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TERMIJNAGENDA COMMISSIE RGW (Ruimte, Groen en Wonen / Water) 
Vergadering:  20 februari 2017  
Bijgewerkt op: 14 februari 2017 
 

BIJZONDERHEDEN BESPREEKPUNTEN 
TER KENNISNAME 
PUNTEN 

PRESENTATIES & 
WERKBEZOEKEN 

20 februari 2017 (PS 13 maart 2017) 

 Evaluatie PRS/PRV   

 Advies BOB Wonen   

27 maart 2017 (PS 10 april 2017) 

 Stand van zaken Van 
Braam 
Houckgeestkazerne 

 Infosessie 
Ontwerpinpassingsplan 
Kantoren 

 Programma Gezonde 
Leefomgeving 

Timetable 
winkelleegstand cf 
kantorenleegstand 

 

15 mei 2017 (PS 29 mei 2017) 

 Oordeelsvorming BOB 
Winkelleegstand 

  

 Vervolgbericht voortgang 
Dorresteijn 

  

19 juni 2017 (PS 3 juli 2017) 

 Jaarrekening 2016   

 Kadernota 2017   

 Soestdijk   

 Notitie VAB   

 Afronding BOB 
winkelleegstand 

  

11 september 2017 (PS 25 september 2017) 

 Retailvisie   

 Concept-Landbouwvisie   

23 oktober 2017 (PS 6 november 2017) 

 Najaarsrapportage 2017   

 Begroting 2018   

27 november 2017 (PS 11 december 2017) 

 Vaststellen PIP kantoren   

 Supplement monitoring 
en bijsturing Wnb 

  

 Landbouwvisie   

 

Groslijst 

ONDERWERP TERMIJN 

Ruimtelijke ontwikkeling  

Doorontwikkeling Vliegbasis Soesterberg  pm 

Water   

Jaarlijks een Waterdag met maatschappelijke partners 2017 

 

Strategische Agenda 

ONDERWERP TERMIJN 

Nieuwe accenten Vitaal Platteland 2e kwartaal 2016 BOB-
procedure Kleine 
kernen gestopt 
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Ad hoc commissie Omgevingswet 

ONDERWERP TERMIJN 

  

 
 
 

TOEZEGGINGEN AFDOENING 

Algemeen  

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

RGW 7 maart 2016: GS zullen terugkomen op vragen m.b.t. ontwikkelingen van 
zorgappartementen Helsdingen ( gemeente Vianen)  

Memo volgt 

Reactie op PCL-advies Gezonde  Leefomgeving (RGW 21-11-2016) 27-3-2017 in 
programma gezonde 
leefomgeving 

Prattenburg: reflectie op doorlopen proces (RGW 21-11-2016) 20-2-2017 p.m. 

Binnenstedelijke Ontwikkeling (PS 15-12-2016) 

 GS zal de rollen van de provincie nader uitwerken 

 Via de Kadernota eventueel extra middelen indien nodig 

 
Uitvoeringspr. 
3-7-2017 

ARK: GS voegen standaard een reactie toe aan adviezen van de ARK (RFGW 23-
1-2017) 

p.m. 

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

  

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

Schriftelijk antwoord op vragen ChrstenUnie over POP 3 (RGW 21-11-2016) 20-2-2017 info reeds 
verstuurd 

Biologische landbouw wordt meegenomen in de landbouwvisie (PS 12-12-2017) Landbouwvisie eind 
2017 

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

PS 4-7-2016: in de volgende verantwoording over de Faunabeheereenheid zullen 
de werkzaamheden en financiën gedetailleerder opgenomen worden. 

Jaarstukken is in 
recente notitie aan 
de orde gekomen 

RGW 30 mei 2016:  

 GS zeggen toe om de subsidies naar de Faunabeheereenheid in de 
begroting 2018 inzichtelijk te maken 

 PS via de commissie informeren over de stand van zaken met de 
grondverkopen en rondom de inrichting en verwerving van natuur.  

 
Najaar 2017 
 
Juni 2017 is in 
recente notitie aan 
de orde gekomen 

RGW 11 april 2016 en 21-11-2016: GS zeggen naar aanleiding van de vragen van 
de ChristenUnie toe een memo aan de commissie te zenden met nadere 
informatie over  de werkwijze met het “fosfaatplafond”.  

20-2-2016 

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 

Wnb (RGW 21-11-2016 en PS 12-12-2016) 

 PS op de hoogte houden bij eventuele voorstellen omtrent Icoonsoorten 
vanuit het Biodiversiteitsoverleg 

 
p.m. 
 

Nagaan of bij natuurgebieden asset-management kan worden toegepast (n.a.v. 
gesprek over asset-management bij provinciale wegen) (RGW 21-11-2016) 

20-2-2017 

PRS/PRV (PS 12-12-2017)  
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 Agrariër Soest: actieve betrokkenheid zoeken naar oplossingsrichting, 
waarbij nieuwvestiging agrarisch bedrijfsperceel niet ot de 
mogelijkheden behoort 

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 informatie beschikbaar is. Een deel is echter 
pas beschikbaar als het PIP wordt vastgesteld.  

