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Commissie Bestuur, Economie en Middelen (BEM) 
 

Motienr. en titel: Motie 69 Op de schouders van onze voorouders 

Datum PS: 29 juni 2022 

Indiener(s): VVD, ChristenUnie, D66, JA21, SGP, 50PLUS, Partij voor de Dieren, CDA 

Ingediend bij SV: Kadernota 2023-2026 

Inhoud: Bij de meerjarenbegroting 2023 – 2026 voorbereidend werk te doen voor 
de financiering van de restauratieopgave:  
o Waar relevant en in aanvulling op de informatie in SB een actueel en 
nader inzicht te bieden in de mogelijke nieuwe projecten die zich in 2022 
dan wel in de eerstvolgende jaren aandienen m.b.t. 
eigendomsverhoudingen, wettelijke verplichtingen die daarmee 
samenhangen, mogelijke financiers (zoals Rijk, eigenaren, provincie en 
derden) en hun financiële bijdrage in de opgave en een overzicht van 
financieringsinstrumenten en budgetten die door de provincie zijn in te 
zetten (zoals -revolverende- leningen, subsidies); 
 o Aan te geven wat nog gedaan moet worden om bij de 
coalitieonderhandelingen na de Provinciale Statenverkiezingen keuzes te 
kunnen maken t.a.v. de gehele restauratieopgave en de rol van de 
provincie Utrecht daarin. 

Gedeputeerde: Rob van Muilekom 

Termijn van afdoening: 2022 (begroting) 

Stand van zaken GS: In Q4 2022 volgt een Memo n.a.v. deze motie.  

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: Motie 72a Keuzes in kaart 

Datum PS: 29 juni 2022 

Indiener(s): VVD 

Ingediend bij SV: Kadernota 2023-2026 

Inhoud: • Mogelijke keuze en afwegingsruimte in de budgetten in kaart te 
brengen;  
• De uitkomsten van dit onderzoek voor 1 maart 2023 aan Provinciale 
Staten aan te bieden. 

Gedeputeerde:  

Termijn van afdoening: 1 maart 2023 

Stand van zaken GS:  

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: Motie 89 Utrecht steunt voedselbanken 

Datum PS: 29 juni 2022 

Indiener(s): SGP, PvdA en DENK 

Ingediend bij SV: Kadernota 2023-2026 

Inhoud: • in het kader van de Voedselagenda het initiatief te nemen om korte 
keten initiatieven te verbinden met voedselbanken en deze verbinding 
financieel te ondersteunen;  
• in het kader van de Sociale agenda initiatieven als de stadsakker in 
Veenendaal uit te dragen naar andere voedselbanken en deze te 
faciliteren en te ondersteunen in de uitvoering hiervan 
en hiervoor ruimhartig budget aan te vragen. 

Gedeputeerde: Sterk & Van Muilekom 

Termijn van afdoening: 2023 

Stand van zaken GS:  

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: Motie 39 Provinciaal belastinggebied: ingezetenenheffing beste optie voor 
opcenten MRB 

Datum PS: 11-05-2022 

Indiener(s): VVD, CDA, JA21, PVV en 50PLUS 

Ingediend bij SV: Geen SV, Memo Provinciaal Belastinggebied 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-69-Op-de-schouders-van-onze-voorouders-ingediend-door-VVD-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-72a-Keuzes-in-Kaart-ingediend-door-VVD-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-89-Voedselbanken-ingediend-door-SGP-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-39-Provinciaal-belastinggebied-ingezetenenheffing-beste-optie-voor-opcenten-MRB-ingediend-door-VVD-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-39-Provinciaal-belastinggebied-ingezetenenheffing-beste-optie-voor-opcenten-MRB-ingediend-door-VVD-e-a-AANVAARD.pdf
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Inhoud: In het IPO en richting het Rijk aangaande de provinciale belastingen te pleiten 
voor een ingezetenenheffing als beste optie ter vervanging van de 
motorrijtuigenbelasting. 

Gedeputeerde: Strijk 

Termijn van afdoening:  

Stand van zaken GS: Dit is ingebracht in het IPO. U bent op 31 augustus in de FAC bijgepraat over het 
vervolgtraject. 

