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Nr. Datum PS en 
indiener 

Onderwerp Inhoud 
Verzoeken GS om 

Termijn van 
afdoening 

Stand van zaken GS Voorstel Presidium 
(planning, afhandeling) 
In te vullen door SGU 

Commissie Milieu & Mobiliteit (M&M) 
M60 6-11-2017 

SP 
 
 

Energie “Veiligheid voorop bij Geothermie”, samen met EBN 
boorlocaties vooraf beoordelen en veiligheid als uitgangspunt 
te nemen bij beslissingen 

p.m. Van Essen - Staten zijn met 
memo 2018MME174 
geïnformeerd over stand 
van zaken. Momenteel 
loopt geologisch onderzoek 
met o.a. EBN 

-- 

M151 10-12-2018 
D66 

Mobiliteit In de aanbesteding een belangrijk deel van de waardering toe 
te wijzen aan de vormgeving en inpassing van de brug, 
passend bij het karakter van de omgeving en de poortfunctie 
van de brug. 
Een passende aanbestedingsmethode te zoeken, die hier 
recht aan kan doen, bijvoorbeeld design & construct 

Voorstel Q1 
2022  
 
Evaluatie 
2025  

Schaddelee - Wordt 
meegenomen in project 
Rijnbrug 

MME  

M153 10-12-2018 
GroenLinks, 
CDA, 
ChristenUnie 
en PvdA 

Mobiliteit  Verbetering van de leefbaarheid en luchtkwaliteit. Het 
terugdringen van geluidshinder als uitgangspunt mee te 
nemen bíj de verdere uitwerking van het project Rijnbrug, de 
luchtkwaliteit en geluidshinder in Rhenen te monitoren en het 
ontwerp en de uitvoering van het project daar waar mogelijk 
hier verder op te optimaliseren. Op zo kort mogelijke termijn 
samen met de gemeenten Rhenen, Veenendaal en 
Wageningen, de provincie Gelderland, de Universiteit 
Wageningen en andere grote 
werkgevers in de regio in gesprek te gaan om door middel van 
een werkgeversaanpak en andere vormen van 
mobiliteitsmanagement de verkeersoverlast op de N225 en 
N233 in en rond Rhenen zo snel mogelijk te verminderen. Ter 
ondersteuning hiervan en in samenwerking met betreffende 
gemeenten, het verbeteren 
van de hoofdfietsroutes tussen Rhenen en Veenendaal en 
Rhenen en Wageningen conform 
de ambities van het Mobiliteitsplan zo spoedig mogelijk 
voortvarend op te pakken. 

Q1  2022 Schaddelee  
In de loop van 2021 worden 
op de parallelweg van de 
N233 tussen Rhenen en 
Veenendaal maatregelen 
genomen om de fiets-
veiligheid te verbeteren. In 
eerste helft van 2021 wordt 
door de Regio Foodvalley 
een maatregelenpakket 
opgesteld om de 
fietsverbindingen in het 
gebied Binnenveld te 
verbeteren. Dat gebied is 
gelegen tussen de kernen 
van Rhenen, Veenendaal, 
Ede en Wageningen. De 
Provincie Utrecht is hierbij 
betrokken. Tevens 
participeren wij in de 
werkgeverssamenwerking 
van de regio Foodvalley 
 

2020 

M154 10-12-2018 
GroenLinks, 
SGP, PvdA en 
ChristenUnie 

Mobiliteit  Bij de aanbesteding van het project Rijnbrug er voor te zorgen 
dat zoveel mogelijk de 
principes van circulair bouwen worden gehanteerd. 

Q1 2022 Schaddelee - Wordt 
meegenomen in project 
Rijnbrug. 
Update in Q1 2022 i.p.v. Q1 
2021 is realistischer; op dit 
moment zitten we nog in 
volop procedures en is 

Q1 2021 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2017/06-november/09:30/PS2017PS10-motie-060-Veiligheid-voorop-bij-Geothermie-ingediend-door-de-SP.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2018MME24-Motie151-Het-oog-wil-ook-wat-ingediend-door-D66-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2018MME24-Motie153-Benut-project-Rijnbrug-voor-verbetering-leefbaarheid-en-fietsverbindingen-ingediend-door-GroenLinks-ea-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2018MME24-Motie154-Nieuwe-Rijnbrug-circulair-ingediend-door-GroenLinks-ea-AANVAARD.pdf
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Nr. Datum PS en 
indiener 

Onderwerp Inhoud 
Verzoeken GS om 

Termijn van 
afdoening 

Stand van zaken GS Voorstel Presidium 
(planning, afhandeling) 
In te vullen door SGU 

aanbesteding niet aan de 
orde. 

M09 18-02-2019 
D66, 
ChristenUnie, 
50PLUS, PvdA 

Mobiliteit ‘Maximaal 70, maar ontwerp gezond’ voor N233 Rondweg 
Veenendaal, inrichting bebouwde kom met 
snelheidsverlagende maatregelen 

2024 Schaddelee - Wordt 
onderzocht 
Maatwerk is daarin 
mogelijk. Realisatie 
rondweg wordt in 2024 
verwacht. Op 28 april 
2021wordt  een 
informatiesessie voor PS 
georganiseerd waarin de 
tussenresultaten van het 
onderzoek naar 
snelheidsverlaging wordt 
gepresenteerd. 

M&M  

M03  18-02-2019 
GroenLinks, 
50PLUS, CDA, 
PvdA, SP, 
ChristenUnie 

Mobiliteit  Motie 80 op de Zuilense Ring, voorstel uit werken  Q4 2021  Schaddelee –  
De uitwerking van deze 
motie wordt gekoppeld aan 
de trajectaanpak, waarvan 
de realisatie voor deze weg 
in 2025 gepland staat en 
uiterlijk Q4 2021 de aanpak 
door GS wordt vastgesteld. 
Tijdens de trajectaanpak 
zullen verschillende 
scenario's worden 
uitgewerkt (100km en 80km 
scenario’s) en welke 
investeringen daarvoor 
nodig zijn. De trajectaanpak 
is een integrale studie 
waarbij ook de aspecten 
geluid en luchtkwaliteit aan 
bod komen en volgens het 
dan geldende beleid 
noodzakelijke maatregelen 
worden benoemd. Hierin 
houden wij ook rekening 
met de omgeving zoals de 
realisatie van de 
Noordelijke Randweg door 
de gemeente Utrecht en de 
ruimtelijke ontwikkelingen in 

 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2019MME03-Motie-09-maximaal-70-maar-ontwerp-gezond-voor-N233-Rondweg-Veenendaal-ingediend-door-D66-ea.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2019PS-Motie-03-Motie-vreemd-aan-de-orde-vd-dag-80-op-de-Zuilense-Ring-ingediend-door-GroenLinks-ea-1.pdf
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Nr. Datum PS en 
indiener 

Onderwerp Inhoud 
Verzoeken GS om 

Termijn van 
afdoening 

Stand van zaken GS Voorstel Presidium 
(planning, afhandeling) 
In te vullen door SGU 

Stichtse Vecht. Een 
belangrijk aandachtspunt 
hierin is de trajectcontrole 
en de mogelijkheden tot 
behoud daarvan. 

M35 10-7-2019 
VVD en D66 
 

Uitvoerings-
organisaties 

PS informeren over welke middelen praktisch en juridisch 
beschikbaar zijn, lange termijn visie. Onder de aandacht 
brengen bij de besturen van RUD en ODRU  

maart 2020 Strijk - Zoals uit Statenbrief 
2019BEM138 blijkt, loopt 
de discussie over de lange 
termijn visie van de RUD. 
GS zal PS spreken over de 
lange termijnvisie als deze 
is afgerond. We blijven 
fusie als stip op de horizon 
uitdragen. 

 

M83 30-10-2019 
CDA en 
GroenLinks 

Mobiliteit Om in overleg te treden met vertegenwoordigers van 
Bedrijventerrein Lage Weide, de 
initiatiefnemers van de MBO-campus, Platform Bedrijven 
Utrecht-West, de omliggende 
gemeenten en de aanbieder van het OV om te zoeken naar 
een passende 
maatwerkoplossing; 
• Met deze gesprekken ook de fietsverbinding Demkabrug mee 
te nemen als verbeterpunt 
voor de huidige bereikbaarheid per fiets; 

Q2 2021 Schaddelee, 
Op 17 november 2020 is de 
aftrap geweest van de 
Mobiliteitsaanpak Lage 
Weide/De Wetering-
Haarrijn waarin de 
provincie, gemeente 
Utrecht gemeente Stichtse 
Vecht en 
parkmanagement/bedrijven
verenigingen gezamenlijk 
inzetten op duurzame 
bereikbaarheid van deze 
bedrijventerreinen, met 
name gericht op fiets, OV 
en verkeersveiligheid. De 
aanpak van de Demkabrug 
staat ook op de 
werkagenda. Onderzoek 
naar verbetering van de 
brug zal naar verwachting 
worden meegenomen in de 
verkenning van de Dom tot 
Dam snelfietsroute. . In Q2 
2021 ontvangt u een 
Statenbrief ter afdoening 
van deze motie. 
 

