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TOEZEGGINGEN
Algemeen
Gedeputeerde Pennarts komt in november met het plan Oostelijke
Vechtplassen naar PS (RGW 23-10-2017)
Gedeputeerde Pennarts komt met nadere info over de evaluatie van de Groene
Handhaving en mogelijke financiële behoeften (RGW 23-10-2017)
Gedeputeerde Van den Berg komt met een memo over de indicator voor de
emissie van broeikasgassen (RGW 23-10-2017)
Gedeputeerde Maasdam neemt vragen over marketing mee naar de
Stuurgroep Groene Hart (PS 6-11-2017)
Ruimtelijke ontwikkeling (dhr. ing. drs. P. van den Berg )
ARK: GS voegen standaard een reactie toe aan adviezen van de ARK (RGW 23-12017)
Memo met uitleg over (on)mogelijkheden geitenhouderijen (RGW 11-9-2017)
Inzicht in behoefte bedrijventerreinen bij gemeenten (RGW 23-10-2107)
Casus Van Dorresteijn (RGW 23-10-2017):
 Het verslag van dhr. Veldhuizen zal worden toegestuurd
 Gedeputeerde zal met de gemeente in gesprek gaan om vestiging van
de heer Dorresteijn op het terrein t.o. Peter van den Bremerweg 1-3
mogelijk te maken
AVP (mw. drs.M.W.J. Maasdam)
Natuur (mw. drs.M.W.J. Maasdam)
Gedeputeerde overweegt of GS alsnog met een brief over getroffen boeren
Fipronil affaire gaat komen (RGW 11-9-2017)
Oversteekbaarheid Fauna (uit MME 9-10-2017):
 Via het verslag melden wanneer het monitoringrapport volgt
 Mogelijk op korte termijn inzicht in globale planning bij het
projectoverzicht / vóór de volgende RGW-vergadering een ontwerp
projectplan + planning Is aan MME gestuurd
Vervolglijst invasieve soorten en proces hoe nu verder (RGW 30-10-2017)
Info groen in stedelijke omgeving (RGW 30-10-2017)
Ecologisch bermbeheer onder de aandacht brengen van gemeenten en
waterschappen (RGW 30-10-2017)
Dierenambulances (RGW 30-10-2017):
 Totaalbeeld op laten stellen door adviesbureau, inclusief nagaan hoe
andere provincies met deze problematiek omgaan
Rapportage Natuur (RGW 30-10-2017):
 In 2018 volgt een monitoringsplan over bestrijdingsmiddelen
 In IPO-verband zal de kwestie over nieuwe bestrijdingsmiddelen
worden aangekaart
 Er volgt een memo over het Binnenveld
 Gedeputeerde komt terug op de vraag over de mogelijkheid tot een
verbod van bestrijdingsmiddelen bij agrarisch natuurbeheer
i.r.t. de Realisatiestrategie Natuur ook in 2018 kijken of de subsidieopenstelling
voor kwaliteitsimpulsen natuur opengesteld kan worden (PS 6-11-2017)
Leefbaarheid kleine kernen (mw. drs.M.W.J. Maasdam)
Transformatieopgave (mw. drs.M.W.J. Maasdam)
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.
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AFDOENING
1-12-2017
Eind 2017
6-11-2017
21-12-2017
(stuurgroep)
p.m.
23-10-2017
1-1-2018
27-11-2017

23-10-2017

22-1-2018
27-11-2017

27-11-2017
27-11-2017
1e kwartaal 2018

p.m.

