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TERMIJNAGENDA COMMISSIE RGW (Ruimte, Groen en Wonen/Water) 
Vergadering:  15 oktober 2018  
Bijgewerkt op: 3 oktober 2018 
 

BESPREEKPUNTEN TER KENNISNAME PUNTEN 
PRESENTATIES & 
WERKBEZOEKEN 

15 oktober 2018 (PS 5 november 2018) 

Statenvoorstel Jaarrekening 
2017 

Mogelijkheden versnelling realisatie 
groene contouren  

 

Statenvoorstel Begroting 2019   

Statenvoorstel Vaststellen PIP 
N411 

  

26 november 2018 (PS 10 december 2018) 

Statenvoorstel PIP Kantoren Voortgangsrapportage uitvoering 
natuurcompensatieprojecten 

 

Bodemdalingvisie   

Statenvoorstel partiële 
herziening PRS/PRV (Herijking 
2016) 

  

4 februari 2019 

Samenwerkingsprogramma 
Landbouwvisie  

Supplement monitoring en bijsturing 
Natuurvisie  

 

 Uitwerkingsprogramma invasieve 
exoten  

 

 Stand van zaken geluidwal Woerden  

 

Groslijst 

ONDERWERP TERMIJN 

Stand van zaken uitvoering aanbevelingen rapport groene VTH-taken Q4 

Halfjaarlijks info stand van zaken geluidwal Woerden 2019 Q2 en Q4 

Jaarlijks evaluatie voortzetten moratorium Geiten Q2 2019 

 

TOEZEGGINGEN AFDOENING 

Algemeen  

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

Marinierskazerne Doorn (RGW 22-1-2018) 

• ieder half jaar voortgang melden 

 
Q4 2018 

Schriftelijk info over kosten Buck-rapport RES (RGW 2-7-2018) 10-9-2018 

AVP (mw. drs. M.W.J. Maasdam) 

GS nemen PS mee in uitkomst governance (RGW 2-7-2018) Q1 2019 

Natuur (mw. drs. M.W.J. Maasdam) 

Dierenambulances (RGW 30-10-2017): 

• Totaalbeeld op laten stellen door adviesbureau, inclusief nagaan hoe 
andere provincies met deze problematiek omgaan 

 
26-11-2018 

Rapportage Natuur (RGW 30-10-2017): 

• Effecten bestrijdingsmiddelen komen terug in het supplement 
monitoring en bijsturing 

•         In IPO-verband zal de kwestie over nieuwe bestrijdingsmiddelen 
worden aangekaart     

 
Jan. 2019 
 
Jan. 2019 
 
 

Ganzen (RGW 4-6-2018): 

• GS komen schriftelijk terug op kwestie stadsganzen 

 
Memo 18-9-2018 
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• GS nemen de suggestie mee om de evaluatie meer het karakter van een 
onderzoek te geven (aangezien maatregelen nog niet zijn doorgevoerd) 

Memo 18-9-2018 
 

In IPO-verband schaderegeling wild aankaarten en beeld kosten provincie 
Utrecht (PS 9-7-2018) 

Jan 2019 

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.  

december 2018 

VAB en Landbouwvisie (PS 12-12-2016, RGW 23-1-2017, RGW 15-5-2017, RGW 
22-1-2018): 

• 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 

• Extra memo over kieviten en weidevogelbeheer -> vervalt ivm actie plan 
wat volgt (toezegging RGW 10/9/18) 

 
 
10-9-2018 
 
10-9-2018 
 
p.m. 
15-10-2018 

Retailvisie (RGW 22-1-2018 en PS 5-2-2018) 

• Gedeputeerde gaat in gesprek met gemeenten Vijfheerenlanden 

• Evaluatie voorafgaand aan de verkiezingen 2019; dit ook als opmaat 
naar de nieuwe Omgevingsvisie 

• Gedeputeerde zal middels een brief aan gemeenten aangeven graag 
met hen in gesprek te gaan 

• Gedeputeerde zal de mogelijkheden van een leegstandsverordening  bij 
gemeenten aankaarten en e.e.a. ook in IPO-verband bespreken 

 
juli 2018 
Jan/feb 2019 
 
juli 2018 
 
juli 2018 

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

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 19-6-2017) 

Vanaf 2018 

Gedeputeerde zal nadenken over het effect van het niet voor alle gemeenten 
meenemen van binnenstedelijk bouwen in de indicator (RGW 23-10-2017) 

Oktober 2018 
Begroting 

Actieagenda Woningmarkt (RGW 5-3-2018, PS 11-6-2018) 

• Bij de U16 gemeenten wordt binnenstedelijke capaciteit nu onderzocht. 
Mogelijk zal dit ook bij andere regio’s gebeuren. Als dat is gebeurd, dan 
wordt helder of er nog voldoende capaciteit beschikbaar is. Met de 
uitkomsten van locatieonderzoeken ontstaat een gemeenschappelijke 
feitenbasis en dat kan aanleiding zijn om te praten over de rode 
contouren 

 
U16-onderzoek na de 
zomer, integrale 
afweging Q1 2019 

Hart van de Heuvelrug (mw. drs. M.W.J. Maasdam)  

IGP (dhr. drs. D.D. Straat)  

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

Organiseren expertmeeting POA (RGW 23-10-2017) 26 november 

Waterkwaliteit (RGW 2-7-2018) 
GS zullen met de waterschappen citizen science irt de waterkwaliteit bespreken. 

 
p.m. 

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

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.  

2018 

Berichtgeving op website over grondwaterwinningsgebieden zal verhelderd 
worden (RGW 20-2-2017) 

p.m. 
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Rekenkamer rapport Voortgangsrapportage 
opvolging 
aanbevelingen 

  

  