 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2019PS18-Motie-35-Een-loket-en-benchmark-omgevingsdiensten-ingediend-door-VVD-en-D66-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2019PS23-Motie-83-Bereikbaarheid-MBO-Campus-Lageweide-ingediend-door-CDA-en-GroenLinks-AANVAARD.pdf
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Nr. Datum PS en 
indiener 

Onderwerp Inhoud 
Verzoeken GS om 

Termijn van 
afdoening 

Stand van zaken GS Voorstel Presidium 
(planning, afhandeling) 
In te vullen door SGU 

M115 11-12-2019 Mobiliteit De drie door Sweco aangedragen oplossingen financieel door 
te rekenen, bij deze doorrekening voor elke optie inzichtelijk te 
maken wat de oplossing 'kaal' kost en wat de oplossing kost 
wanneer deze 'snelfietsroute-proof is, 
Deze doorrekening zo snel mogelijk aan de Staten voor te 
leggen. En voorts onverdroten door te gaan met de korte 
termijnaanpak zoals besproken in de 
commissie M&M. 

Q1 2021 Schaddelee 
Het vervolgonderzoek is 
afgerond en resulteert in de 
conclusie dat er één 
vormgevingsvariant positief 
scoort; een turborotonde 
met fietstunnels. De winst 
in de verkeersveiligheid en 
doorstroming is groter dan 
de ruime kosten die bij 
deze variant hoort. 
 
De motie wordt als 
afgedaan beschouwd. 
Memo is aan de Cie. M&M 
gezonden en behandeld op 
10 febr. 2021 
 

Afgedaan 

M10 29-01-20 VVD, 
D66 en CDA 

Energie Binnen programma 4.4.2. Onderzoek en Innovatie de 
mogelijkheden te onderzoeken naar de opslag en transport 
van de duurzaam opgewekte energie in onze provincie, 
alsmede naar de leveringszekerheid als gevolg van de 
veranderde energiemix en hierbij de benodigde ruimtevraag 
mee te nemen in beleid in samenspraak met de 
netbeheerders. Tevens de voortgang op dit thema op te 
nemen in de monitor van het programma. 

Q1 2021 Van Essen -  deze motie 
wordt betrokken bij het 
extern uitgezette onderzoek 
over scenario’s  en 
monitoring van 
energieprogramma. Nadere 
update volgt bij SB 
tussenstand RES-sen. 

 

M13 29-01-20 
SGP 

Energie In de uitwerking van het programma plan met meer urgentie te 
werken aan de verzwaring van het elektriciteitsnet. 

Q1 2021 Van Essen – nadere 
informatie in Q1 2021. 

 

M33 8-7-2020 
D66 

Klimaat Te laten verkennen welke mogelijkheden de provincie Utrecht 
heeft om broeikasgassen teverlagen of te onttrekken en deze 
mogelijkheden te kwantificeren 
-Zich bij die verkenning te laten inspireren door de 
doorrekeningen die al zijn gemaaktbinnen het Drawdown 
model 
-Een totaaloverzicht te maken naar impact en dit te relateren 
aan de bestaande activiteitenvan de provincie Utrecht 
-Hier middelen voor vrij te maken in de begroting 2021 binnen 
de concernbrede doelstellingvoor een klimaatneutrale 
samenleving 
 

Voor zomer 
2021 

Van Essen: Op 13 januari jl. 
heeft er een 
informatiesessie 
plaatsgevonden met de 
commissie MM. Hier is een 
overzicht gepresenteerd 
van de huidige 
(monitorings) inspanningen 
binnen de provincie Utrecht 
rondom klimaat en hoe dit 
extern opgepakt wordt. 
Eind Q1 is het plan van 
aanpak inclusief begroting 
gereed voor zowel het 
monitoren (CO2 uitstoot en 

 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2019PS-Motie-115-vreemd-De-Toekomst-voor-de-Donderbergrotonde-is-Nu-ingediend-door-SGP-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020MM03-Motie-10-Ruimte-voor-Opslag-ingediend-door-VVD-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020MM03-Motie-13-Het-elektriciteitsnet-barst-ingediend-door-SGP-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020PS07-Motie-33-Drawdown-ingediend-door-D66-AANVAARD.pdf
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Nr. Datum PS en 
indiener 

Onderwerp Inhoud 
Verzoeken GS om 

Termijn van 
afdoening 

Stand van zaken GS Voorstel Presidium 
(planning, afhandeling) 
In te vullen door SGU 

reductie) als het modelleren 
van inspanningen op 
klimaat.  

M58a 23-9-2020 
VVD,FvD,CDA 
en 50PLUS 

Energie In navolging van de motie aangenomen door de tweede kamer 
en het gesprek wat naar aanleiding van die motie gaat 
plaatsvinden bij de gemeenten te inventariseren onder welke 
voorwaarden er belangstelling is om kernenergie onderdeel te 
maken van de Lange Termijn energiemix en hierover terug te 
koppelen naar de Staten ruim voor de behandeling van de 
RES 1.0 en gaat over tot de orde van de dag. 

2021 Van Essen, vraag staat uit 
bij gemeenten. 

 

M67 30-9-2020 
PVV 

Mobiliteit Draagt de statengriffier op de Randstedelijke Rekenkamer 
namens Provinciale Staten te verzoeken (aanvullend-) 
onderzoek te doen naar de slagvaardigheid en kwaliteit van de 
provinciale OV-organisatie en in overleg met Provinciale 
Staten te komen tot de formulering van de opdracht. Mocht de 
Randstedelijke Rekenkamer zichzelf niet geschikt achten om 
uitvoering te geven aan de geformuleerde opdracht, dan zal 
Provinciale Staten een ander geschikt bureau aanstellen. 

2020 Schaddelee 
Actie ligt bij griffie, niet bij 
GS. 

 

M90 12-11-2020 
GroenLinks, 
PvdD, 
ChristenUnie, 
PvdA, D66  

Energie Met een plan te komen om als provincie Utrecht ook inzicht te 
krijgen in onze eigen CO2uitstoot, bijvoorbeeld via de CO2-
prestatieladde. Hiervoor in gesprek te gaan met provincie 
Gelderland om kennis en kunde hiervoor op tehalen.Te 
onderzoeken of de provincie Utrecht zich in 2021 kan 
aansluiten bij de proef metInterne CO2-beprijzing die via het 
IPO plaats vindt 

2021- bij de 
kadernota 

Van Essen; zie motie 33  

M100 12-11-2020 
D66 

Klimaat  De concernbrede doelstelling voor een klimaatneutrale 
provincie steviger aan te zetten; 
 
Hiervoor in de begroting ruimte te zoeken bij bestaande 
programma’s en zo nodig bij de voorjaarsnota met aanvullende 
dekking te komen. 

Q2 2021 Van Essen, zie motie 33  

M110 12-11-2020 
SGP en D66 

Luchtkwalitei
t 

Te onderzoeken hoe een provinciale subsidie op filters bij kan 
dragen aan een schonere lucht en hiertoe een voorstel aan PS 
voor te leggen bij de kadernota 

Q2 2021 Van Muilekom  

M126 9-12-2020 PVV Omgevingsvi
sie 

Om met Provinciale Staten in overleg te treden ter zake de 
gehele vervoerproblematiek, meer in het bijzonder de keuzes 
die de provincie wenst te maken omtrent het type openbaar 
vervoer. Met Provinciale Staten het gesprek aan te gaan over 
de vraag of het aanleggen van tram- of lightrailverbindingen, 
past binnen de competenties van de provincie. Met Provinciale 
Staten in gesprek te gaan over de positie van het trambeheer 
in de provinciale organisatie. Totdat over deze zaken door PS 
is besloten hieromtrent geen nadere stappen te ondernemen. 

2021 Schaddelee 
SB over positionering 
Trambedrijf is 16 maart 
naar PS gestuurd waarin 
opgenomen is op welke 
onderdelen en op welke 
wijze het gesprek 
aangegaan wordt met 
Provinciale Staten. Hiermee 

Na M&M 26 mei 2021 
afgedaan 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020MM09-Motie-58a-Kernenenergie-omarmen-in-lange-termijn-mix-ingediend-door-VVD-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020PS12-Motie-67-Onderzoek-door-RRK-naar-de-kwaliteit-vd-tramorganisatie-ingediend-door-PVV-ALG-STEMMEN-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020BEM16-Motie-90-Goed-voorbeeld-doet-volgen-ingediend-door-GroenLinks-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020BEM16-Motie-100-klimaat-centraal-ingediend-door-D66-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020BEM16-Motie-110-Schone-lucht-begint-thuis-ingediend-door-SGP-en-D66-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020PS-Motie-126-vreemd-Achterkamertjes-en-luchtfietserij-zijn-geen-basis-voor-gezonde-groei-Metropoolregio-Utrecht-ingediend-door-PVV-e-a.pdf
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Nr. Datum PS en 
indiener 

Onderwerp Inhoud 
Verzoeken GS om 

Termijn van 
afdoening 

Stand van zaken GS Voorstel Presidium 
(planning, afhandeling) 
In te vullen door SGU 

wordt invulling gegeven aan 
de oproep in deze motie 
waarmee de motie als 
afgedaan beschouwd kan 
worden. 
 

