Lijst moties voor PS 9 juli 2018 (en Presidium 2 juli 2018)
Nummer
Datum PS
Onderwerp
Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn van
afdoening

Portefeuille
houder

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium
(planning, afhandeling)

“Betaalbaarheid en
toegankelijkheid gebieden van
het Recreatieschap Utrechtse
Heuvelrug, Vallei- en
Krommerijngebied staat
voorop!”
“Geen snelheidsverhoging 100
naar 130 km A2”

1-1-2018

Pennarts

Afhandeling
commissievergadering RGW 4
juni a.s.

Nog geen statenbrief
ontvangen. Voortgang
aangeven in MME 3-92018

Najaar 2017

Pennarts

Actie van het Rijk
afwachten

“Actieplan geluidhinder pas
vaststellen na horen wensen
PS”
“Oplossing voor fietsknelpunt
bij het Liesbosch in
Nieuwegein”
”Verplaatsen tankstations
Maarsbergen” Verplaatsing
bevorderen; eventueel
financiële bijdrage

2 kwartaal
2018

Pennarts

Zodra dit voornemen door het
Rijk wordt kenbaar gemaakt zal
er door GS een zienswijze
worden ingediend
Actieplan is in de maak en
concept wordt op 11 juni met
de commissie besproken

Begin 2018

Straat

Cie MME 09/04/2018:
Uitvoering is voorzien van mei
2018 tot mei 2019

--

Straat

Cie MME 09/04/2018: Opdracht
aan het Q-team is verstrekt om
met een advies te komen over
de ligging van de rotonde en
daarvoor evt verplaatsing van
de tankstations ten goede van
de ruimtelijke kwaliteit. Dit
advies zal na de zomer worden
opgeleverd, dit advies zal
worden meegenomen in de
definitieve besluitvorming die
uiterlijk in het eerste kwartaal
2018 aan PS zal worden
voorgelegd. Maarsbergen en de
voortgang van de afhandeling
van deze motie stonden op de

Nog geen bericht van
GS ontvangen.
GS verzoeken de Staten
te informeren over de
stand van zaken in
MME 3-9-2018.

Commissie MME
M4

10-3-2014 recreatie

M87

2-11-2015 mobiliteit

M21

6-6-2016

milieu

M40

4-7-2016

mobiliteit

M58

4-7-2016

mobiliteit

e

e

1 kwartaal
2018

Komt in MME Q3 2018

Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn van
afdoening

Portefeuille
houder

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium
(planning, afhandeling)

agenda van de cie MME van 25
juni, maar zijn ivm tijdgebrek
doorgeschoven naar september
e

M3

13-3-2017 mobiliteit

“Hart voor Maarsbergen”:
betrekken bewoners en
heroverwegen middelen

2 kwartaal
2018

Straat

M54

6-11-2017 economie

“Lage Weide in ontwikkeling”,
financiële bijdrage voor
campusontwikkeling

Volgt na plan
ondernemers

Van den
Berg

M57

6-11-2017 milieu

“Mosterd bij de maaltijd”,
lobbyen bij Rijk m.b.t.
leefbaarheid N230

Jaarrekening
2017 of
Kadernota
2018

Straat

Cie BEM 11/09/2017: Uit de
evaluatie van de participatie is
een van de aanbevelingen om
de inwoners géén vaste plek te
geven in het Q-team, maar om
te zorgen dat ze door het Qteam goed betrokken worden
daar waar voor hen relevant is
(in beperkte groepjes direct
betrokkenen per onderwerp). In
die commissie is afgesproken
deze aanbeveling over te
nemen en daarmee deze motie
op een andere manier in te
vullen, aangezien ze
tegenstrijdig aan elkaar zijn.
Momenteel werken
ondernemers aan het oprichten
van een stichting. Ook zoekt
ondernemerskring een nieuwe
voorzitter.
Er is ambtelijk overleg geweest
tussen provincie en gemeente.
Cie MME 09/04/2018: het
geplande gesprek met het rijk is
op het laatste moment door
hen afgezegd.
Eind maart heeft de wethouder
mede namens ons, telefonisch
contact gehad met de DG
Bereikbaarheid van het
ministerie. Het gesprek heeft
niet geresulteerd in een
toezegging voor een extra
bijdrage aan de NRU. Wel zal er

Motie van de lijst
afhalen

--

Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn van
afdoening

Portefeuille
houder

M60

6-11-2017 energie

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

p.m.