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: Motie 28 Sociaal DNA in organisatie en uitvoering 

Datum PS: 23-03-2022 

Indiener(s): CDA 

Ingediend bij SV: SV Sociale agenda 

Inhoud: - waar het (bestaande) kopje Brede welvaart staat in een statenvoorstel daar 
nadrukkelijk ook de Sociale Agenda in te lezen en het voorstel ook aan die 
agenda te toetsen. 

Gedeputeerde: Van Muilekom 

Termijn van afdoening: Q2 2022 | De uitvoeringsagenda wordt ter kennisname aangeboden voor de 
commissie BEM d.d. 22 juni 2022 

Stand van zaken GS: De uitvoering van de motie is onderdeel van de Uitvoeringsagenda Wij doen 
mee! Deze is op 22 juni in BEM behandeld. Het sjabloon voor Statenvoorstellen 
is in het reces aangepast, de eerste Statenvoorstellen in het aangepaste 
sjabloon worden verwacht voor PS 16 november 2022. Hiermee beschouwen we 
de motie als afgedaan. 

Advies griffie voor 
Presidium: 

Motie is afgedaan. 

Motienr. en titel: Motie 27 Vluchtelingen verdienen onze zorg 

Datum PS: 23-03-2022 

Indiener(s): GroenLinks, PvdA, SP en Partij voor de Dieren 

Ingediend bij SV: SV Sociale agenda 

Inhoud: - Om bij de uitvoering van het beleidskader Sociale Agenda ‘Wij doen mee!’ de 
aanjagende functie van de sociale agenda te benutten om speciale aandacht te 
blijven schenken aan asielopvang en de huisvesting van statushouders.  

Gedeputeerde: Van Muilekom 

Termijn van afdoening: Q2 2022 | De uitvoeringsagenda wordt ter kennisname aangeboden voor de 
commissie BEM d.d. 22 juni 2022 

Stand van zaken GS: Deze motie is aangenomen bij het vaststellen van het beleidskader Sociale 
Agenda ‘Wij doen mee!’ en wordt uitgevoerd door verschillende teams en krijgt 
aandacht in diverse plannen en acties. In de uitvoeringsagenda ‘Wij doen mee’ is 
een Sociale bril sessie opgenomen voor de Utrecht Talent Alliantie met het 
thema werkgelegenheid van statushouders en Oekraïners. We beschouwen de 
motie hiermee als afgedaan. 

Advies griffie voor 
Presidium: 

Motie is afgedaan. 

Motienr. en titel: Motie 15 Effectieve participatie 

Datum PS: 23-03-2022 

Indiener(s): Partij voor de Dieren 

Ingediend bij SV: SV Visie van de provincie Utrecht op het samenspel met inwoners 

Inhoud: Draagt GS op om aan de visie een heldere rapportage- en monitoringsparagraaf 
toe te voegen waarin beschreven wordt op welke wijze de provincie de 
praktische uitwerking van haar participatieproces evalueert. 

Gedeputeerde: Schaddelee 

Termijn van afdoening: Q3 2022 

Stand van zaken GS: U heeft de visie vastgesteld, dus deze kan niet gewijzigd. Er wordt gewerkt aan 
een Statenbrief om u te informeren over het vervolg en daarin informeren wij u 
ook hoe we de rapportage- en monitoring gaan vormgeven.  

Advies griffie voor 
Presidium: 

 

Motienr. en titel: Motie 9b Alleen samen krijgen we recreatie op de kaart 

Datum PS: 09-02-2022 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-28-Sociaal-DNA-in-organisatie-en-uitvoering-ingediend-door-CDA.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2022-07/Uitvoeringsagenda%20Sociale%20Agenda%20-%20Wij%20doen%20mee.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2022-07/Uitvoeringsagenda%20Sociale%20Agenda%20-%20Wij%20doen%20mee.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-27-Vluchtelingen-verdienen-onze-zorg-ingediend-door-GroenLinks-e-a.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-15-Effectieve-participatie-ingediend-door-Partij-voor-de-Dieren.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-9b-Alleen-samen-krijgen-we-recreatie-op-de-kaart-ingediend-door-SGP-e-a.pdf
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Indiener(s): SGP, JA21, SP, VVD, CDA, 50PLUS, ChristenUnie, GroenLinks 