M127 9-12-2020 D66 Mobiliteit 
 

met Prorail als aanbestedende partij in dialoog te treden om 
extrageluidsreducerende maatregelen onderdeel van de 
gunningscriteria bij de aanbesteding te maken met als doel het 
verder terugbrengen van de geluidsoverlast binnen de kaders 
van het PIP;over de mogelijkheden en voortgang hiervan PS 
tijdig te informeren 

Q4 2021 – 
informeren 
PS 
Q4 2022 – 
start 
aanbestedin
g  

Schaddelee 
Volgens de planning voor 
van de onderdoorgang start 
de aanbesteding in Q4 
2022. Tijdens de 
voorbereiding van de 
aanbesteding wordt het 
gesprek met ProRail 
gevoerd om extra 
maatregelen onderdeel te 
laten zijn van de 
gunningscriteria. Ten tijden 
van het onherroepelijk 
worden van het pip – naar 
verwachting eind 2021 – 
informeren wij PS over de 
mogelijkheden en 
voortgang. 
 

 

M128
A 

9-12-2020 
SGP 

Mobiliteit in de volgende fase de verwerking van de resterende 
aanbevelingen van de veiligheidsaudit ter informatie aan de 
Staten voor te leggen alvorens tot aanbesteding over te gaan. 

Q3 2021 Schaddelee 
Om de resultaten van de 2 
sessies voor het EpvE te 
verwerken, wordt het 
ontwerp op 
uitwerkingsdetails 
bijgesteld.  
 
In Q3 2021 zal PS 
geïnformeerd worden over 
de verwerking van 
resterende aanbevelingen 
uit de veiligheidsaudit, 
behorend bij het pip. 
 

 

M14  10-3-2021 
JA21 

Energie Samen met de 26 Utrechtse gemeenten zorg te dragen 
voor zorgvuldige communicatie over de gevolgen van de 
energietransitie;Hierin als provincie Utrecht een 

Q4 2021 Van Essen  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020RGW12-Motie-127-extra-geluidsreducerende-maatregelen-ingediend-door-D66.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020RGW12-Motie-128A-Veiligheid-voor-alles-ingediend-door-SGP.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020RGW12-Motie-128A-Veiligheid-voor-alles-ingediend-door-SGP.pdf
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Nr. Datum PS en 
indiener 

Onderwerp Inhoud 
Verzoeken GS om 

Termijn van 
afdoening 

Stand van zaken GS Voorstel Presidium 
(planning, afhandeling) 
In te vullen door SGU 

faciliterende rol aan te nemen en de gemeenten actief te 
gaan benaderen om het visualiseren vorm te gaan geven 
in fysieke vorm waar mogelijk en in digitale vorm als 
aanvullend, en de gemeenten hierin financieel tegemoet te 
komen;Alle Utrechtse gemeenten zo snel mogelijk te gaan 
benaderen voor de visualisatie van de zoek gebieden, om 
de inwoners van de provincie Utrecht zo vroeg mogelijk in 
de planfase een eerlijk en realistisch beeld te geven van 
de visuele gevolgen van de plannen;Ondernemers in de 
provincie Utrecht die gespecialiseerd zijn in dergelijke 
visualisaties te betrekken bij deze processen 

M30 10-3-2021 
SGP en PvdD 

Omgevings
visie 

om in overleg te treden met betrokken gemeenten 
teneinde de uitzondering voor vuurwerk afsteken in 
stiltegebied (art. 9.31.d. iii.) in de toekomst uit 
omgevingsverordening te schrappen. 

Omgevings
-visie 

Van Muilekom  

Commissie Ruimte, Groen en Water/Wonen (RGW) 
M121 12-12-2016 

CDA, D66, 
VVD en 
GroenLinks 

Natuur “Bomen langs provinciale wegen”, herbeplanting als leidend 
principe  

permanent Bruins Slot - Doorlopende 
motie 

-- 

M118 7-12-2015 
SGP, SP, PVV 
en 
ChristenUnie 

Platteland “Investeringen kleine kernen”, dat aanvragen voor leefbaarheid 
kleine kernen niet per definitie worden afgewezen.  

Doorlopend 
coalitieperio
de 

Van Muilekom -
Doorlopende motie 
 
 

Loopt eind 2020 af. Komt 
uit voorstel AVP 2016-2019  
 

M096 24-9-2018 
SGP, 50PLUS, 
VVD, PvdA, 
ChristenUnie 
en PVV 

Landbouw/N
atuur 

Landbouw en luchtkwaliteit, ter invulling van de paragraaf 
landbouw in de uitvoeringsagenda gezonde lucht de lopende 
projecten binnen FoodValley die ten doel hebben om de 
luchtkwaliteit rondom 
veehouderijen te verbeteren voortvarend te ondersteunen en 
de resultaten hiervan actief 
onder de aandacht te brengen in andere delen van de 
provincie 
 

Q2 2020 Bruins Slot - Wordt 
meegenomen in de 
uitvoeringsagenda gezonde 
lucht 

Na afloop van de projecten 

M113 5-11-2018 
PvdA 

Natuur Een 'Utrechtse Bijendag' te organiseren met als doel het 
“keren van de achteruitgang”; 
Daarbij de deelnemers breed te zoeken, bijvoorbeeld 
gemeenten, lto, particuliere 
grondeigenaren, natuur- en milieuorganisaties; 
De opbrengst van de dag een plek te geven in het provinciale 
beleid 

 Q2 2021 Bruins Slot - Bijendag heeft 
op 25 november 2020 
plaats gevonden. 
Vervolgaanpak in Q2 2021.   

 

M160 10-12-2018 Ruimtelijke 
ontwikkeling 

PS voornemens is de 1e partiële herziening PRS/PRV inzake 
Dorresteijn zoals die nu wordt 

 Van Essen - De gemeente 
heeft besloten geen 
medewerking te geven aan 

Voorstel:  
motie handhaven op 
verzoek RGW 22 mei 2019  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2016RGW12-motie-121-bomen-langs-provinciale-wegen-ingediend-door-het-CDA-D66-en-GroenLinks-ALG-STEMMEN-AANVAARD-1.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/Motie-118-investeringen-kleine-kernen-ingediend-door-SGP-SP-PVV-en-ChristenUnie.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2018RGW09-Motie096-Landbouw-en-luchtkwaliteit-ingediend-door-SGP-ea.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2018PS09-Motie113-Blij-met-de-Bij-ingediend-door-de-PvdA-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2018RGW14-Motie160-duidelijkheid-Dorresteijn-ingediend-door-PVV-D66-SGP-VVD-en-CDA-AANVAARD.pdf
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Nr. Datum PS en 
indiener 

Onderwerp Inhoud 
Verzoeken GS om 

Termijn van 
afdoening 

Stand van zaken GS Voorstel Presidium 
(planning, afhandeling) 
In te vullen door SGU 

PVV, D66, 
SGP, VVD en 
CDA 

voorbereid onmiddellijk in gang te zetten als de gemeente 
besluit tot medewerking aan de 
verplaatsing. 

de verplaatsing zoals 
opgenomen in 1e partiële 
herziening PRS/PRV. 1e 
partiële herziening 
PRS/PRV is beëindigd. 
Motie is in RGW 
gehandhaafd. 

M147 10-12-2018 
D66, 
ChristenUnie, 
PvdA en PvdD 

Bodem overleg te gaan met de waterschappen over het wijzigen van 
het beleid naar functie 
volgt peil. Te onderzoeken, met en in overleg en door de 
waterschappen, welke positieve 
gevolgen deze beleidsverandering teweeg kan brengen in het 
stoppen van de bodemdaling. de Kadernota, in het voorjaar 
2019,bij PS terug te komen met een uitgewerkt plan wat het 
veranderen van het beleid naar functie volgt peil gaat brengen 
in de Provincie Utrecht 

2020 Bruins Slot  Deze motie 
wordt meegenomen in SV 
uitvoeringsagenda 
bodemdaling die bij PS ligt 
(kenmerk 2020RGW126) 

Reeds afgedaan in PS 30 
september 2020 

M14 18-02-2019 
PvdD, 
GroenLinks, 
VVD, 50PLUS, 
D66, PVV, 
PvdA, SP, 
CDA, 
ChristenUnie 
en SGP 

Natuur Voorstel voor een Utrechtse aanpak om waar mogelijk het 
welzijn van landbouwhuisdieren te verbeteren 

Q1 2021 Bruins Slot – Is 
meegenomen in 
Voortgangsrapportage 
Samenwerkingsagenda 
Landbouw. Voor nadere 
orientatie wordt onderzoek 
Raad van 
Dierenaangelegenheden 
over ‘Het dier in 
verschillende 
overheidslagen’ afgewacht.  