p.m.
p.m.
27-11-2017
27-11-2017
22-1-2018

2017 augustus 2018

VAB en Landbouwvisie (PS 12-12-2016, RGW 23-1-2017, RGW 15-5-2017):
 Problematiek vrijkomende grond wordt door GS in de Landbouwvisie
meegenomen.
 Idem biologische landbouw
 Kwestie fiscale faciliteiten zonnepanelen op daken wordt meegenomen
in gesprekken binnen IPO en in Den Haag
Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling (dhr. ing. drs. P. van den Berg)
BSO (RGW 15-5-2017)
GS zullen PS regelmatig informeren over de voortgang ruimtelijke agenda’s
In 2018 worden voor de projecten die zijn gestart binnen het nieuwe programma
Binnenstedelijke Ontwikkeling gemeld hoeveel sociale huurwoningen
gerealiseerd worden in projecten waar de provincie in participeert (RGW 19-62017)
Gedeputeerde zal nadenken over het effect van het niet voor alle gemeenten
meenemen van binnenstedelijk bouwen in de indicator (RGW 23-10-2017)
Hart van de Heuvelrug (mw. drs.M.W.J. Maasdam)
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.
Verkoop perceel Dolderseweg (RGW 23-10-2017)
 Gedeputeerde zal nagaan of besluit kan worden uitgesteld
 Gedeputeerde zal nagaan of het taxatierapport ter inzage kan worden
gegeven
IGP ( Mw. mr. J. Verbeek-Nijhof)
Water / Bodemdaling (Mw. mr. J. Verbeek-Nijhof)
Organiseren expertmeeting POA (RGW 23-10-2017)
Gedeputeerde zal bij de waterschappen navragen of zij actueel inzicht in de
toestand van de waterlichamen kunnen geven (RGW 23-020-2017)
Bodem (mw. A.M.A. Pennarts-Pouw)
RGW 20-6-2016: Ruimte voor inbreng provincie bij STRONG.

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.
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
Berichtgeving op website over grondwaterwinningsgebieden zal verhelderd
worden en er komt een nieuwe campagne (RGW 20-2-2017)

OPENSTAANDE MOTIES
PS-datum
Onderwerp
6-11-2017 Begroting
Motie 53 “Gezonde beleving van de
2018
natuur”, bankjes in natuur realiseren
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27 november 2017

2017

Najaar 2017
Vanaf 2018

22-1-2018

Doorlopend

z.s.m.
z.s.m.

p.m.
27-11-2017

P.M. Zienswijze
vastgesteld in PS 1212-2016
P.M.
Doorlopend staande
afspraak

p.m.

Afwikkeling/deadline
Medio 2018 (Kadernota)

MP
6-11-2017 Begroting
2018
JV

6-11-2017 Begroting
2018
PvdB
6-11-2017 Perspectief
Groene Hart 2018
MM
12-12-2016 Herijking
PRS/PRV
MM

12-12-2016 Herijking
PRS/PRV
PvdB
12-12-2016 Herijking
PRS/PRV
PvdB
12-12-2016 Herijking
PRS/PRV
MM

12-12-2016 Herijking
PRS/PRV
MM/PvdB

12-12-2016 Herijking
PRS/PRV
PvdB

12-12-2016 Herijking
PRS/PRV
PvdB

12-12-2016 Herijking
PRS/PRV
MM
12-12-2016 Wet
Natuurbescherming
MM

Motie 56A “Geen medicijnresten in
het water door een extra trap
zuivering” , samen met
waterschappen analyseren en plan
van aanpak maken
Motie 83 “Regionale samenwerking
voor woningen waar behoefte aan is”,
onderzoeken en plan van aanpak
maken
Motie 87 “Toekomstbestendige
landbouw”, in de Omgevingsvisie
spreken over rendabele en
toekomstbestendige landbouw
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
Motie 95 “Integrale
gebiedsontwikkeling Geer III en
omgeving”, integrale visie snel
opstellen
Motie 96 “Pauzelandschap Rijnenburg
met ambities energietransitie”
Motie 100 “Mogelijkheden van de
Menukaart – gluren bij de buren”,
instrument Menukaart onderzoeken
en nagaan of het voor de PU relevant
kan zijn
Motie 104 “Meer ruimte voor
kleinschalige detailhandel Stadshart
Amersfoort”, begrenzing
winkelgebieden alsnog opnemen na
vaststelling door Raad Amersfoort
Motie 105 “Woningvraag Oudewater”,
met Oudewater over
woningbouwopgave spreken,
mogelijkheden binnenstedelijk
onderzoeken en eventueel
aanvullende locaties
Motie 106 “Regionaal draagvlak voor
ontwikkeling bedrijventerreinen”, per
regio/gemeente de convenanten
herijken en eventueel beleid
aanpassen
Motie 115 “Flexibiliteit in
retailbeleid”, nagaan of meter-voormeterregeling mogelijk is
Motie 119 “Een plus op natuurbeleid,
een plus op budget”, bij Kadernota
evt. extra budget in beeld brengen
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Medio 2018 (Kadernota)

