofdstuk 
Stiltegebieden in 2016 eventueel wordt aangepast in de Provinciale Milieuverordening 2013.  

Medio 2016 

RGW 23 november: GS zeggen toe PS te informeren op welke wijze het gesprek tussen GS 
en PS zal worden gevoerd over de gezonde leefomgeving en hoe dat zijn beslag zal vinden 
in een uitvoeringsprogramma. 

2016 

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 
 
 

RGW 7 september: Op korte termijn komen GS terug over de inbreng van Utrecht t.a.v. 
STRONG  

2016 
 
 

OPENSTAANDE MOTIES (EN AMENDEMENTEN) 

PS-datum Onderwerp Afwikkeling/deadline 

1 februari 
2016 

Motie 4 “Houd rekening met de vergevorderde plannen van 
AFAS”.  

December 2017 ( vaststelling PIP 
kantoren) 

7 december 
2015 

Motie 119 “Leren voor windenergie met draagvlak” 2
e
 kwartaal 2016 en bij mogelijke 

nieuwe locaties 

7 december 
2015 

Motie 116 “Meevallers AVP reserveren Natuurverbetering”, 
Uiterlijk bij de herijking AVP in 2017 een lijst van 
investeringen in bestaande natuur ter besluitvorming  

1
e
 kwartaal 2018 (gekoppeld aan de 

herijking) 

7 december 
2015 

Motie 109 “Bijdrage Vitens voor ondergrondgebruik”, 
verzoek om voor juli 2016 met een voorstel te komen met 
afspraken ven een fin. vergoeding vanwege geleverde 
ecosystemen en bijdragen aan goed beheer natuur en 
recreatie.  (betreft natuurgebieden; zie ook motie 61 van 
2013)  

Juli 2016 ( relatie met motie 61 van 
2013) 

7 december 
2015 

Motie107  “Water als ordenend principe”, bij de uitvoering 
van het BWM-plan 2016-2021, bij iedere ruimt. ontw. water 
mede mee te nemen als ordenend beginsel.  

 

7 december 
2015 

Motie 105 “Strengere regels mest en landbouwgif”, bij het 
rijk pleiten voor strengere regels aangaande het gebruik van 
landbouwgif en het mestbeleid. 

1
e
 kwartaal 2016 

2 november 
2015 

Motie 82 “Duurzame toekomst voor agrariërs”n.a.v. 
begroting 2016: Lobby-dossier richting IPO, Tweede Kamer, 
minister EZ t.b.v. de ontwikkeling van voorstellen die zorgen 
voor een eerlijke prijs  

1
e
 kwartaal 2016 

2 november 
2015 

Motie 70 “Geld voor preventieve maatregelen 
ganzenoverlast”, n.a.v. de NJR 2015: een deel van de niet 
bestede € 90.000,- in 2016 in te zetten voor preventieve 
maatregelen populatiereductie ganzen 

NJR 2016 (relatie met doorlopende 
motie 5 van 27 juni 2011) 
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21 september 
2015 

Motie 61 Te bevorderen dat de geluidswal Veldhuizen 
zoveel mogelijk in het ontwerp zo veel mogelijk afloopt de 
laatste 200 meter 

Meenemen in het ontwerp bij de 
inpassing.  

22 juni 2015 Motie 37A Bestrijd woningnood in de provincie Utrecht Bij vaststellen beleidskader BO 

8 december 
2014 

Motie 45B (gewijzigd 45a+45) Natuurbank voor 
natuurcompensatie 

Bij eerste herijking PRS/PRV (2016) 

8 december 
2014 

Motie 42 Sociale Woningbouw prominent op de agenda 
(gewijzigde versie) 

Bij vaststellen beleidskader BO 

4 november 
2013 

Motie 61 Natuurbeleid 2.0: Ecosysteemdienst Drinkwater  Juli 2016 ( relatie met motie 109 van 
2015) 

4 november 
2013 

Motie 58 Natuurbeleid 2.0: Tijdelijke natuur Afhankelijk van ingaan nieuwe 
Natuurwet Rijk (tussen juli 2016 en 
januari 2017) 

4 februari 
2013 

PRS Motie 2 Utrecht staat voor afspraak windenergie Bij eerste herijking PRS/PRV (2016) 

4 februari 
2013 

PRS Motie 4 Breng de ladder voor duurzame ontwikkeling in 
de praktijk 

Bij eerste herijking PRS/PRV (2016) 

4 februari 
2013 

PRS Motie 5Waterkracht Bij eerste herijking PRS/PRV (2016) 

4 februari 
2013 

PRS Motie 11 Agrarische cultuurlandschappen op de 
Utrechtse Heuvelrug 

Bij eerste herijking PRS/PRV (2016)  
( Ook MME ivm Cultuurnota ) 

Doorlopende moties  

PS-datum Onderwerp Afwikkeling/deadline 

7 december 
2015 

Motie 118 “Investeringen kleine kernen”, dat aanvragen voor 
leefbaarheid kleine kernen niet per definitie worden 
afgewezen.  

Doorlopend tot einde coalitieperiode 

3 november 
2014 

Motie 36 Gemeenten helpen ons, dus wij helpen gemeenten 
(windenergie) ( samen met motie 119, 7 dec. 2015) 

Doorlopend 

3 november 
2014 

Motie 34 Utrecht staat voor afspraak windenergie II 
 

Doorlopend tot uiterlijk 2018. Jaarlijks 
wordt de stand van zaken 
meegenomen in de jaarrapportage 

27 juni 2011 Motie 5 Alternatieve en innovatieve methoden 
ganzenbeheer 

Doorlopend zolang de reductie duurt 