 
 
 
 
 
 
 

 

M46 10-7-2019 
SP, 
GroenLinks, 
ChristenUnie, 
CDA, PvdA 

Landbouw-
visie  

Inzet op het saneren van asbestdaken en aanleg van 
zonnepanelen onverminderd voort te zetten, conform de 
uitspraken gedaan door PS 

Q3 2019 Van Muilekom / Bruins Slot 
Voorstel is om deze motie 
als afgedaan te 
beschouwen. De motie riep 
op om de inzet op het 
saneren van asbestdaken 
en aanleg van 
zonnepanelen 
onverminderd voort te 
zetten en de hiertoe 
benodigde middelen, op te 
nemen in de 
Programmabegroting 2020. 
Dit is gebeurd. Voor 2020 
en de jaren daarna zijn € 
3,2 mln. aan middelen 

In RGW 4 sept. jl is 
toegezegd hierover een 
Statenbrief te sturen, deze 
is in febr 2020 in de cie 
RGW geweest. In najaar 
2020 wordt project met 
resultaat verwacht. 
Voorstel: Na 
terugkoppeling in het 
najaar 2020 motie afdoen.  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2018RGW17-Motie147-Pappen-en-nathouden-ingediend-door-D66-ea-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2019RGW03-Motie-14-Utrechtse-aanpak-dierenwelzijn-ingediend-door-PvdD-ea.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2019PS19-Motie-46-Doorzetten-van-sanering-asbestdaken-begeleiding-agrariers-en-energietransitie-ingediend-door-SP-e-a-AANVAARD.pdf
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Nr. Datum PS en 
indiener 

Onderwerp Inhoud 
Verzoeken GS om 

Termijn van 
afdoening 

Stand van zaken GS Voorstel Presidium 
(planning, afhandeling) 
In te vullen door SGU 

gereserveerd voor de inzet 
van plattelandscoaches, € 
2,7 mln. voor de 
fondsvorming aanpak 
Asbest en € 1.15 mln. voor 
andere activiteiten ten 
behoeve de sanering van 
asbestdaken. Over de 
uitwerking van beide 
sporen (plattelandscoaches 
en ontwikkeling provinciaal 
asbestdaken programma) 
wordt PS doorlopend 
geïnformeerd. 

M54 25-09-2019 
SP en 50PLUS 

Wonen Bij het Rijk actief te lobbyen voor de afschaffing van de 
verhuurderheffing in de huidige vorm en andere 
belastingmaatregelen die nadelig zijn voor huurders. Bij de 
minister te bepleiten deze heffingen om te zetten in een 
investeringsplicht voor de woningbouwcorporaties.  

2020 Van Muilekom 
Voorstel om deze motie als 
afgedaan te beschouwen. 
Aan deze motie is op 
meerdere momenten 
invulling gegeven, laatstelijk 
in een kernboodschap 
richting AO Bouwen in de 
TK waarover u op 7 
september middels een 
memo bent geïnformeerd. 
Lobby, regionaal overleg en 
bijdragen aan concrete 
projecten op het thema 
betaalbaarheid maken ook 
expliciet onderdeel uit van 
het programma Versnelling 
Woningbouw dat op 14 
oktober in RGW wordt 
behandeld. 

 

M99 30-10-2019 
SGP 

Natuur Op korte termijn onderzoek te laten doen naar de impact van 
ganzen op de stikstofdepositie in natuurgebieden 

Q1 2021 Bruins Slot – Memo met 
onderzoek Wageningen op 
agenda in RGW 24/03. 
Voorstel om na 
behandeling in 
commissie motie als 
afgedaan te 
beschouwen. 

Afgedaan na afloop van 
de cie RGW 24/3 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2019PS-Motie-54-vreemd-aan-de-orde-van-de-dag-stop-verhuurderheffing-ingediend-door-SP-en-50PLUS-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2019PS23-Motie-99-Ganzen-en-stikstofdepositie-ingediend-door-SGP-AANVAARD.pdf


Lijst moties voor PS 14 april 2021  (31 maart 2021 Presidium)         Laatst bijgewerkt op: 23-03-2021 

 

10 

Nr. Datum PS en 
indiener 

Onderwerp Inhoud 
Verzoeken GS om 

Termijn van 
afdoening 

Stand van zaken GS Voorstel Presidium 
(planning, afhandeling) 
In te vullen door SGU 

M100 30-10-2019 
SGP, CDA, 
VVD, FvD 

Natuur In 2020 de aanpak terugdringing VAB middels een VAB 
platform (provincie, gemeenten en 
maatschappelijke partners) concreet te maken; 
Hiertoe de inzet van de VAB-loketten (Oost en West) te 
evalueren; 
De mogelijkheden voor opschaling van de loketaanpak (na 
evaluatie), in samenhang met het 
strategiedocument, over de gehele provincie te onderzoeken; 
2 projecten in uitvoering te nemen als pilot met provinciale 
betrokkenheid 

Q1 2021 Bruins Slot – Is 
meegenomen in 
voortgangsrapportage 
samenwerkingsagenda 
landbouw 
(2021RGW39). Voorstel 
om na behandeling in 
commissie RGW 10/02 
motie als afgedaan te 
beschouwen. 

Afgedaan nav cie RGW 
10/2 

M102 06-11-2019 
GroenLinks, 
50PLUS en 
CDA 

Wonen Naar aanleiding van het onderzoek dat door de regering wordt 
uitgevoerd (motie van Eijs) te onderzoeken of in samenwerking 
met relevante partijen pilots kunnen worden opgestart voor 
betaalbare en duurzame houtbouw. Daarnaast houtbouw een 
onderdeel te maken van de nieuwe actieagenda woningmarkt 
als een van de mogelijke manieren van bouw die de uitstoot 
van CO2 en stikstof kunnen beperken.  

Q4 2020 Van Muilekom 
Aan de uitwerking van de 
motie ‘Hout, daar kun je op 
bouwen’ wordt op dit 
moment gewerkt. Door 
corona is er enige 
vertraging opgelopen in de 
voortgang van het 
verzochte onderzoek. Er 
wordt een laatste hand 
gelegd aan de gesprekken 
met overheden, 
belangenorganisaties en 
marktpartijen. Planning is 
PS eind Q4 2020 te 
voorzien van de 
beantwoording/voorgenome
n aanpak. 
 
Update:In de RGW 
vergadering van 14 januari 
jl. stond een Statenbrief 
over dit onderwerp op de 
agenda. Hier zijn ook nog 
een aantal vragen over 
gesteld. Q3 zal het 
afgeronde convenant 
Houtbouw ter informatie 
aan PS worden voorgelegd 
en PS zal ook middels een 
informatieve sessie 

 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2019PS23-Motie-100-Vrijkomende-Agrarische-Bebouwing-ingediend-door-SGP-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2019MM04-Motie-102-Hout-daar-kun-je-op-bouwen-ingediend-door-GroenLinks-e-a.pdf
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Nr. Datum PS en 
indiener 

Onderwerp Inhoud 
Verzoeken GS om 

Termijn van 
afdoening 

Stand van zaken GS Voorstel Presidium 
(planning, afhandeling) 
In te vullen door SGU 

betrokken worden bij de 
totstandkoming.  

M41 15-7-2020 
GL, 
PvdA,D66,CDA
, CU 

Natuur In de aanpak die in de leidraad wordt voorgesteld specifiek 
aandacht te besteden aan de opsomming in de motie. 
Richting het Rijk te lobbyen voor toekomstbestendige 
bronmaatregelen voor stikstofreductie, die voor de lange 
termijn duidelijkheid scheppen en juridisch bestendig zijn  

Periode tot 
2030 

Bruins Slot  

M42 15-7-2020 
GL,PvdA,CU,5
0PLUS,CDA,P
vdD 

Natuur  Te onderzoeken in hoeverre een verlaging van de 
regimesnelheid op (delen van) provinciale wegen een bijdrage 
kan leveren aan de reductie van de stikstofdepositie op Natura 
2000-gebieden en een bijdrage levert aan eerlijke verdeling 
van deze reductie. De uitkomsten van de genoemde 
onderzoeken te betrekken bij de gebiedsgerichte aanpak. 