Medio 2018 (Kadernota)

Opstellen Omgevingsvisie

Bij retailvisie, 4e kwartaal 2017

2e helft 2017 2018 (gemeentelijke visie
pas in juni 2018 in de Raad)

2e helft 2017 1e kwartaal 2018
(gemeentelijke visie pas in juni 2018
in de Raad)
Bij Landbouwvisie maart april 2018

2017 (na besluitvorming Raad
Amersfoort)

Uiterlijk eind 2017 rapporteren

Eind 2017

4e kwartaal 2017
1e kwartaal 2018
Juli 2017
Maart 2018

12-12-2016 Wet
Natuurbescherming
MM
12-12-2016 Wet
Natuurbescherming
MM
12-12-2016 Wet
Natuurbescherming
MM
31-10-2016
Begroting 2017
MM

1 februari 2016 Them.
Structuurv. Kantoren
MM
7 december 2015
AVP 2016-2019
MM

7 december 2015
BWM-plan 201620121
MP

3-7-2017
JV
3-7-2017
JV

Motie 121 “Bomen langs provinciale
wegen”, herbeplanting als leidend
principe
Motie 124 “Aan de slag met invasieve
flora soorten”, vooruitlopend op het
Rijk met gemeenten plan van aanpak
maken
Motie 125 “Uitbreiding lijst
icoonsoorten”, Biodiversiteitsoverleg
opdragen lijst te beoordelen en
mogelijk (max 10) uit te breiden
Motie 88 “Demografische scan”, in
beeld brengen achtergronden van
maatschappelijke ontwikkelingen die
de leefbaarheid van kleine kernen
beïnvloeden
Motie 4 “Houd rekening met de
vergevorderde plannen van AFAS”.

permanent

Motie 116 “Meevallers AVP
reserveren Natuurverbetering”,
Uiterlijk bij de herijking AVP in 2017
een lijst van investeringen in
bestaande natuur ter besluitvorming
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)
Motie 13 “Bodem vraagt om uitleg”:
realistische indicator in Jaarrekening
2017
Motie 27 “Zuiver Water voor iedereen
zonder kopzorgen!”: probleemstoffen
inventariseren en maatregelen
formuleren
Motie 43 “Omgevingsvisie boven
Ruimtelijk-economische strategie”

1e kwartaal 2018 (gekoppeld aan de
herijking)

3-7-2017
PvdB
Doorlopende moties
PS-datum
Onderwerp
7 december 2015
Motie 118 “Investeringen kleine kernen”,
AVP2016-2019
dat aanvragen voor leefbaarheid kleine
MM
kernen niet per definitie worden
afgewezen.
27 juni 2011
Motie 5 “Ganzen” Alternatieve en
Ingekomen brief
innovatieve methoden ganzenbeheer
Faunabescherming
MM
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4e kwartaal 2017, loopt door in 2018;
1e nieuwsbrief verschenen

2017

27-11-2017

December 2017 ( vaststelling PIP
kantoren)

Juli 2017 ( relatie met motie 61 van
2013)

Voorjaar 2018

1-1-2018

Bij vaststelling RES

Afwikkeling/deadline
Doorlopend tot einde coalitieperiode

Reductie loop door tot en met 2019
Doorlopend zolang de reductie duurt

