
NB: na afloop van de vergadering vindt er een informatiebijeenkomst plaats over VTH (Groene 
handhaving); startend om 15.00 uur of zo veel later als de RGW-vergadering afgelopen is. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Mw. A. Dekker 
Mw. ir. J.C.V. Vaessen 

 
 
 

 
Vergadering 

Definitieve agenda 
Vergadering van Commissie Ruimte, Groen en Water/Wonen 

Datum: 16-4-2018 13:00 uur 

 

 1 Opening en algemeen (tijdsbesteding 13.00-13.15)  

 1.1 Opening  

 1.2 Vaststellen agenda  

 1.3 Mededelingen  

Desgewenst kan hierbij nog kort ingegaan worden op de stand van zaken onderzoek 
Dolderseweg. 

NB: na afloop van deze (korte) RGW-vergadering zal een informatiebijeenkomst 
plaatsvinden over het onderzoek VTH-taken Groene Handhaving. Deze 
informatiebijeenkomst zal ongeveer een uur duren. Separaat ontvangt u hierover nadere 
info 

 1.4 Conceptverslag statencommissie Ruimte, Groen en Water van 5 maart 2018 
(2018RGW36)  
 
Behandelend ambtenaar: Mw. R. Heidstra 0653704438 

 1.5 Rondvraag  
 
PVV: integriteitsvraagtekens provinciaal Faunabeheer. De rondvraag komt aan de orde 
onder voorbehoud van nadere onderbouwing. 

 1.6 Termijnagenda (2018RGW37)  
Ter kennisname  
De meest actuele versie is als bijlage bij deze mail toegevoegd. 
NB: per mail heeft u op 10 april jl. een zestal memo’s toegezonden gekregen ter inlossing 
van toezeggingen uit de portefeuille van gedeputeerde mw. Maasdam. Deze memo’s 
zullen op de website aan de termijnagenda van deze vergadering worden gekoppeld. In 
tegenstelling tot het gestelde in de mail komen deze memo’s niet meer op de ter info lijst 
van RGW 4 juni 2018. Wij gaan er vanuit dat inhoudelijk de afdoening op deze manier 
helder is. 
 
Behandelend ambtenaar: dhr. R. Poort 0618300527 



 2 Ruimte (tijdsbesteding 13.15-13.30) 

 2.1 Afschrift brief aan B&W Soest agrarisch bedrijf te Soest  
Dit punt is niet opgewaardeerd door een fractie, echter dhr. Smiet van de Vereniging Vrij 
Polderland heeft zich als inspreker aangemeld. 

 
Portefeuillehouder: dhr. Van den Berg 

 2.2 Statenvoorstel benoeming nieuw lid Provinciale Commissie Leefomgeving (2018RGW43)  
Eerder is bij de fractievoorzitters nagegaan of men opmerkingen had bij deze benoeming. 
Dit bleek niet het geval, waardoor het voorstel is om dit statenvoorstel zonder bespreking 
en als sterstuk door te geleiden naar PS van 23 april 2018. 
 
Portefeuillehouder: dhr. Van den Berg 
Behandelend ambtenaar: C. Rademaker 030-2583248 

 3 Water (tijdsbesteding 13.30-14.00) 

 3.1 Brief Vislood 
 
Gevraagd wordt of de provincie handhavend op kan treden. In overleg met GS moet de 
inzender een antwoord ontvangen. 
 
Portefeuillehouder: dhr. Straat, mw. Pennarts-Pouw 

 3.2 Memo overzicht aanpak waterkwaliteit (2018RGW40)  

Opgewaardeerd op verzoek van D66: Dit memo voldoet niet helemaal aan mijn/de 
verwachting zoals we dat bespraken in de info sessie op 5 febr jl. Er staat in de memo dat 
de moties water, waaronder ook die over medicijnresten, zijn uitgewerkt in de memo. Dat 
lees ik niet terug in de memo. Het gaat nu veelal om de KRW doelen etc. Graag zou ik de 
informatie die wij toen in de info sessie hebben besproken, terug willen zien in deze 
uitwerking. En de actieplannen daartoe, zodat we bij de behandeling later bij de Kadernota 
beter beslagen ten ijs komen. 
 
Portefeuillehouder: Dhr. Straat 

 4 Ruimte en Groen (tijdsbesteding 14.00-14.45)  

 4.1 Verslag en vervolg P3-bijeenkomst Groene Hart 27-3-2018 
Bij dit agendapunt wordt u gevraagd te reflecteren op (het verslag van) de P3-bijeenkomst 
die is gehouden en uw ideeën voor het vervolg aan te geven. 
 
Portefeuillehouder: Mw. Maasdam-Hoevers 
Behandelend ambtenaar: R. Poort 06-18300527 

 4.2 Memo gedeputeerde Maasdam bomenkap Haarzuilens 
Dit memo is ter bespreking geagendeerd vanwege de actualiteit en het feit dat het aan u is 
nagezonden na afloop van de deadline tot opwaardering. 
 
Portefeuillehouder: Mw. Maasdam-Hoevers 

 5 Ter informatie  

 5.1 Statenbrief samenwerkingsovereenkomst Pilot Platform Kleine Landschapselementen 
(2018RGW38)  
 
Portefeuillehouder: Mw. Maasdam-Hoevers 
Behandelend ambtenaar: Mw. J. Bok 030-2582091 



 5.2 Statenbrief notitie ambities Perspectief Groene Hart 2040 in relatie tot beleid 3 Groene Hart 
provincies (2018RGW41)  
 
Portefeuillehouder: Mw. Maasdam-Hoevers 
Behandelend ambtenaar: Dhr. E. van Hoogstraten 030-2582549 

 5.3 Statenbrief trendverkenning fysieke leefomgeving tot 2050 (2018RGW39)  
 
Portefeuillehouder: Mw. Maasdam-Hoevers 
Behandelend ambtenaar: Mw. M. Braam 030-2583019 

 5.4 Statenbrief pilot vergunningplicht niet-veehouderij bedrijven in het PAS (2018RGW45)  
 
Portefeuillehouder: Mw. Maasdam-Hoevers 
Behandelend ambtenaar: Dhr. M. Blomsma 0618300486 

 5.5 Statenbrief voortgangsrapportage integraal gebiedsontwikkelingsprogramma 2012-2019 
over 2017 (2018RGW42)  
 
Portefeuillehouder: Mw. Maasdam-Hoevers 
Behandelend ambtenaar: Dhr. E. Versloot 030-2582156 

 5.6 Statenbrief voortgangsbrief 2017 innovatieprogramma fysieke leefomgeving 2016-2019 
(2018RGW44)  
 
Portefeuillehouder: dhr. P. van den Berg 
Behandelend ambtenaar: Mw. M. Hoefsloot 06-46055051 

 5.7 Statenbrief voorontwerpinpassingsplan N411 Bunnik (2018RGW47)  
 
Portefeuillehouder: dhr. Van den Berg 
Behandelend ambtenaar: Mw. M. van Gessel 030-2583501 

 5.8 Statenbrief mastergrondexploitatie Programma Hart van de Heuvelrug en Grondexploitatie 
project Vliegbasis Soesterberg per 1-1-2018 (2018RGW46)  
 
Portefeuillehouder: Mw. Maasdam-Hoevers 
Behandelend ambtenaar: Mw. C. Bisseling 06-18300620 2 bijlagen geheim 

 5.9 Beantwoording vragen SP over Nationaal Park (2018RGW48)  
 
Portefeuillehouder: Mw. Maasdam-Hoevers 

 6 Sluiting  

 
 

 