Periode tot 
2030 

Bruins Slot  

M43 15-7-2020 
VVD,CDA,Pvd
A,FvD en CU 
 

Natuur  In overleg met aangrenzende provincies, waarvan nu nog 
grotendeels de stikstofuitstoot gegevens missen, te zorgen dat 
de data over de stikstofneerslag in deN2000 gebieden aan de 
grens voor alle deelnemers op dezelfde wijze inzichtelijk 
worden gemaakt en gehanteerd bij de gezamenlijke 
gebiedsgerichte aanpak. Deze data aan de betrokken 
Provinciale Staten bekend worden gemaakt 

Periode tot 
2030 

Bruins Slot  

M47 15-7-2020 
SGP 

Natuur  Op zoek te gaan naar onafhankelijke partijen/personen die in 
staat zijn de gebiedsprocessen in de uitvoering te leiden; 
-Hierbij uit te gaan van de processen die in deze gebieden al 
lopen; 
-Als absolute voorwaarde te hanteren dat de onafhankelijke 
partij/persoon draagvlak heeftonder de boeren in het gebied; 
-Deze onafhankelijke partijen/personen in de startfase te laten 
onderzoeken welke mogelijkheden boeren in het gebied zien 
om hun bijdrage in de stikstofreductie te leveren, welke 
voorwaarden zij daarvoor formuleren; 
-Deze onafhankelijke partijen/personen daarnaast te laten 
onderzoeken welke mogelijkheden er buiten de agrarische 
sector zijn om stikstof te reduceren; 
-De input vanuit de gebieden als leidend te beschouwen in de 
vervolgfasen; 

Periode tot 
2030 

Bruins Slot  

M48 15-7-2020 
SGP en SP 

Natuur Alles in het werk te stellen om te voorkomen dat er handel met 
stikstofruimte ontstaat die niet past bij gedragen afspraken 
binnen de gebiedsprocessen in Utrecht. 

Periode tot 
2030 

Bruins Slot  

M103 12-11-2020 
PvdD, 
GL,PvdA,D66,
SP, 50PLUS 

Natuur dat het gewenst is om zo snel mogelijk het jachtseizoen ten 
aanzien van haas en konijn te staken. 
dat het gewenst is dat konijn en haas als soorten van de 
landelijke wildlijst worden afgevoerd. dit standpunt aan de 
Minister van LNV over te brengen, 

Q4 2020 – 
Motie is 
afgedaan 
dmv brief 
aan LNV 

Bruins Slot Afgedaan, SB 
Alternatieve methoden 
en preventie 
Faunabeheer RGW 
24/3/2021 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020RGW05-Motie-41-Op-naar-een-gezond-stikstofniveau-ingediend-door-GroenLinks-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020RGW05-Motie-42-Lagere-snelheid-hogere-stikstofreductie-ingediend-door-GroenLinks-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020RGW05-Motie-43-Grensoverschrijdende-samenwerking-gebiedsgerichte-aanpak-Stikstof-ingediend-door-VVD-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020RGW05-Motie-47-Alleen-samen-dringen-we-stikstof-terug-ingediend-door-SGP-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020RGW05-Motie-48-Geen-ongewenst-opkoopgedrag-ingediend-door-SGP-en-SP-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020BEM16-Motie-103-Bescherm-haas-en-konijn-ingediend-door-PvdD-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/24-maart/13:30/2021RGW64-01-Statenbrief-alternatieven-schadebestrijding-def.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/24-maart/13:30/2021RGW64-01-Statenbrief-alternatieven-schadebestrijding-def.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/24-maart/13:30/2021RGW64-01-Statenbrief-alternatieven-schadebestrijding-def.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/24-maart/13:30/2021RGW64-01-Statenbrief-alternatieven-schadebestrijding-def.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/24-maart/13:30/2021RGW64-01-Statenbrief-alternatieven-schadebestrijding-def.pdf
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Nr. Datum PS en 
indiener 

Onderwerp Inhoud 
Verzoeken GS om 

Termijn van 
afdoening 

Stand van zaken GS Voorstel Presidium 
(planning, afhandeling) 
In te vullen door SGU 

01/12/2020 
en memo 
RGW 
13/01/2021 
(2021RGW1
4)  

M105
A 

12-11-2020 
PvdA, GL, 
PvdD,SP en 
50PLUS 

Natuur Bij de brede dialoog over de jacht in de provincie Utrecht een 
voorstel te doen voor een alternatief voor afschot van katten. 

Q1 2021 Bruins Slot Met ingang van 2 april 
2021 stopt provincie met 
afschot van Katten en 
werkt met met de 
Faunabeheereenheid 
Utrecht aan nieuw plan 
en alternatief. Daarmee 
wordt aan de motie 
voldaan (SB Alternatieve 
methoden en preventie 
Faunabeheer RGW 
24/3/2021)  

M87A 12-11-2020 
GL, PvdA, SP 
50PLUS, Lijst 
Bittich 

Natuur  Bij de afschot van katten en bij het vangen van katten in 
vangkooien, het controleren op chip en registratie (bij PetEU) 
verplicht te stellen. Het aantal gevangen en geschoten katten 
en het percentage gechipte kattenin de provincie Utrecht 
jaarlijks te communiceren richting PS, bij voorkeur 
viabestaande rapportages. 

Q1 2021 Bruins Slot Voldaan, zie de SB 
Alternatieve methoden 
en preventie 
Faunabeheer RGW 
24/3/2021  

M117 18-11-2020 
PvdA 

Wonen Bij de uitvoering van het Programmaplan Versnelling 
Woningbouw eenkennisbijeenkomst over middenhuur te 
organiseren met gemeenten,corporaties en project 
ontwikkelaars 

2021 Van Muilekom  

M12 10-3-2021 
D66,GL,CU,Pv
dD,PvdA, 
50PLUS en SP 

Natuur Met de provincie Gelderland in overleg te treden en zo 
mogelijk samen op te trekken om van beide zijden uit de 
Groene Loper naar de A1 uit te leggen. Partijen bijeen te 
brengen aan weerszijden vd A1 voor een conferentie over 
deze faunapassage.Het ecoduct en mogelijke andere 
technische voorzieningen voor uitwisseling van soorten 
als edelhert, boommarter en das over en onder de 
(toekomstige) A1 bij Terschuur bij de provincie Gelderland 
en Rijkswaterstaat onder de aandacht te brengen 

Q4 2021 Bruins Slot  

M16 10-3-2021 
PvdA, 
50PLUS, CDA, 
CU en D66 

Ruimtelijke 
Ontwikkelin
g 

In overleg te gaan met USP-partners, gemeente Utrecht en 
het bestuur van het RmD-huis, om gezamenlijk (ieder 
vanuit de eigen rol en bevoegdheden) op korte termijn 
zicht te krijgen op een passende én haalbare locatie voor 
de nieuwe huisvesting van het RmD-huis. Hierbij geen 

Q4 2021 Van Essen  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020BEM16-Motie-105A-stop-afschot-katten-ingediend-door-PvdA-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020BEM16-Motie-105A-stop-afschot-katten-ingediend-door-PvdA-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/24-maart/13:30/2021RGW64-01-Statenbrief-alternatieven-schadebestrijding-def.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/24-maart/13:30/2021RGW64-01-Statenbrief-alternatieven-schadebestrijding-def.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/24-maart/13:30/2021RGW64-01-Statenbrief-alternatieven-schadebestrijding-def.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/24-maart/13:30/2021RGW64-01-Statenbrief-alternatieven-schadebestrijding-def.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020BEM16-Motie-87A-Chipcontrole-katten-ingediend-door-GroenLinks-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/24-maart/13:30/2021RGW64-01-Statenbrief-alternatieven-schadebestrijding-def.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/24-maart/13:30/2021RGW64-01-Statenbrief-alternatieven-schadebestrijding-def.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/24-maart/13:30/2021RGW64-01-Statenbrief-alternatieven-schadebestrijding-def.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/24-maart/13:30/2021RGW64-01-Statenbrief-alternatieven-schadebestrijding-def.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/24-maart/13:30/2021RGW64-01-Statenbrief-alternatieven-schadebestrijding-def.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020RGW10-Motie-117-Kennisbijeenkomst-voor-middenhuur-woningen-ingediend-door-PvdA-AANVAARD.pdf
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Nr. Datum PS en 
indiener 

Onderwerp Inhoud 
Verzoeken GS om 

Termijn van 
afdoening 

Stand van zaken GS Voorstel Presidium 
(planning, afhandeling) 
In te vullen door SGU 

enkele locatie binnen de rode contour (het bestaande 
stedelijk gebied) op voorhand uit te sluiten 

M18 10-3-2021 
ChristenUnie 
en 
GroenLinks 

Natuur  te inventariseren wat de consequenties zijn van een 
Unesco-nominatie voor het Geopark Heuvelrug, Gooi en 
Vecht;te verkennen hoe de provincie het burgerinitiatief 
Geopark zou kunnen ondersteunen, in nauwe 
samenwerking met de provincie Noord-Holland; 

Voor zomer 
2021 

Bruins Slot  

Commissie Bestuur, Economie en Middelen (BEM) 
M33 11-6-2018 

ChristenUnie 
Economie Herijking Economische Beleidsplan  Strijk – in maart herziene 

versie 
PS maart 2021 

M035 09-07-2018 
GroenLinks, 
D66, 50PLUS, 
PvdD, SP en 
PvdA 

Sociale 
agenda 

Utrecht Regenboogprovincie; impuls te geven en in te zetten 
voor sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid LHBTI’ers; 
Aan te sluiten bij Regenboogprovincies; Utrechtse gemeenten 
te stimuleren aan te sluiten Regenboogsteden; te laten kijken 
naar aard en omvang van discriminatie jegens LHBTI’ers in 
Utrecht en deze ontwikkelingen te volgen en PS daarover 
jaarlijks te informeren. 