Van den
Berg

M64

6-11-2017 mobiliteit

“Veiligheid hoofdfietsroute
Houten-USP”, verlichting en
sociale veiligheid op orde
brengen, met benutten
ervaringsdeskundigheid fietsers

Procesmemo
op 8-1-2018

Straat

M73

6-11-2017 mobiliteit

Motie 73 “Veilig en vlot naar
haltes en stations” verbeteren
"last mile”

Straat

M74

6-11-2017 milieu

“Gezonde leefomgeving voor
bewoners langs de Zuilense
Ring”, onderzoek doen naar
ontwikkeling en mogelijke
maatregelen. Bewonersgroep
betrekken

Bijeenkomst
e
1 kwartaal
2018,
Begroting
2019
Zomer 2018

M85

6-11-2017 economie

“Food Valley”, middelen

e

2 helft 2018

Pennarts

Van den

Stand van zaken GS
een gesprek met de minister
worden gepland met de
wethouder en de
gedeputeerde.
In de brief dd 28-11-2017,
2018MME09 geïnformeerd dat
EBN samen met TNO een
leidende rol heeft bij het
werkprogramma. Vanaf het
moment dat er voorstellen zijn
voor boorlocaties wordt u hier
verder over geïnformeerd. Dat
is nu nog niet aan de orde.
08/01/2018: ambtelijk is door
de wegbeheerders aangegeven
geen meerwaarde te zien in het
plaatsen van verlichting. Er is
een bestuurlijke brief verzonden
aan de wegbeheerders om ze te
vragen dit alsnog te overwegen,
waarbij ook is aangegeven dat
er vanuit de provincie budget
beschikbaar is voor
cofinanciering.
19/03/2018:
informatiebijeenkomst stand
van zaken

Er heeft een
informatiebijeenkomst
plaatsgevonden voor
omwonenden. Een
vervolggesprek staat gepland
met vertegenwoordigers van de
omwonenden. In dat gesprek
zal het vervolg worden
besproken
Momenteel wordt met

Voorstel Presidium
(planning, afhandeling)

--

GS verzoeken de Staten
te informeren over de
voortgang in MME 3-92018.

Bij Begroting 2019 in
MME van 8 oktober
2018

Voorstel: voortgang
melden in MME 3-92018

--

Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn van
afdoening

reserveren en concrete doelen
met EBU m.b.t. samenwerking
M01

5-2-2018

Milieu

M02

5-2-2018

Milieu

M05

5-2-2018

Mobiliteit

N233 blijft
gebiedsontsluitingsweg

M06

5-2-2018

Mobiliteit

M11

Portefeuille
houder
Berg

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium
(planning, afhandeling)

Foodvalley gesproken over
concrete projecten waar de
provincie een rol zou kunnen
spelen.
Doorlopende motie

--

Per direct

Pennarts

Laatste
kwartaal
2019
doorlopend

Pennarts

Wordt meegenomen in de
jaarrapportage luchtkwaliteit

MME 19 november
2018

Straat

Doorlopende motie

--

Verbetering OV en fiets en
Rijnbrug en omgeving

Q1 2019

Straat

--

12-2-2018 Mobiliteit

Heropenen onderhandelingen
met de gemeente Utrecht

Eind mei

Straat

M12

12-2-2018 Mobiliteit

Herbeoordelen adviesraad tram Eind mei

Straat

M16

12-2-2018 Mobiliteit

Risico’s voor veroorzakende
partij

Half april

Straat

Wordt betrokken bij overige
onderzoeken richting definitief
voorstel eerste kwartaal 2019
Afgehandeld met statenbrief
(op de agenda van MME 25 juni
2018)
Afgehandeld met statenbrief
(op de agenda van MME 25 juni
2018)
Afgehandeld met statenbrief
(op de agenda van MME 25 juni
2018)

M25

19-3-2018 Mobiliteit

Zomer 2018

Griffie

M32

11-6-2018 Economie en

Verzoek om onderzoek
Randstedelijke Rekenkamer
Uithoflijn
geen extra risico’s Vuelta

M33

toerisme
Economie en
toerisme

11-6-2018

WHO normen geen gebakken
lucht
Luchtkwaliteit moet je
monitoren

Herijking Economische
Beleidsplan

Afgehandeld
Van lijst afhalen
Afgehandeld
Van lijst afhalen
Afgehandeld
Van lijst afhalen
Onderzoek RR loopt;
oplevering Q4 2018

Van den
Berg
Van den
Berg

Wordt meegenomen in de
planvorming
loopt

Pennarts

Er is een voorstel opgesteld voor
het inventariseren van de
behoefte aan rustpunten en
het onderzoeken van de
mogelijkheden tot samenwerken
met natuurbeherende partijen,
waarbij een subsidie
beschikbaar wordt gesteld via

Commissie RGW
M53

6-11-2017 recreatie

“Gezonde beleving van de
natuur”, bankjes in natuur
realiseren

Medio 2018
Kadernota

Kadernota 2018 (RGW 2
juli 2018) afwachten.

Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn van
afdoening

Portefeuille
houder

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium
(planning, afhandeling)

AVP om een aantal bankjes te
plaatsen. Op dit moment wordt
bekeken of hiervoor
extra geld moet worden
opgenomen in de kadernota, of
dat dit kan worden betaald uit
lopend AVP budget.

M56A

6-11-2017 water

M83

6-11-2017 wonen

M87

6-11-2017 landbouw

M94

12-122016

leegstand

M95

12-122016

wonen

M96

12-122016

ruimte

“Geen medicijnresten in het
water door een extra trap
zuivering” , samen met
waterschappen analyseren en
plan van aanpak maken
“Regionale samenwerking voor
woningen waar behoefte aan
is”, onderzoeken en plan van
aanpak maken
“Toekomstbestendige
landbouw”, in de
Omgevingsvisie spreken over
rendabele en
toekomstbestendige landbouw
“Helder proces en gedeelde
aanpak met regio’s” , goed met
regio’s overleggen over de op
te stellen retailvisie en PS
informeren voorafgaand aan
uitvoering
“Integrale gebiedsontwikkeling
Geer III en omgeving”,
integrale visie snel opstellen
“Pauzelandschap Rijnenburg
met ambities energietransitie”

Medio 2018
Kadernota

Pennarts

05/02/2018: infosessie moties
waterkwaliteit
Definitieve afhandeling incl
financiën bij de kadernota 2018,
in samenhang met motie 27

Kadernota 2018 (RGW 2
juli 2018) afwachten.

Medio 2018
Kadernota

Van den
Berg

Deze motie is met het opstellen
van de Actie Agenda
Woningmarkt afgedaan

Afgedaan.
Voorstel: motie van de
lijst afvoeren.

Omgevingsvi
sie

Maasdam

Wordt meegenomen bij
omgevingsvisie.

Eind 2019

Retailvisie

Maasdam

Afgedaan met vaststelling
retailvisie (05-02-2018).

Afgedaan.
Voorstel: motie van de
lijst afvoeren.

e

Van den
Berg

Afgedaan

RGW 4 juni 2018

e

Van den
Berg

De gemeente Utrecht is in
samenwerking met de provincie
de ambities aan het uitwerken.
Naar verwachting zal de raad na
de zomer besluiten over welke
scenario’s het vervolg
planologisch traject ingaan. De
omgeving wordt in de

2 helft 2018

2 helft 2018

Nummer

Datum PS

Onderwerp

M100

12-122016

landbouw

M104

12-122016

leegstand

M105

12-122016

wonen

M106

12-122016

ruimte

M115

12-122016

leegstand

M119

12-122016

natuur

Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn van
afdoening

Portefeuille
houder

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium
(planning, afhandeling)

voorafgaande periode
betrokken bij de
totstandkoming van deze
scenario’s.
Wordt meegenomen in de
Landbouwvisie

RGW 10 september
2018

“Mogelijkheden van de
Menukaart – gluren bij de
buren”, instrument Menukaart
onderzoeken en nagaan of het
voor de PU relevant kan zijn
“Meer ruimte voor
kleinschalige detailhandel
Stadshart Amersfoort”,
begrenzing winkelgebieden
alsnog opnemen na vaststelling
door Raad Amersfoort
“Woningvraag Oudewater”,
met Oudewater over
woningbouwopgave spreken,
mogelijkheden binnenstedelijk
onderzoeken en eventueel
aanvullende locaties

Landbouwvis
ie

Maasdam

2017

Maasdam/
Van den
Berg

Is afgedaan met brief dd 19
december 2017, nummer
2018RGW22

Afgedaan.
Voorstel: motie van de
lijst afvoeren.

