
 

Vergadering 
Defintieve agenda 

Vergadering van Commissie Ruimte, Groen en Water 

Datum: 02-07-2018 13:00 uur 

 

Locatie: Zie opening 
Voorzitter: Mw. ir. J. Vaessen 
Griffier: Dhr. dr. R.J. Poort 

 1 Opening en algemeen (tijdsbesteding 13.00-14.30)  
 

0 

 1.1 Opening  
 

0 

 1.2 Vaststellen agenda  
 

0 

 1.3 Mededelingen  
 

0 

 1.4 Concept verslag van de statencommissie Ruimte, Groen en Water van 4 juni 2018 
(2018RGW66)  
Vaststellen  
 
Behandelend ambtenaar: Mw. R. Heidstra 0653704438 + verslag geheim achter inlog 
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 1.5 Rondvraag  
 
PvdA: natuurvriendelijke landbouw (Uit een enquete van Trouw onder 2300 boeren blijkt 
dat meer dan 80% van hen zou willen overschakelen naar natuurvriendelijk boeren.  
Uit de twee bijgevoegde artikelen uit de Volkskrant blijkt bovendien dat de huidige vorm 
van landbouw bedrijven tegen zijn grenzen aanloopt en waarschijnlijk zelfs niet langer 
werkt. 
 
Het roer moet dus om en daar zouden wij als provinciale overheid een belangrijke 
(gids)rol bij kunnen spelen. De discussie in het najaar over de provinciale landbouwvisie 
lijkt daar een uitgelezen moment voor. 
 
Wij stellen jullie voor om ons op die discussie (extra) zorgvuldig voor te bereiden en na 
het zomerreces een expertmeeting/hoorzitting met deskundigen te organiseren over de 
toekomst van de landbouw in het algemeen maar vooral die in de provincie Utrecht. 
 
We willen dit tijdens de rondvraag van rgw van 2 juli aan de orde stellen en horen dan 
graag jullie mening.) 
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 1.6 Termijnagenda (2018RGW67) en lijst moties  
Vaststellen  
 
Behandelend ambtenaar: dhr. R. Poort 0618300527 

2 

 1.7 Statenvoorstel Kadernota 2019-2022 en Voorjaarsnota 2018 (2018RGW78)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Dhr. Straat 
Behandelend ambtenaar: Dhr. A. Vermeeren tel. 030-2583321  
Uw technische vragen over Kadernota en Voorjaarnota kunt u sturen naar 
statengriffie@provincie-utrecht.nl. Vragen over de onderwerpen die vallen onder MME 
dienen op 18 juni a.s. 9.00 uur binnen te zijn om beantwoording voorafgaand aan de 
commissie te garanderen; voor vragen m.b.t. BEM en RGW geldt als deadline vrijdag 22 
juni 12.00 uur. 
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 2 AVP (tijdsbesteding 14.30-15.00)  
 

0 

 2.1 Statenbrief informatie over bevindingen werkwijze in de keten Agenda Vitaal Platteland 
(2018RGW71)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Mw. Maasdam-Hoevers 
Behandelend ambtenaar: Dhr. R. Jonge Poerink 06-21124673  
NB: in GS van 26 juni is nog een tweede brief over dit onderwerp vastgesteld. Deze 
ontvangt u z.s.m. als nazending. 
 
Opgewaardeerd op verzoek van de ChristenUnie en SGP: 
ChristenUnie:  
De rechtmatigheid van de AVP staat ter discussie. Vraag is of de aanbestedingsregels 
wel goed zijn gevolgd en wat de consequenties hiervan zijn voor ons provinciale beleid. 
Bij de Agenda Vitaal Platteland ervaren we als staten dat we weinig grip hebben op de 
kaderstelling. Hoe kunnen we dat verbeteren? Nu de huidige werkwijze om juridische 
redenen ter bespreking staat, willen we graag ook onze sturingsfilosofie inhoudelijk 
evalueren en bijstellen. 
SGP:  
Wij willen graag met de gedeputeerde van gedachten wisselen over de toekomstige 
financiering van de gebiedscommissies. Wat ons betreft dient alles op alles gezet worden 
de subsidiëring te behouden en te voorkomen dat er een Europese aanbesteding nodig 
is. 
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 3 Water (tijdsbesteding 15.00-15.45)  
 

0 

 3.1 Statenvoorstel uitwerking moties 27 en 56a (2017) waterkwaliteit (2018RGW69)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw 
Behandelend ambtenaar: Dhr. de Jong tel. 030-2582533 
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 4 Ruimte (tijdsbesteding 15.45-16.45)  
 

0 

  



 4.1 Statenbrief Uitvoering motie "Regionaal draagvlak voor ontwikkelingen bedrijventerreinen 
(2018RGW70)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: dhr. P. van den Berg 
Behandelend ambtenaar: Dhr. J. Blom 030-2583250  
Deze brief was eerder geagendeerd op 4 juni jl., waarbij is aangegeven dat bespreking 
wenselijk is. 
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 4.2 Statenbrief concept Ruimtelijke-economische strategie (2018RGW80)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: dhr. P. van den Berg 
Behandelend ambtenaar: Mw. I. Schartman tel. 030-2582486  
Opgewaardeerd op verzoek van de PvdA: 
- In het rapport wordt de urgentie voor de strategie en visie wel genoemd, maar worden 
geen keuzes gemaakt. Welke grenzen en keuzes zijn er bij de economische groei en 
welke criteria zijn van belang bij deze keuzes? 
- Wanneer komen ruimtelijke kwaliteiten en groen in het geding? 
- Wat is de betekenis van het economische groei voor mobiliteit en hh woningen voor 
werknemers? Hoe kunnen/willen we sturen op de groei? 
- Durven we keuzes te maken welke sectoren we wel en niet willen versterken? Zeker als 
we weten dat de Utrechtse economie zich onderscheidt op gebied van 
gezondheidseconomie. Is er nader gekeken naar de gedachte van ons, om Utrecht het 
‘Healthport’ van Nederland te maken? 
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 5 Ter informatie  
 

0 

 5.1 Statenbrief ontwerp beheerplan Natura 2000 gebied Kolland en Overlangbroek 
(2018RGW76)  
Ter informatie  
 
Portefeuillehouder: Mw. Maasdam-Hoevers 
Behandelend ambtenaar: Dhr. J. Kievit 06-15499783 
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 5.2 Statenbrief ontwerpinpassingsplan N411 Bunnik (2018RGW77)  
Ter informatie  
 
Portefeuillehouder: dhr. P. van den Berg 
Behandelend ambtenaar: Mw. M. van Gessel 030-2583501 
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 5.3 Memo Pennarts actueel inzicht van waterschappen over waterkwaliteit in de KRW 
waterlichamen (2018RGW74)  
 

1 

 5.4 Memo Pennarts wijziging Mijnbouwwet (2018RGW75)  
 
Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw 

1 

 5.5 Memo Maasdam resultaten natuurdoelen in kavelruil Binnenveld (2018RGW72)  
Ter informatie  
 
Portefeuillehouder: Mw. Maasdam-Hoevers 
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 5.6 Memo Maasdam omvang mestfraude Utrecht (2018RGW81)  
Ter informatie  
 
Portefeuillehouder: Mw. Maasdam-Hoevers 
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 6 Sluiting (16.45 uur)  
 

0 

Algemene bijlage 

voorzittersmail (pdf, 509 kB) 

  

  

 