Q1 2021 Van Muilekom – Uitwerking 
wordt opgepakt  en dit 
wordt nadrukkelijk in 
samenhang bezien met de 
in 2020 vorm te geven 
sociale agenda. 

 

M038
A 

9-7-2018 
PvdA en 
GroenLinks 

Onderwijs Onderwijsvoucher voor een passende baan en omscholing tot 
werk: Onderzoek te doen naar de invoering van een 
onderwijsvoucher. Daarbij de rol van de provincie te bekijken 
en indien nodig een dekkingsvoorstel te doen 

Najaar 2018 Strijk – Dit wordt 
meegenomen in de 
Onderwijs Arbeidsmarkt 
agenda die is toegezegd 
voor PS 11-11-2020. 
Regionale Onderwijs 
Arbeidsmarkt agenda is nu 
Human Capital Agenda 
(HCA). De motie uit 2018 
wordt meegenomen in de 
HCA. HCA is begin 2021 
gereed en dan kan voorstel 
volgen. U heeft in februari 
een eerste informatiesessie 
over de HCA gehad. In april 
zult u besluiten over de 
HCA.  

Q1 2021 

M27 5-06-2019 
 
SGP 

Bestuur Een visie op te stellen waarin beschreven staat hoe de 
samenwerking met gemeenten, regio- en 
Samenwerkingsverbanden, samenwerkingspartners en 
uitvoeringsorganisaties wordt vormgegeven.   

Q1 2021 Bruins Slot- Via memo 
Bezinnen op Rol Provincie 
(2019BEM115) stand van 
zaken gegeven. Uitwerking 
via programma Sterk 
Bestuur waarover PS op 
16/09 in infosessie zijn   
geïnformeerd. Programma 
Sterk Utrechts Bestuur 

 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2018MME14-motie-033-Herijking-Economsche-Beleidsplan-ingediend-door-de-ChristenUnie-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2018PS-motie-035-motiie-vreemd-aan-de-orde-van-de-dag-Utrecht-Regenboogprovincie-ingediend-door-GroenLinks-D66-50PLUS-PvdD-SP-en-PvdA-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2018/09-juli/09:30/PS2018PS05-motie-038A-onderwijsvoucher-voor-een-passende-baan-en-omscholing-tot-werk-ingediend-door-de-PvdA-en-GroenLinks.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2018/09-juli/09:30/PS2018PS05-motie-038A-onderwijsvoucher-voor-een-passende-baan-en-omscholing-tot-werk-ingediend-door-de-PvdA-en-GroenLinks.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2019PS15-Motie-27-Bezinnen-op-rol-provincie-ingediend-door-de-SGP-ALG-STEMMEN-AANVAARD.pdf
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Nr. Datum PS en 
indiener 

Onderwerp Inhoud 
Verzoeken GS om 

Termijn van 
afdoening 

Stand van zaken GS Voorstel Presidium 
(planning, afhandeling) 
In te vullen door SGU 

wordt in Q1 besproken in 
commissie BEM en ter 
informatie naar PS 
gestuurd.  
PS zal actief worden 
betrokken bij het opstellen 
van de geactualiseerde 
nota Verbonden Partijen. 
 

M32 11-6-2018 
SGP 

Sport geen extra risico’s Vuelta  Bruins Slot – Wordt 
meegenomen in de 
planvorming 

Periodieke rapportage in 
BEM 

M31a 10-7-2019 
GroenLinks en 
D66 
 

Regio Deal 
FoodValley 

Zich in te spannen om de reductie van broeikasgassen, 
waaronder CO2, die voorkomt uit projecten vanuit de Regio 
Deal FoodValley inzichtelijke te maken en te monitoren en PS 
over de resultaten van deze inspanning te informeren 

-  Bruins Slot - Motie is 
afgedaan via Statenbrief 
2020BEM42-01 

Aan GS vragen op welke 
wijze deze motie afgedaan 
zou zijn. 

M91 30-10-2019 
ChristenUnie 
en D66 

Participatie samen met Provinciale Staten, gemeenten en inwoners een 
raamwerk te ontwikkelen dat als 
uitgangspunt dient voor participatietrajecten. Provinciale 
Staten roepen het College op om 
hierin het voortouw te nemen; 
een indicator op te nemen in de begroting dat bij elk voorstel 
nagedacht is over  
burgerparticipatie en hierover te rapporteren 

Q2 2022 Schaddelee 
Op 3 februari 2021 is 
tijdens een 
informatiebijeenkomst met 
BEM gesproken over het 
concept werkprogramma 
Participatie voor en door de 
provincie Utrecht. In Q2 
2021 wordt dit plan 
geagendeerd voor 
besluitvorming bij GS en 
wordt u hierover 
geïnformeerd. We gaan 
aan de slag met het 
werkprogramma. Een 
onderdeel daarvan is het 
ontwikkelen van een visie, 
leidraad en verordening. Bij 
dit traject worden PS, GS, 
ambtenaren, gemeenten en 
inwoners betrokken. Dit 
traject kan leiden tot 
wijzigingen in het concept 
werkprogramma. Na het 
actualiseren van het 
werkprogramma op basis 
van de visie, leidraad en 

Q2 2021 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2018MME13-motie-032-geen-extra-risico-s-Vuelta-ingediend-door-de-SGP-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Amendement/PS2019BEM10-Motie-31a-Klimaat-in-Regio-Deal-FoodValley-ingediend-door-GroenLinks-en-D66-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2019PS23-Motie-91-Raamwerk-Burgerparticipatie-ingediend-door-ChristenUnie-e-a-AANVAARD.pdf
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Nr. Datum PS en 
indiener 

Onderwerp Inhoud 
Verzoeken GS om 

Termijn van 
afdoening 

Stand van zaken GS Voorstel Presidium 
(planning, afhandeling) 
In te vullen door SGU 

verordening wordt het 
definitieve programma ter 
besluitvorming aan PS 
aangeboden. Dit zal in Q2 
2022 gebeuren.   
 

M101 30-10-2019 
50PLUS, D66, 
VVD en DENK 

Natuur, 
Recreatie en 
Mobiliteit 

Te inventariseren bij welke busstations, 
natuurgebieden/bezoekerscentra, 
snelfietsroutes en toeristische overstappunten (openbare) 
toegankelijke toiletten in 
onze provincie ontbreken 

Q1 2021 Schaddelee– SB 
2020BEM189 over 
afhandeling van motie is 
aan PS gezonden. SB is 
besproken in cie. BEM 20-
01-2021en in de cie BEM 
van 3 maart 2021.  
Motie als afgedaan 
beschouwen. Het is een 
vast onderdeel van de 
werkwijze geworden om de 
aandacht voor faciliteiten, 
zoals toiletten, te betrekken 
bij TOP’s, etc. 

 
Onduidelijk of motie is 
afgedaan, oordeel Staten. 
 

M05 29-01-2020 
VVD, FvD en 
SP 

Economie Initiatief te nemen tot samenwerking met andere regio’s in 
Nederland, Belgie en Duitsland in discussies met de partners 
over de REA en in de economische visie 

Q4 2020 Strijk - Afgedaan, zie 
Statenvoorstel en 
beantwoording vragen. 
Wordt in januari verder 
besproken 

Afwachten tot 
Economische Visie in PS 
komt, januari 2021. 

M110 5-11-2018 
PvdA, D66, 
GroenLinks en 
SP 

Recreatie Om samen met de gemeenten een samenwerkingsagenda 
recreatieve voorzieningen op te stellen, waarbij 
de ambitie is dat provincie en gemeenten ook samen financieel 
bijdragen om te zorgen voor voldoende 
aanbod en vrije toegankelijkheid van recreatieterreinen; 
2. Om uiterlijk bij de voorjaarsnota 2019 een voorstel te doen 
aan Provinciale Staten voor structurele 
financiële bijdrage hiervoor 

Q3 2021  Schaddelee  - 1.wordt 
opgenomen in het nieuwe 
Programma recreatie en 
toerisme. Programma wordt 
in april besproken in cie 
BEM en in juni in PS. 
Vaststelling in Q3 
  
 
2. is afgedaan in de 
begroting; er zijn extra 
middelen opgenomen voor 
zowel Beheer en 
onderhoud in  bestaande 
gebieden. 