2017 

Retailvisie: timetable voor eventueel proces cf kantoren (RGW 23-1-2017) 20-2-2017 

VAB (23-1-2017): 

 Problematiek vrijkomende grond wordt door GS in de Landbouwvisie 
meegenomen. 

 Rol gemeente bij sloop asbestpanden schetsen 

 
11-9-2017 
 
20-2-2017 

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

  

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

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. 

Doorlopend 
 

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

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

RGW 20-6-2016: GS zorgen dat PS de uitkomsten van de evaluatie 
Meststoffenwet i.r.t. waterkwaliteit ontvangen. 

20-2-2017 
27-3-2017 

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

RGW 20-6-2016: Ruimte voor inbreng provincie bij STRONG. Najaar 2016 

BEM 30 mei: GS zeggen toe PS te informeren over de afspraken met Vitens n.a.v. 
motie 109 van 2015. Naar verwachting is dit rond de zomer 2016.  

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 
 
 

Informatie over stand van zaken Lsv (RGW 23-1-2017) 20-2-2017 

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

OPENSTAANDE MOTIES  

PS-datum Onderwerp Afwikkeling/deadline 

12-12-2016 Herijking 
PRS/PRV 

Motie 94 “Helder proces en gedeelde 
aanpak met regio’s” , goed met regio’s 
overleggen over de op te stellen 
retailvisie en PS informeren 
voorafgaand aan uitvoering 

Bij retailvisie, 4e kwartaal 2017 

12-12-2016 Herijking Motie 95 “Integrale 2e helft 2017 (gemeentelijke visie 
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PRS/PRV gebiedsontwikkeling Geer III en 
omgeving”,  integrale visie snel 
opstellen 

gereed) 

12-12-2016 Herijking 
PRS/PRV 

Motie 96 “Pauzelandschap Rijnenburg 
met ambities energietransitie” 

2e helft 2017 

12-12-2016 Herijking 
PRS/PRV 

Motie 97 “Infortmatieplicht bij 
verleggen contouren”, 
grondeigenaren direct informeren bij 
op handen  zijnde plannen 

Afgedaan: GS zeggen toe te voldoen 
aan deze informatieplicht en 
daarover te rapporteren bij de 
eerstvolgende herijking/ 
Omgevingsvisie. Bij tussentijdse 
besluitvorming wordt deze motie in 
acht genomen 

12-12-2016 Herijking 
PRS/PRV 

Motie 100 “Mogelijkheden van de 
Menukaart – gluren bij de buren”, 
instrument Menukaart onderzoeken 
en nagaan of het voor de PU relevant 
kan zijn 

Bij Lanbouwvisie eind 2017 

12-12-2016 Herijking 
PRS/PRV 

Motie 101 “Digitale Laan van de 
Leefomgeving”, in aanloop naar 
Omgevingsvisie snel beschikbaar 
stellen  

 Laan v.d. Leefomgeving Rijk 
bepaalt met koepels tijdpad. 
Huidige planning: eerste 
producten 2019, gereed 2024. 
In tussentijd stellen wij eigen 
ruimtelijke gegevens 
beschikbaar. 

 Besluitvormingsdocument 
digitaal: 2019 (vaststellig 
Omgevingsvisie) 

12-12-2016 Herijking 
PRS/PRV 

Motie 103 “Driedimensionale 
Omgevingsvisie”, in aanloop naar 
Omgevingsvisie een driedimensionale 
aanpak, met alle beleidskeuzes voor 
de ondergrond 

2e kwartaal 2017: startnotitie 
Omgevingsvisie 

12-12-2016 Herijking 
PRS/PRV 

Motie 104 “Meer ruimte voor 
klainschalige detail;handel Stadshart 
Amersfoort”, begrenzing 
winkelgebieden alsnog opnemen na 
vaststelling door Raad Amersfoort 

2017 (na besluitvorming Raad 
Amersfoort) 

12-12-2016 Herijking 
PRS/PRV 

Motie 105 “Woningvraag Oudewater”, 
met Oudewater over 
woningbouwopgave spreken, 
mogelijkheden binnenstedelijk 
onderzoeken en eventueel 
aanvullende locaties 

Uiterlijk eind 2017 rapporteren 

12-12-2016 Herijking 
PRS/PRV 

Motie 106 “Regionaal draagvlak voor 
ontwikkeling bedrijventerreinen”, per 
regio/gemeente de convenanten 
herijken en eventueel beleid 
aanpassen 

Eind  2017 

12-12-2016 Herijking 
PRS/PRV 

Motie 113 “Voorbereiding op 
Omgevingswet”, principes 
Omgevingswet m.b.t. sturing 
beschrijven 

2e kwartaal 2017; startnotitie 
Omgevingsvisie 

12-12-2016 Herijking Motie 114 ”Versnellen woningbouw”, Rapportage uiterlijk begin 2018 
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PRS/PRV in uitwerkingsprogramma BSO komen 
met voorstel versnellen wonningbouw 
bij gemeenten die dit niet 
binnenstedelijk kunnen realiseren 

