dinsdag 21 november 2017
10:45

Vergadering

Definitieve agenda

Vergadering van Commissie Ruimte, Groen en Water
Datum: 27-11-2017 13:00 uur

Locatie: Zie opening
Voorzitter: Mw. A. Dekker
Griffier: Dhr. dr. R.J. Poort
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Opening en algemeen (tijdsbesteding 13.00-13.30)

1.1

Opening

1.2

Vaststellen agenda
Vaststellen
Voorgesteld wordt om de agenda vast te stellen.

1.3

Mededelingen

1.4

Verslag Statencommissie Ruimte, Groen en Water van 23 en 30 oktober 2017
(2017RGW102)
Vaststellen
Behandelend ambtenaar: Mw. R. Heidstra 06-53704438 Er zijn geen
opmerkingen ontvangen. Voorgesteld wordt om het verslag vast te stellen.

1.5

Rondvraag
SGP: In de vergadering van 12 december 2016 is bij de behandeling van de
herijkte PRS/PRV naast een amendement van onze kant ook een motie van de
PvdA ingediend over de woningbouwopgave van Wijk bij Duurstede. De motie van
de PvdA is destijds aangenomen. In deze aangenomen motie werd het college
opgedragen met de gemeente Wijk bij Duurstede en mogelijke andere betrokken
gemeenten in overleg te gaan om eind 2017 een integrale visie op de
gebiedsontwikkeling de Geer III gereed te hebben met de daarbij behorende
opgaven en daar PS over te informeren. Graag vernemen wij van het college hoe
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het met de uitvoering van deze motie staat.
1.6

Termijnagenda (2017RGW103)
Ter kennisname
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Behandelend ambtenaar: Dhr. R. Poort 06-18300527 De laatste versie is als
bijlage bijgevoegd. U wordt voorgesteld de termijnagenda voor kennisgeving aan te
nemen.
1.7

Gesprek met dhr. Roncken (ARK)
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Natuur en Ruimte (tijdsbesteding 14.00-15.00)

2.1

Statenbrief verkoop kavels Dolderseweg Huis ter Heide (2017RGW106)
Ter bespreking

1

Portefeuillehouder: Mw. Maasdam-Hoevers
Behandelend ambtenaar: Mw. C. Bisseling 030-2582750
In PS van 6 november jl. is afgesproken om, n.a.v. nog ter inzage gelegde stukken,
dit onderwerp terug te laten komen op de commissieagenda.
2.2

Statenbrief uitwerking motie 32B Groene Leerwerkbedrijven (2017RGW104)
Ter bespreking
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Portefeuillehouder: Mw. Maasdam-Hoevers
Behandelend ambtenaar: Dhr. J. Jorritsma 06-18300512
PvdA:Bespreken hoe dit initiatief toch tot een succes kan worden gemaakt, welke
inzet en contacten zijn er geweest met gemeenten en de PvdA wil nieuw
voorstellen inbrengen voor een verdere uitwerking
SGP We zien dat er zeer weinig belangstelling is voor de regeling. Graag wisselen
we met de gedeputeerde van gedachten over de vraag of het nog wel zin heeft
deze regeling in de lucht te houden gezien de geringe belangstelling.
2.3

Statenbrief Veehouderij en gezondheid (2017RGW111)
Ter bespreking
Portefeuillehouder: Mw. Maasdam-Hoevers
Behandelend ambtenaar: Dhr. J. van Till 0625087472
GroenLinks:
Naar aanleiding van deze aanvullende informatie, de hoeveelheid aanvragen tot
uitbreiding van geitenhouderijen, het ontbreken van de "Handreiking veehouderij en
volksgezondheid" van het Rijk en het nog niet beschikbaar zijn van het advies van
de Gezondheidsraad over de VGO rapporten, zouden we dit punt in navolging van
de PvdA opnieuw willen agenderen. We willen graag met het college en
commissieleden van gedachten wisselen over de wenselijkheid van het inzetten
van ons ruimtelijk instrumentarium om - zoals het Rijk noemt - "bij besluiten op het
gebied van RO en bij vergunningverlening voor zover mogelijk rekening te houden
met de zorgelijke signalen uit de VGO studies."
PvdA:
De PvdA wil de inhoud van deze memo besproken in de context wat onlangs
besproken en afgesproken is in PS plus de ontwikkelingen in andere provincies
zoals Overijssel.
ChristenUnie:
Met de andere fracties wil de ChristenUnie bespreken welke keuzes we in Utrecht
moeten maken om tot een goede aanpak te komen.

