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TERMIJNAGENDA COMMISSIE RGW (Ruimte, Groen en Wonen/Water) 
Vergadering:  16 april 2018  
Bijgewerkt op: 11 april 2018 
 

BIJZONDERHEDEN BESPREEKPUNTEN 
TER KENNISNAME 
PUNTEN 

PRESENTATIES & 
WERKBEZOEKEN 

16 april 2018 (PS 23 april 2018) 

 Voortgangsrapportage Integraal 
Gebiedsontwikkelingsprogramma 
2012-2019 

Voorontwerp PIP N411 Werkbezoek 
ecoducten 

 Voortgangsbrief 
Innovatieprogramma Fysieke 
Leefomgeving 2016-2019 

 VAB 
23-4-2018 

   Natuurinclusieve 
landbouw 
16-5-2018 (19.00-
21.30 uur) 

4 juni 2018 (PS 11 juni 2018) 

 Statenvoorstel Jaarrekening 2017   

2 juli 2018 (PS 9 juli 2018) 

 Statenvoorstel Kadernota 2018 Ontwerp PIP N411 PIP kantoren 

   Realisatiestrategie 
Natuur 

10 september 2018 (PS 24 september 2018) 

 Statenvoorstel Landbouwvisie Ontwerp PIP Kantoren  

15 oktober 2018 (PS 5 november 2018) 

 Statenvoorstel Begroting 2019   

 Statenvoorstel Vaststellen PIP 
N411 

  

26 november 2018 (PS 10 december 2018) 

 Statenvoorstel PIP Kantoren Voortgangsrapportage 
uitvoering 
natuurcompensatieprojecten 

 

 Statenvoorstel Vaststellen PIP 
N411 

Supplement monitoring en 
bijsturing Natuurvisie 

 

 

Groslijst 

ONDERWERP TERMIJN 

  

 

TOEZEGGINGEN AFDOENING 

Algemeen  

Gedeputeerde Pennarts komt met nadere info over de evaluatie van de Groene 
Handhaving en mogelijke financiële behoeften (RGW 23-10-2017) 

Eind 2017 
16-4-2018 

Gedeputeerde Maasdam neemt vragen over marketing mee naar de Stuurgroep 
Groene Hart (PS 6-11-2017) 

21-12-2017 
(stuurgroep) 

Gedeputeerde Maasdam deelt met de commissie de resultaten van het 
onderzoek groene VTH-taken in relatie tot de openstellingstoeslag (RGW 22-1-
2018) 

16-4-2018 

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

Casus Van Dorresteijn (RGW 23-10-2017, RGW 5-3-2018): 

 Gedeputeerde zal met de gemeente in gesprek gaan om vestiging van 

 
22-1-2018 
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de heer Dorresteijn op het terrein t.o. Peter van den Bremerweg 1-3 
mogelijk te maken 

 Gedeputeerde zal bedragen verbonden met bestemmingsplanwijziging 
nagaan en uitzoeken waar het knelpunt zit 

 
 
16-4-2018 

Marinierskazerne Doorn (RGW 22-1-2018) 

 gedeputeerde gaat na wat het eventuele vertrek van werknemers 
kazerne betekent voor de woningbehoefte (RGW 22-1-2018) 

 ieder half jaar voortgang melden 

 
Q2 2018. 
 
Q4 2018 

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

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

Oversteekbaarheid Fauna (uit MME 9-10-2017):  

 Via het verslag melden wanneer het monitoringrapport volgt  

 
22-1-2018 

Ecologisch bermbeheer onder de aandacht brengen van gemeenten en 
waterschappen (RGW 30-10-2017) 

1e kwartaal 2018 

Dierenambulances (RGW 30-10-2017): 

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

 
p.m. 
10-9-2018 

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     

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

Realisatiestrategie Natuur (PS 6-11-2017, RGW 22-1-2018) 

 Ook in 2018 kijken of de subsidieopenstelling voor 
kwaliteitsimpulsen natuur opengesteld kan worden (PS 6-11-2017) 

 Overzicht gerealiseerde hectares NNN en Groene Contour 

 Memo over mogelijkheden versnelling aanpak exoten 

 
22-1-2018 
 
5-3-2018 
16-4-2018 

Toelichting m.b.t. houtkap en bebossing (gedaan in BEM 22-1-2018) 16-4-2018 

Over bomenkap Haarzuilens zal gedeputeerde PS op de hoogte houden van de 
ingediende verzoeken kapvergunning en in gesprek gaan met B&W van 
Utrecht  (RGW 5-3-2018) 

16-4-2018 

Natuurontwikkeling (RGW 5-3-2018) 

 Gedeputeerde zal nagaan of op een andere manier inzicht kan worden 
verkregen in mest/mestfraude 

 Gedeputeerde gaat na of er initiatieven rond Groene Contouren zijn 
gestrand en, zo ja, waarom 

 
4-6-2018 
 
16-4-2018 

Ganzenbeheer (RGW 5-3-2018) 

 memo over de inzet op alternatieve bestrijdingsvormen 

 schriftelijk info op vragen over vangkooien 

 komt terug op vragen over verjaagmiddelenstudie en lasertechnologie 
en wat GS willen doen 

 
16-4-2018 
16-4-2018 
16-4-2018 

Gedeputeerde zal met het HUL overleggen over schaapskuddes (PS 5-2-2018) 5-3-2018 

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.  

augustus 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 

 
 
Voorjaar 2018 
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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 

 Geïnventariseerd wordt welke thematische gesprekken nog worden 
georganiseerd 

 Hoofdlijnen/uitgangspunten worden gedeeld 

10-9-2018 
2017 10-9-2018 
 
22-1-2018 
Juni 2018 
5-3-2018 
 
Discussiebijeenkomst 
5-3-2018 

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 
 
April juli 2018 
 
April 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) 

22-1-2018  
Oktober 2018 

Actieagenda Woningmarkt (RGW 5-3-2018) 

 Komt z.s.m. terug op de mogelijkheid van 1000 woningen Wijk bij 
Duurstede 

 Bij de U16 gemeenten wordt binnenstedelijke capaciteit nu 
onderzocht. Mogelijk zal dit ook bij andere regio’s gebeuren. Als dat 
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 

 
4-6-2018 
 
U16-onderzoek voor 
de zomer 

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 de stand van zaken Mastergrex Hart van de Heuvelrug 
halfjaarlijks aan PS aan te bieden. 

Doorlopend 
Standaard afspraak 
 

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

Water / Bodemdaling (dhr. drs. D.D. Straat) 

Organiseren expertmeeting POA (RGW 23-10-2017) p.m. 

Gedeputeerde zal bij de waterschappen navragen of zij actueel inzicht in de 
toestand van de waterlichamen kunnen geven (RGW 23-10-2017) 

22-1-2018 

Bodem (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.  

P.M. 

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

p.m. 


