
 
 
 

 1 

Vergadering:   26-5-2021 
Bijgewerkt op: 21-4-2021 
 

BIJZONDERHEDEN BESPREEKPUNTEN TER KENNISNAME 
PUNTEN 

PRESENTATIES & 
WERKBEZOEKEN 

26 mei 2021 (2 juni 2021) 
  SB voortgang 

programma 
Omgevingswet 

 

30 juni 2021 (7 juli 2021) 
  Infosessie rol PS 

Omgevingswet en 
werkwijze programma’s 

 

  Gesprek opzet fase 2 
met vertegenwoordigers 
3 regio’s en 
waterschappen 

 

  Netwerk 
Omgevingsgericht 
werken 

 

  > SB vastgesteld 
concept programma 
wonen en werken, 
planMER 

 

  Inzet en uitkomsten 
BOL noordwest 
(bestuurlijk overleg 
leefomgeving) 

 

  Bestuursovereenkomst 
No regretmaatregelen 
en en MIRTverkenning 
en OV Wonen Zeef 0 

 

  Brief en 
informatiebijeenkomst 
stand van zaken U-Ned, 
Zeef O Mirt verkenning 

 

15 september 2021 (22 september 2021) 
  SB voortgang 

programma 
Omgevingswet 

 

  SB vastgesteld 
provinciaal programma 
en planMER 

 

  SB Ontwerp 
provinciaal 
programma en 
planMER (regionaal 
programmeren) 

 

  Consultatie PS over 
rol PS onder 
Omgevingswet en 
werkwijze 
programma's 

 

3 november 2021 (10 november 2021) 
 SV 

Omgevingsverordening 
SB vastgesteld 
programma wonen en 
werken 

 

  SB voortgang 
programma 
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Omgevingswet 
1 december 2021 (15 december 2021) 
 SV actualisatie provinciaal 

kader regionale 
programmering 

Monitoringsplan  

    
 
 

GROSLIJST STUKKEN   
   
   
 
 
 

GROSLIJST BIJEENKOMSTEN   
Inloopavonden Ontwerp 
Omgevingsverordening 

Juni 2021  

Hoorzitting(en) Ontwerp 
Omgevingsverordening 

Juli 2021  

Hoorzitting over Nota van Beantwoording 
indieners zienswijzen 

Oktober 2021  

   
 
 

TOEZEGGINGEN AFDOENING STAND VAN ZAKEN 
Regionale programmering wonen en 
werken (OGV 23-9-2020 en PS 30-9-2020) 

• PS periodiek informeren over 
voortgang doelstelling 50% 
betaalbare woningen 

• In 1e jaar op gezette tijden met PS 
praten over voortgang 

• Zal bij het regionaal programmeren 
oog hebben voor de belangen van 
kleine gemeenten 

• Zal met de verschillende partners 
het proces na de 1e cyclus 
evalueren PS hierover informeren 

• Over circulair bouwen volgt een 
Uitvoeringsagenda eind dit jaar. 
Daarna ook een conferentie 
organiseren 

• Zal in het overleg met gemeenten 
nagaan wat zij als rol voor de PU 
zien bij het bedienen van specifieke 
doelgroepen 

 

  

Infosessie U Ned 27-10-2020 
 
Gedeputeerde Van Essen gaat de agenda 
van het BO Mirt nalopen om na te gaan wat 
er qua besluitvorming naar PS komt (check 
wat er binnen het mandaat van PS/GS valt)  
Ook komt de gedeputeerde voor en na 
afloop  van het BO Mirt met een 
Statenbrief.  
 
Gedeputeerde zal voorafgaand aan dit 
soort bijeenkomsten over BO Mirt de Staten 
meer mee te nemen in achtergrond van het 
programma (hoe zit het ook alweer…) 

 
 

Q4 2020/Q1 2021 
 
 
 
 
 
 
 

2021 
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Ontwikkelbeeld Amersfoort (PS 27-1-
2021) 

• Er komt een nadere tekstuele uitleg 
o.b.v. de vraag van mw. Bittich 

• Statenbrede bespreking 
participatie  en regionale 
samenwerking (o.a. rollen PU 
versus gemeenten)  

• Ook tijdens infortmatieve sessies 
zal er op worden gelet dat er 
voldoende gelegenheid voor 
Statenleden is om een mening te 
geven. Tevens zal worden gezorgd 
voor goede verslaglegging. 

 
 
Q1 
 
Q2 
 
 
 
doorlopend 

 

Interpellatie “Groeifonds/Utrecht Nabij” 
(PS 27-1-2021) 

• Quick scan Rijnenburg ( en andere 
raporten) en reactie op Kamerbrief 
aan PS sturen; aanbod om e.e.a. 
toe te lichten 

• Gesprek arrangeren over hoe PS 
goed gaan functioneren in 
komende processen 

• Memo in aanvulling op reeds 
gestuurde statenbrief over rol PS in 
MIRT-proces  

 

 
 
Q1 
 
 
 
Q2 
 
 
Q1 

 

Commissie OGV 17-2-2021 
 

• Reactie op brief U16. 
• Gedeputeerde zal met de provincie 

Gelderland spreken over het 
Valleilint (Bruins Slot) 

• Meer info over de maximale hoogte 
van 20 meter bij kleine windmolens 

• Meer info over de Actieagenda 
Wonen 

  

PS-behandeling Omgevingsvisie (10-3-
2021) 
 
Gedeputeerde Van Essen: 

• Er komt een Statenvoorstel 
Overzicht Programma’s en rol PS. 
Dit komt in overleg met PS tot 
stand. 

• Er komt een reactie van GS op de 
brief van de U16-wethouders. 
Afschrift naar PS? (NB: ook PS 
zullen een reactie geven; uiteraard 
pak ik dit op). 

• Als waterkracht een optie wordt in 
de Energietransitie, zal er aandacht 
zijn voor vissterfte (NB: dit is een 
toezegging voor de lange termijn en 
er is ook borging in de WNB, 
derhalve zal deze toezegging in 
een volgende versie van de 
termijnagenda niet meer worden 
ogenomen) 

 

 
 
 
 
Q2 2021 
 
 
 
Q2 2021 
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Gedeputeerde Bruins Slot: 

• Zal de meekoppelkansen van 
Klaphek onderzoeken bij het project 
Versterking Lekdijk bij Jaarsveld. 

• Er wordt verder gewerkt aan een 
3D-beeld van de ondergrond; 
mogelijk te realiseren bij de 
volgende versie van de 
Omgevingsvisie.  

 
 
 