BEM Q3 2021 

M14 04-03-2020 
GroenLinks,DE
NK,SP,PvdD, 

Organisatie Een jaarlijkse prijs in te stellen voor een vrouw in de provincie 
Utrecht die zich zichtbaar heeft ingezet voor de maatschappij 
in het algemeen en vrouwenemancipatie in het bijzonder. Een 

Jaarlijks Strijk – Deze motie wordt 
door uw griffie momenteel 
uitgevoerd. 

 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2019PS23-Motie-101-Meer-toiletten-erbij-maakt-iedereen-blij-ingediend-door-50PLUS-e-a-ALG-STEMMEN-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020BEM01-Motie-05-Utrecht-is-geen-eiland-ingediend-door-VVD-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2018PS09-Motie110-Structurele-dekking-voor-behoud-en-ontwikkeling-van-recreatieterreinen-ingediend-door-de-PvdA-ea-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020PS-Motie-14-vreemd-Vrouwen-prijzen-ingediend-door-GroenLinks-e-a-AANVAARD.pdf
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Nr. Datum PS en 
indiener 

Onderwerp Inhoud 
Verzoeken GS om 

Termijn van 
afdoening 

Stand van zaken GS Voorstel Presidium 
(planning, afhandeling) 
In te vullen door SGU 

50PLUS, 
PvdA,CDA en 
D66  

jury te benoemen die nominaties verzamelt en op basis 
daarvan de persoon kiest die dat jaar de prijs wint. Deze prijs 
de Bakhuis-Wolters-onderscheiding te noemen, naar het 
eerste vrouwelijke Statenlid in de provincie Utrecht. 

M22 3-06-2020 
GroenLinks, 
CDA,PvdA, 
ChristenUnie,5
0PLUS en 
DENK 

Cultuur Een (digitale) conferentie te organiseren voor alle betrokken 
partijen op het gebied van taalhuizen en laaggeletterdheid, met 
als doel de uitwisseling van ideeën en zo het effectiever 
verminderen van laaggeletterdheid. PS te informeren over de 
uitkomsten van deze conferentie. 

Q4 2021 Van Muilekom  

M29 8-7-2020 
GL, 
D66,PvdA,CU,
PvdD,SP, 
50PLUS 

Sociale 
Agenda  

Het belang van mensenrechten onder de aandacht te brengen 
en zich in te zetten voor een rechtvaardige samenleving. 
Provinciale Staten op de hoogte te stellen van wat er naar 
aanleiding van de motie ‘Een inclusieve samenleving, Artikel 1 
in de provinciehal’ is gedaan om medewerkers en inwoners te 
informeren over de inzet van de provincie Utrecht voor een 
inclusieve provincie. 
In de sociale agenda nadrukkelijk in te zetten op het 
tegengaan van discriminatie en het bevorderen van zowel 
diversiteit als inclusie én daarover in de rapportage over de 
concernbrede thema’s specifiek te rapporteren. 
 

Q1 2021 Van Muilekom  

M34 8-7-2020 D66, 
GL en CU 

Klimaat/bedri
jfsvoering 

Een CO2 routekaart voor eigen organisatie van de provincie 
Utrecht op te laten stellen en hier in de begroting middelen 
voor vrij te maken 
 

Voor zomer 
2021 

 Strijk In februari ontvangt u 
een Statenbrief over 
verduurzamen vastgoed. 
Daarmee is de motie niet 
afgedaan maar kent u wel 
de stand van zaken. 

 

M93 12-11-2020 
CDA, 50PLUS, 
PvdD, VVD, 
PVV, D66, 
SGP, PvdA, 
GroenLinks 

onderwijs te onderzoeken op welke manier en met welke partners een 
AssociateDegree voor de maakindustrie en de zorgin de 
provincie Utrecht op korte termijn ontwikkeld en aangeboden 
kan worden middels de in de provincie aanwezige 
onderwijsinstellingen. 

Q1 2021 Strijk – wordt meegenomen 
in de aanpak HCA die we in 
maart in de commissie 
BEM bespreken 

 

M107 12-11-2020 
ChristenUnie, 
GL, CDA, D66, 
PvdA 

Winkel-
leegstand 

een coördinerende rol te nemen tussen Utrechtse gemeenten 
en de provincie Utrecht als het gaat om 
winkelbeleid. Het voortouw te nemen in het oprichten van een 
duurzame overlegtafel winkelbeleid tussen gemeenten 
en provincie(s), rijksoverheid, winkeliersverenigingen, 
vastgoedinvesteerders en onafhankelijke experts 
Een winkelbeleid op te stellen met de aandachtspunten 
genoemd in deze motie 

Q2 2021 Strijk we bespreken het 
Statenvoorstel in februari in 
BEM 

 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020BEM08-Motie-22-Van-inspireren-kun-je-leren-ingediend-door-GroenLinks-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020PS07-Motie-29-Provincie-voor-een-rechtvaardige-samenleving-ingediend-door-GroenLinks-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020PS07-Motie-34-CO2-routekaart-voor-de-Provincie-Utrecht-ingediend-door-D66-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020BEM16-Motie-93-Associate-Degree-voor-de-maakindustrie-en-zorg-ingediend-door-CDA-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020BEM16-Motie-107-Cooerdinatie-Aanpak-Winkelleegstand-ingediend-door-ChristenUnie-e-a-AANVAARD.pdf
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Nr. Datum PS en 
indiener 

Onderwerp Inhoud 
Verzoeken GS om 

Termijn van 
afdoening 

Stand van zaken GS Voorstel Presidium 
(planning, afhandeling) 
In te vullen door SGU 

109A 12-11-2020 
SGP,CDA,Chri
stenUnie 
50PLUS 
 

Erfgoed Dit jaar nog in overleg te treden met de gemeente Bunschoten 
over de museumhaven en aan PS een memo voor te leggen 
welke mogelijkheden er zijn voor steun op de korte termijn. Te 
onderzoeken welke mogelijkheden voor steun er voor de 
Bunschotense museumhaven en bijbehorend varend erfgoed 
zijn (in samenhang met Tranche II van OCW). In de 
museumvisie (behandeling in Q2 2021) in een speciaal 
hoofdstuk een visie te presenteren op behoud van varend 
erfgoed (totaal van havens, boten, werven) in de provincie, 
waarbij vooraf is overlegd met beherende organisaties en 
betrokken gemeenten. 

Q2 2021 Van Muilekom. Wordt 
meegenomen in het nieuwe 
Museumbeleid. 

 

M115 12-11-2020 
CDA, VVD, 
SGP, GL, 
ChristenUnie, 
D66 en 
50PLUS 

Onder-
mijning 

jaarlijks, in de rapportage over de uitvoering 
samenwerkingsagenda landbouw, te rapporteren over de 
voortgang. In de rapportage de samenwerkingsmogelijkheden 
met gemeenten op te nemen voor wat betreft toezicht en 
handhaving op VAB locaties. De komende jaren prioriteit te 
geven aan VAB oplossingen om te voorkomen dat criminele 
organisaties vaste voet krijgen in de provincie Utrecht. 

 Jaarlijks Bruins Slot – Voor 2021 
meegenomen in 
voortgangsrapportage 
Samenwerking Agenda 
Landbouw voor cie. RGW 
van 10/02 (kenmerk 
2021RGW39) 

 

M119 18-11-2020 
CDA,GL,VVD,
SGP, 
ChristenUnie 

Economie  nieuwe vriendschapsverdragen alleen nog worden aangegaan 
met provincies en lokaleoverheden gelegen in democratische 
rechtstaten waarin mensenrechten en de scheiding 
dermachten in de praktijk worden nageleefd. 

Doorlopend Strijk – Dit zullen we per 
Statenbrief afdoen die we 
begin 2021 naar u toe 
sturen. 

 

M123 18-11-2020 
D66,GL,Christe
nUNie, PvdA, 
CDA 

Bedrijfsvoeri
ng  

een plan van aanpak te maken om voor 1 april 2021 te kunnen 
voldoen aan de criteriadie gelden voor het behalen van de titel 
Fairtrade Provincie na consultatie van werkgroepFairtrade en 
de landelijke Fairtrade organisatie 

1 april 2021 Strijk – wordt opgepakt  

M125 9-12-2020 
CDA, CU, GL, 
SGP, PVV,SP, 
PvdD,50PLUS, 
Lijst Bittich, 
OSU, PvdA, 
D66 

Sociale 
Agenda 

In een brief per ommegaande aan de minister aan te geven 
dat het vertrek van de Dienstapotheek voor de provincie 
Utrecht niet acceptabel is, omdat circa 290.000 inwoners 
van onze provincie er qua zorg kwalitatief op achteruitgaan. En 
de minister te verzoeken te bemiddelen tussen de partijen, met 
als doel om de 
dienstapotheek in Amersfoort te behouden. 