Eind 2018

Van den
Berg

Door GS verplaatst naar
eind 2018 (RGW 26
november 2018)

“Regionaal draagvlak voor
ontwikkeling
bedrijventerreinen”, per
regio/gemeente de
convenanten herijken en
eventueel beleid aanpassen
Motie 115 “Flexibiliteit in
retailbeleid”, nagaan of metervoor-meterregeling mogelijk is
“Een plus op natuurbeleid, een
plus op budget”, bij Kadernota
evt. extra budget in beeld
brengen

Bij herziening
PRS-PRV

Van den
Berg

Op 18-12-2017 bent u per
memo geïnformeerd over de
aanpak van het
woningbouwproject Westwal en
het onderzoek dat Oudewater
momenteel uitvoert over
binnenstedelijke
mogelijkheden.
U bent per brief dd 7 november
2017, 2017RGW120
geïnformeerd over de aanpak.
De wensen van gemeenten
worden meegenomen bij de
partiële herziening PRS/PRV.

e

RGW 4 juni 2018

1 kwartaal
2018

Maasdam

Motie afgewikkeld met
statenbrief.

RGW 4 juni 2018

Maart 2018

Maasdam

Ingevuld met realisatiestrategie,
integrale afweging volgt bij
kadernota.

Kadernota 2018 (RGW 2
juli 2018)

Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn van
afdoening
permanent

M121

12-122016

natuur

M124

12-122016

natuur

“Bomen langs provinciale
wegen”, herbeplanting als
leidend principe
“Aan de slag met invasieve flora Doorlopend
soorten”, vooruitlopend op het 2018
Rijk met gemeenten plan van
aanpak maken

Portefeuille
houder
Maasdam

Stand van zaken GS

Maasdam

Vooruitlopend op Rijk is ingezet
op informatiedeling richting
gemeenten. Recentelijk (9-42018) is memo aan de slag met
invasieve exoten naar de staten
gestuurd. GS zullen

M125

12-122016

natuur

“Uitbreiding lijst icoonsoorten”,
Biodiversiteitsoverleg opdragen
lijst te beoordelen en mogelijk
(max 10) uit te breiden

Memo volgt

Maasdam

M88

31-102016

platteland

“Demografische scan”, in beeld
brengen achtergronden van
maatschappelijke
ontwikkelingen die de
leefbaarheid van kleine kernen
beïnvloeden

April 2018

Maasdam

“Houd rekening met de
vergevorderde plannen van
AFAS”.

PIP Kantoren

M4

1-2-2016

ruimte

Maasdam

Doorlopende motie

Programma invasieve
exotenbestrijding Utrecht
opstellen.
Notitie met stand van zaken
verstuurd.
Biodiversiteitsoverleg vindt
het te vroeg om de lijst met
10 soorten nu uit te breiden.
Beter is de natuurparelanalyses af te wachten
en i.c.m. de selectiecriteria
een aanvulling te bepalen.
Verwacht eind 2018.

Voorstel Presidium
(planning, afhandeling)
--

RGW 4 juni 2018

RGW 26 november 2018

In voortgangsnotitie van
afgelopen jan. is aangegeven
dat de gegevens van CBS
gereed zijn en dat de
Universiteit Utrecht met
deze gegevens analyseslag
doet. Uitkomsten van deze
analyse worden binnenkort
verwacht.

Behandeld RGW 22
januari 2018.

AFAS wordt in overleg buiten
het PIP gelaten (zie ook
voorontwerp PIP 2016) omdat
geen zelfstandig kantoorruimte

Afgedaan.
Voorstel: motie van de
lijst afvoeren.

Uitkomsten analyse
afwachten.

Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn van
afdoening

Portefeuille
houder

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium
(planning, afhandeling)

realiseert wordt. Motie is
daarmee afgedaan.
M116

7-12-2015 natuur

M109

7-12-2015 bodem

M13

3-7-2017

bodem

M27

3-7-2017

water

M43

3-7-2017

ruimte

M118

7-12-2015

platteland

e

“Meevallers AVP reserveren
Natuurverbetering”, Uiterlijk bij
de herijking AVP in 2017 een
lijst van investeringen in
bestaande natuur ter
besluitvorming
“Bijdrage Vitens voor
ondergrondgebruik”, verzoek
om voor juli 2016 met een
voorstel te komen met
afspraken ven een fin.
vergoeding vanwege geleverde
ecosystemen en bijdragen aan
goed beheer natuur en
recreatie. (betreft
natuurgebieden; zie ook motie
61 van 2013)
“Bodem vraagt om uitleg”:
realistische indicator in
Jaarrekening 2017
“Zuiver Water voor iedereen
zonder kopzorgen!”:
probleemstoffen inventariseren
en maatregelen formuleren

1 kwartaal
2018

Maasdam

Landt in de kadernota. Voor
de dekking van de
Realisatiestrategie wordt ook
gekeken naar reserves van
AVP.