12-12-2016 Herijking 
PRS/PRV 

Motie 115 “Flexibiliteit in 
retailbeleid”, nagaan of meter-voor-
meterregeling moglijk is 

4e kwartaal 2017 

12-12-2016 Herijking 
PRS/PRV 

Motie 116 “Monitoring Rode 
Contouren en Kernrandvisies”, goed 
administreren en rapporteren 

Afgedaan: GS zeggen toe de 
gevraagde gegevens te monitoren en 
daarover te rapporteren bij 
eerstvolgende herziening danwel 
Omgevingsvisie 

12-12-2016 Wet 
Natuurbescherming 

Motie 119 “Een plus op natuurbeleid, 
een plus op budget”, bij Kadernota 
evt. extra budget in beeld brengen 

Juli 2017 

12-12-2016 Wet 
Natuurbescherming 

Motie 120 “Aanwijzing van de Kievit 
als icoonsoort” 

2017 

12-12-2016 Wet 
Natuurbescherming 

Motie 121 “Bomen langs proviciale 
wegen”, herbeplanting als leidend 
principe  

permanent 

12-12-2016 Wet 
Natuurbescherming 

Motie 124 “Aan de slag met invasieve 
flora soorten”, vooruitlopend op het 
Rijk met gemeenten plan van aanpak 
maken 

2017 

12-12-2016 Wet 
Natuurbescherming 

Moeite 125 “Uitbreiding lijst 
icoonsoorten”, Biodiversiteitsoverleg 
opdragen lijst te beoodelen en 
mogelijk (max 10) uit te breiden 

2017 

12-12-2016 
Beleidskader 
Binnenst. 
Ontwikkeling 

Motie 133 “Provincie Utrecht pro-
actieve rol op de woningmarkt” 

2017 e.v. 

12-12-2016 
Beleidskader 
Binnenst. 
Ontwikkeling 

Motie 134 “Koppel duurzaamheid aan 
betaalbaarheid”, verduurzamen 
woningen, evt. inzet financieel 
instrumentarium Energietransitie 

 

31-10-2016 
Begroting 2017 

Motie 85 “Veldwachters”, Haast 
maken  met openstellingstoeslag voor 
langdgoedbeheerders en of er meer 
groene handhavers nodig zijn en de 
kosten daarvan (lid 1 RGW, lid 2 BEM) 

Kadernota rapporteren en RGW 20-2-
2017 

31-10-2016 
Begroting 2017 

Motie 88 “Demografische scan”, in 
beeld brengen achtergronden van 
maatschappelijke  ontwikkelingen die 
de leefbaarheid van kleine kernen 
beïnvloeden 

p.m. 

1 februari 2016 Them. 
Structuurv. Kantoren 

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

December 2017 ( vaststelling PIP 
kantoren) 

7 december 2015 
Motie Vreemd 

Motie 119 “Leren voor windenergie 
met draagvlak” 

2e kwartaal 2016 en bij mogelijke 
nieuwe locaties 

7 december 2015 
AVP 2016-2019 

Motie 116 “Meevallers AVP 
reserveren Natuurverbetering”, 
Uiterlijk bij de herijking AVP in 2017 

1e kwartaal 2018 (gekoppeld aan de 
herijking) 
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een lijst van investeringen in 
bestaande natuur ter besluitvorming  

7 december 2015 
BWM-plan 2016-
20121 

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) 

2 november 2015 
Begroting 2016 

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

1e kwartaal 2016 

21 september 2015 
Inp. plan Geluidwal 
Veldhuizen 

Motie 60 “Geluidswal Veldhuizen” 
Met Utrecht en Woerden afloop 
laatste 200m bevorderen 

2016  

22 juni 2015 
Kadernota 2015 

Motie 37A “Bestrijd woningnood in de 
provincie Utrecht” Wonen bereikbaar 
houden voor huishoudens 
aangewezen op sociale huursector 

Bij vaststellen beleidskader BO 

8 december 2014 Motie 42 “Sociale Woningbouw 
prominent op de agenda” (gewijzigde 
versie) Beschikbaarheid sociale 
huurwoningen en ernergiezuiniger 
maken corporatiewoningen 

Bij vaststellen beleidskader BO 

Doorlopende moties  

PS-datum Onderwerp Afwikkeling/deadline 

7 december 2015 
AVP2016-2019 

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

Doorlopend tot einde coalitieperiode 

3 november 2014 
2e part. herz. PRS 

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

Doorlopend 

3 november 2014 
2e part. herz. PRS 

Motie 34 “Utrecht staat voor afspraak 
windenergie II” Eventueel aanvullende 
locaties voorstellen 
 

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

27 juni 2011 
Ingekomen brief 
Faunabescherming 

Motie 5 “Ganzen” Alternatieve en 
innovatieve methoden ganzenbeheer 

Doorlopend zolang de reductie duurt 