2021 Van Muilekom 
Deze kan als afgedaan 
worden beschouwd. Brief is 
verzonden en reactie van 
minister is ook met PS 
gedeeld. 

Akkoord! 

M04A  3-3-2021 CDA, 
VVD en 
50PLUS 

Versterking 
vitaliteit 

Een adviescommissie van deskundigen in te stellen die 
zich van deze taak kwijt. 

Q3 2021 Strijk,   

M05A 3-3-2021 GL, 
CU, PvdA 
CDA 

Economie Te onderzoeken hoe de Provincie Utrecht bedrijfsvormen 
waarbij werknemers mede-eigenaar zijn van hun 
bedrijven, zoals bv cooperaties, onder de aandacht kan 
brengen bij bestaande maar vooral startende bedrijven. 
Hierbij kan gedacht worden aan bv een “Coop incubator” 
(zoals al bestaat in New York, Canada, en elders), of het 

Q2 2021 Strijk,   

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020BEM16-Motie-109A-Houd-de-wind-in-de-zeilen-ingediend-door-SGP-e-a-ALG-STEMMEN-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020BEM16-Motie-115-VAB-en-criminaliteit-ingediend-door-CDA-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020BEM17-Motie-119-De-Krijger-doctrine-ingediend-door-CDA-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020PS-Motie-123-vreemd-Fairtrade-Provincie-Utrecht-ingediend-door-D66-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020PS-Motie-125-vreemd-Houd-de-dienstapotheek-in-Amersfoort-ingediend-door-CDA-e-a.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2021BEM04-Motie-04A-statenvoorstel-Versterking-Vitaliteit-Binnensteden-Dorpskernen-en-Winkelcentra-ingediend-door-CDA-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2021BEM05-Motie-05A-Geef-iedere-Utrechter-de-kans-op-ondernemerschap-ingediend-door-GroenLinks-e-a-AANVAARD.pdf
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Nr. Datum PS en 
indiener 

Onderwerp Inhoud 
Verzoeken GS om 

Termijn van 
afdoening 

Stand van zaken GS Voorstel Presidium 
(planning, afhandeling) 
In te vullen door SGU 

actief adviseren van de ROM over deze vormen bij hun 
business-development activiteiten 
Bij dit onderzoek de afweging te maken of deze expertise 
het beste bij de ROM of het provinciehuis opgebouwd kan 
worden. Hierbij een inschatting maken welk budget er 
nodig is om deze expertise in huis te halen. De resultaten 
hiervan en mogelijke beleidsopties voor te leggen aan de 
Provinciale Staten in de 2e helft van 2021 

M06A 3-3-2021 VVD, 
PvdA, GL 

Economie in de op te stellen statenvoorstellen m.b.t. 
arbeidsmarktbeleid in te gaan op het bevorderen en 
ondersteunen van ambachten. in de uitvoering van 
provinciaal beleid, zoals van motie 70 van 2020 over 
arbeidsmarkt, startup beleid via ROM/EBU en overig 
beleid zoals energietransitie en erfgoedbeleid, steeds oog 
te hebben voor de kansen om het opleiden in ambachten 
praktisch te ondersteunen/ te faciliteren. 

Q3 2021 Strijk,   

M20 10-3-2021 
ChristenUnie 
en SGP 

Omgevings
visie 

te onderzoeken hoe andere provincies in hun 
Omgevingsvisie, Omgevingsverordening of Programma 
Recreatie & Toerisme hun rol invullen als het gaat over het 
beheer en de ontwikkeling van regionale 
hoofdroutenetwerken, het beheer en onderhoud van 
fietspaden en wandelpaden;In het Programma Recreatie & 
Toerisme aan te geven hoe de regionale routestructuren 
worden geborgd, bijvoorbeeld door het formuleren van 
provinciale kwaliteitskaders en het actief met gemeenten 
samenwerken om knelpunten in de netwerken op te 
lossen 

Omgevings
-visie 

Schaddelee 
Wordt verwerkt in het 
Programma Recreatie en 
Toerisme (PR&T) en wordt 
in Q3 aan PS ter 
vaststelling aangeboden. 

 

Commissie Omgevingsvisie (OGV) 
M58a 25-09-2019 

VVD 
Omgevings-
visie 

Polder Rijnenburg en de hele A12 zone expliciet onderdeel uit 
te laten maken van het MIRTonderzoek in het doorrekenen 
van de verschillende scenario’s. 

Najaar 2020 Van Essen, wordt in MIRT 
onderzoek meegenomen, 
dit is tweede helft 2020 
klaar.  

 

M87 6-11-2017  

ChristenUnie 

Landbouw “Toekomstbestendige landbouw”, in de Omgevingsvisie 
spreken over rendabele en toekomstbestendige landbouw 

Omgevings-
visie 

Bruins Slot – Is 
meegenomen bij 
omgevingsvisie. 

 Q1 2021 

M97 
A 

24-9-2018 
SGP en PvdA 

Landbouw/N
atuur 

Menukaart Foodvalley, de positieve ervaringen van de 
Menukaart in ieder geval voor het oosten van de provincie 
mee te nemen bij de op te stellen Omgevingsvisie 
 

1e kwartaal 
2021 

Bruins Slot - Is 
meegenomen bij de 
omgevingsvisie 

 Q1 2021 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2021BEM05-Motie-06A-Praktische-beroepen-praktisch-helpen-ingediend-door-VVD-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2019OGV01-Motie-58a-Rijnenburg-bereikbaar-ingediend-door-VVD-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2017RGW04-motie-087-toekomstbestendige-landbouw-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2018RGW09-Motie097A-menukaart-FoodValley-SGP-en-PvdA.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2018RGW09-Motie097A-menukaart-FoodValley-SGP-en-PvdA.pdf
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Nr. Datum PS en 
indiener 

Onderwerp Inhoud 
Verzoeken GS om 

Termijn van 
afdoening 

Stand van zaken GS Voorstel Presidium 
(planning, afhandeling) 
In te vullen door SGU 

M72 30-9-2020 
SGP,VVD en 
ChristenUnie 

Wonen binnen de regionale overleggen speciaal toe te zien op de 
belangen van kleine gemeenten, zodat lokale belangen van 
grote en kleine gemeenten in gelijke mate worden 
meegewogen bij de regionale afspraken, zowel wat betreft de 
woningmarkt als wat betreft de bedrijventerreinen. 
Jaarlijks aan de Staten te rapporteren bij het vaststellen van 
het provinciaal programma van dat jaar. 

Jaarlijks Van Essen; na vaststelling 
regionaal programma 
wonen en werken volgt 
evaluatie. 

 

M79 12-11-2020 
VVD 

Wonen op korte termijn een brede conferentie te organiseren waarbij 
vertegenwoordigers van politiek, het rijk, de provincie, 
gemeenten en betrokken stakeholders waaronder de 
eigenaren van de gronden in de polder Rijnenburg en energie-
initiatieven met elkaar in gesprek gaan 

Q1 2021 In februari volgt update 
over uitvoering motie. 

 

M27 10-3-2021 
SGP en JA21 

Wonen de Staten op een bij de programma’s passende wijze in 
staat te stellen inbreng te leveren op programma’s onder 
de Omgevingsvisie; het conceptprogramma Wonen en 
Werken gelijktijdig met de ter inzagelegging voor te 
leggen aan de Staten en het definitieve programma met de 
nota van beantwoording direct na vaststelling in GS ter 
informatie voor te leggen aan de Staten 

Omgevings
-visie 

Van Essen  

M26A 10-3-2021 
PvdD 

Omgevings
visie 

De in art. 6.12 van de Interim Omgevingsverordening 
genoemde term ‘aantoonbare verbetering’ nader te 
definiëren en toetsbaar te maken. Deze nadere duiding op 
te nemen in de toelichting op de Omgevingsverordening 

Omgevings
-visie 

Van Essen  

Audit commissie (FAC) 
M95 30-10-2019 

D66, 
GroenLinks en 
VVD 

Financiën Met ingang van de begroting 2021 een stresstest uit te voeren 
op de begroting en deze test aan te bieden bij de begroting 
aan PS 

PS 
november 
2020 

Strijk – Met de begroting 
2021 heeft u een eerste 
deel gehad. Er komt nog 
een tweede deel bij de 
kadernota. Daarmee wordt 
deze bij de kadernota 
afgedaan 

 

 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020OGV02-Motie-72-Pak-rol-als-middenbestuur-ingediend-door-SGP-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020BEM16-Motie-79-Conferentie-Rijnenburg-energie-om-te-wonen-ingediend-door-VVD-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2019PS23-Motie-95-Stresstest-begroting-ingediend-door-D66-e-a-AANVAARD.pdf