1

2.4

Memo GS gedeputeerde Maasdam beheersplan Binnenveld (2017RGW115)
Ter bespreking

1

Portefeuillehouder: Mw. Maasdam-Hoevers
SGP:
Tot nog toe is altijd gecommuniceerd dat kwelputten zouden worden gerealiseerd
binnen het N2000-gebied, nu is dat opeens er buiten. Dat bevreemdt ons. Wij
nemen aan dat het woord 'buiten' in de memo 'binnen' moet zijn. Klopt de zin zoals
die er nu staat, dan verwachten wij een goede uitleg.
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Ruimte en Water (tijdsbesteding 15.00-16.30)

3.1

Statenbrief+ memo uitvoering motie 27 “Zuiver water voor iedereen zonder
kopzorgen (2017RGW109)
Ter bespreking
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Portefeuillehouder: Mw. Verbeek-Nijhof
Behandelend ambtenaar: Mw. J. Huesmann 030-2582647
SGP:
In de rapportage wordt op verschillende manieren duidelijk dat er nog weinig
duidelijk is over omvang en gevolgen van de medicijnresten. Welke stappen denkt
het college te gaan ondernemen juist deze (nieuwe) problematiek op te pakken.
Dat wordt ons onvoldoende duidelijk uit deze statenbrief. Graag horen we daar
meer over van de gedeputeerde.
ChristenUnie:
Reeds in juli werd hierover een motie aangenomen. Deze info zouden we voor de
behandeling van de begroting 2018 ontvangen, maar is nu te laat. Daarom werd in
november opnieuw een unanieme motie aangenomen. De ChristenUnie wil van de
commissie en de gedeputeerde weten hoe we de verloren tijd kunnen inhalen.
3.2

ingekomen mail ARK informerend over de Ringpark studie (2017RGW113)
Ter bespreking
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Portefeuillehouder: Mw. Verbeek-Nijhof
ChristenUnie:
De ChristenUnie ziet kansen om deze studie uit te werken tot bouwsteen voor de
Omgevingsvisie. Met de commissie willen wij bespreken welke processtappen
daarvoor nodig zijn. Van de gedeputeerde willen we weten welke raakvlakken zij
ziet met de RoDS.
3.3

Statenvoorstel correctie 2017 Provinciale Ruimtelijke Verordening, Provincie
Utrecht 2013 (herijking 2016) 2017RGW116
Ter bespreking
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Portefeuillehouder: Dhr. van den Berg
Behandelend ambtenaar: Dhr. J.G. Kentie 030-2582743
3.4

Statenvoorstel inpassingsplan "Reconstrutie N226 Hertekop-Schutterhoeflaan
inclusief fietstunnel" (2017RGW117)
Ter bespreking
Portefeuillehouder: Dhr. van den Berg
Behandelend ambtenaar: Mw. M. van Gessel 030-2583501
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Ter informatie
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4.1

Statenbrief evaluatie en voornemen tot verlenging benoeming Adviseur Ruimtelijke
Kwaliteit (2017RGW108)
Ter informatie

1

Portefeuillehouder: Dhr. van den Berg
Behandelend ambtenaar: Dhr. B. Cornelissen 030-2582985
4.2

ingekomen Collectief Eemland plan van aanpak kieviten in Eemland te bevorderen
(2017RGW114)
Ter informatie
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Portefeuillehouder: Mw. Maasdam-Hoevers
4.3

Statenbrief Beheerplan Natura 2000 Eemmeer en Gooimeer Zuidoever
(2017RGW112)
Ter informatie
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Portefeuillehouder: Mw. Maasdam-Hoever
sBehandelend ambtenaar: Dhr. C. Klemann 030-2583142
4.4

Statenbrief uitvoering motie Regionaal draagvlak voor ontwikkelingen
bedrijventerreinen (2017RGW120)
Ter informatie

1

Portefeuillehouder: Dhr. van den Berg
Behandelend ambtenaar: Dhr. J. Blom 0621844459
4.5

Ingekomen brief Nederlandse organisatie voor jacht en grondbeheer Nieuwe
Natuurwet (2017RGW121)
Ter informatie

1

Portefeuillehouder: Mw. Maasdam-Hoevers
4.6

Statenbrief Voortgang Ruimtelijke agenda Gemeenten (2017RGW119)
Ter informatie
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Portefeuillehouder: Dhr. van den Berg
Behandelend ambtenaar: Dhr. D. Theunissen 030-2582437
4.7

Ingekomen brief Vereniging Buren van Rijnenburg regie Duurzame energie project
Rijnenburg en Reijerscop (2017RGW123)
Ter informatie
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4.8

Statenbrief verkoop Park Vliegbasis Soesterberg (2017RGW106)
Ter informatie

1

Portefeuillehouder: Mw. Maasdam-Hoevers
Behandelend ambtenaar: Mw. C. Bisseling 030-2582750
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Sluiting (16.30 uur)