Kadernota 2018 (RGW 2
juli 2018)

Infosessie 52-2018

Pennarts

Bestuurder is nog steeds in
gesprek met Vitens. Bespeuren
bij de nieuwe bestuurder van
Vitens een meer coöperatieve
houding dan bij voorganger,
maar dit heeft nog niet geleid
tot concrete resultaten.

--

Voorjaar
2018

Pennarts

Jaarrekening 2017

RGW 15 oktober 2018

Infosessie 52-2018

Pennarts

07/11/2017: statenbrief
uitvoering motie.

Kadernota 2018 (RGW 2
juli 2018)

43 “Omgevingsvisie boven
Ruimtelijk-economische
strategie”
“Investeringen kleine kernen”,
dat aanvragen voor
leefbaarheid kleine kernen niet

Ruimtelijk
Economische
Strategie

Van den
Berg

Doorlopend
coalitieperio
de

Maasdam

05/02/2018: infosessie moties
waterkwaliteit
Definitieve afhandeling incl
financiën bij de kadernota 2018,
in samenhang met motie 27
Deze motie wordt afgedaan met
de RES die momenteel wordt
opgesteld
Doorlopende motie

--

--

Nummer

Datum PS

Onderwerp

M5

27-6-2011

natuur

M07

5-2-2018

Retail

M08

5-2-2018

Retail

Inhoud
Verzoeken GS om

per definitie worden
afgewezen.
“Ganzen” Alternatieve en
innovatieve methoden
ganzenbeheer
Maatwerk en flexibiliteit in
Retail: Werk aan de winkel
Zet leegstandsverordening in
tegen winkelleegstand

Termijn van
afdoening

Portefeuille
houder

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium
(planning, afhandeling)

t/m 2019

Maasdam

Recentelijk (9-4-2018) is update
over stava naar cie RGW
gestuurd.

RGW 16 april 2018

RGW 2 juli
2018

Maasdam

Motie afgewikkeld met
statenbrief

RGW 4 juni 2018

RGW 2 juli
2018

Maasdam

Motie afgewikkeld met
statenbrief

RGW 4 juni 2018

Pennarts

23 april in GS, daarna
doorgeleiding naar commissie
BEM

BEM 4 juni 2018

Pennarts

Deze motie is uitgevoerd en
wordt in de jaarrekening 2017
verantwoord

Volgt bij jaarrekening
2017

Pennarts

Subsidieaanvraag is in
behandeling bij afdeling
subsidies, maar
vergunningverlening (gemeente
Leusden) is vooralsnog niet rond

--

Doorlopend

Straat

Doorlopende motie

Afdoen bij behandeling
Jaarrekening 2017, mits
evaluatie - zoals
beschreven in motie –
daarin opgenomen is.
Najaar 2018.

2018

Straat

Afgehandeld per statenbrief
(over toezegging)

Reeds in GS geweest (15
mei), komt 2 juli in BEM
Afgehandeld
Van lijst halen

Commissie BEM
M4

9-2-2015

M44

04-072016

M54

04-072016

Kadernota 2016

M56

04-072016

Kadernota 2016

M20

03-072017

kadernota 2018

Aanpassing
regelgeving
Waterschappen
Kadernota 2016

Democratische waterschappen
betekent geen geborgde zetels
Cultuur voor ieder kind met
Jeugdcultuurfonds (35.000
extra pj ter ondersteuning en
voor max 4jr)
Steun voor Nationaal
Monument Kamp Amersfoort
(ln geval van concrete
financiële plannen deze
betrekken bij Begroting 2017)
Egalisatiereserve
provinciefonds
(GS dient te melden indien er
geld toegevoegd of onttrokken
wordt aan de egalisatiereserve
en mag niet meer dan 5 milj
bevatten)
indexering subsidie
partnerinstellingen
Blijft staan ivm toezegging van
het onderzoek naar de
financiële situatie van de te
indexeren partnerinstellingen

Jaarrekening
2017

Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn van
afdoening

Portefeuille
houder

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium
(planning, afhandeling)

Ad Hoc commissie Omgevingsvisie
M101

12-122016

Omgevingsvisie

“Digitale Laan van de
Leefomgeving”, in aanloop naar
Omgevingsvisie snel
beschikbaar stellen

2020

Maasdam

Komt terug in aanloop van
omgevingsvisie (2020).

Eind 2019

Moties die ingelost (afgedaan) zijn
Nummer

Datum PS

Onderwerp

Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn van
afdoening

Portefeuille
houder

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium
(planning, afhandeling)