Ingediend bij SV: Statenvoorstellen over de toekomst van de recreatieschappen 

Inhoud: - in samenwerking met de Staten, in aanvulling op het PRenT, te komen tot een 
formulering van de provinciale taak op het gebied van ontwikkeling, beheer en 
onderhoud van recreatiegebieden;  
- op basis van de formulering van de provinciale taak in het PRenT en deze 
aanvullende formulering te werken aan een samenwerkings- en 
ontwikkelingsmodel die in ieder geval voldoet aan de volgende criteria:  
o beslaat de hele provincie o in samenwerking met gemeenten, maar met 
centrale regie  
o betrokkenheid van zoveel mogelijk andere partners, zoals terreinbeherende 
organisaties en particuliere grondeigenaren o focus op netwerk van 
recreatiegebieden o andere onderwerpen in afstemming met betrokken 
gemeenten o in samenhang met het Routebureau  
o opererend binnen kaders van GGM en PRenT  
o doelmatige inzet van provinciale middelen voor provinciale recreatiedoelen 
- de partners van de huidige recreatieschappen op de hoogte te stellen van deze 
wens 
- geen juridische verplichtingen aan te gaan die de ontwikkeling van een 
toekomstbestendige, provinciebrede oplossing in de weg staan;  
- voor of direct na de zomer, als input voor de toegezegde werksessie, met een 
voorstel te komen voor een proces om tot deze nieuwe samenwerking te komen, 
waarbij sprake is van een heldere planning en een duidelijke definiëring van de 
rol van de Staten in dit proces. 

Gedeputeerde: Schaddelee 

Termijn van afdoening: Voor of direct na de zomer 2022 

Stand van zaken GS: In de werksessie van 14 september nemen we hier samen stappen in. 

Advies griffie voor 
Presidium: 

 

Motienr. en titel: M103 Wet van Wijntjes 

Datum PS: 10-11-2021 

Indiener(s): CDA, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie 

Ingediend bij SV: Programmabegroting 2022 

Inhoud: - de P&C cyclus en prognosekracht voor het einde van 2022 zodanig op orde te 
brengen dat onderbestedingen op de lasten tot 2% van de begrotingsomvang 
beperkt worden; 
- van elke verwachte onderbesteding, van meer dan 10% als begroot voor het 
betreffende beleidsdoel, bij de zomernota en/of slotwijziging een adequate 
verklaring te geven; 
- onderbestedingen op structurele budgetten bij de jaarrekening toe te voegen 
aan de 
algemene reserves; 
- bestaande reserves zonder plan en/of financiële onderbouwing toe te voegen 
aan de 
algemene reserves; 
- bij de eerstvolgende revisie van de Financiële Verordening de Wet van Wijntjes 
op te nemen. 

Gedeputeerde: Strijk 

Termijn van afdoening: 2022 

Stand van zaken GS: Deze doen we af bij de eerstvolgende wijziging van de financiële verordening 
maar daarvoor zullen we ons werkproces reeds conform de wens van de Staten 
wijzigen.  

Advies griffie voor 
Presidium: 

 

Motienr. en titel: M99A Benut het DNA van Utrecht voor de opgaven van nu 

Datum PS: 10-11-2021 

Indiener(s): VVD en JA21 

Ingediend bij SV: Programmabegroting 2022 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/PS2021PS12-Motie-103-Wet-van-Wijntjes-ingediend-door-CDA-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/PS2021PS12-Motie-99A-benut-het-DNA-van-Utrecht-voor-de-opgaven-van-nu-ingediend-door-VVD-en-JA21-AANVAARD.pdf
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Inhoud: Bij restauratiefondsen en verenigingen van eigenaren te inventariseren tegen 
welke regels en andere obstakels eigenaren of huurders van monumenten 
aanbotsen om (tijdelijke) functies in hun monumenten te huisvesten, zoals 
gebrek aan restauratiesubsidies voor rijksmonumenten met een 
(oorspronkelijke) woonfunctie als deze een maatschappelijke gebruiksfunctie 
vervullen. 

Gedeputeerde: Van Muilekom 

Termijn van afdoening: 2022 

Stand van zaken GS:  

Advies griffie voor 
Presidium: 

Q3 2022 

Motienr. en titel: M96 Langetermijnstrategie 

Datum PS: 10-11-2021 

Indiener(s): VVD, D66, CDA en SGP 

Ingediend bij SV: Statenvoorstel Ontwerpbesluit Begroting 2022 

Inhoud: - Een nieuwe concernbrede opgave te benoemen voor strategie en 
kennisontwikkeling. Deze opgave voor 2022 te dekken uit het beschikbare 
bedrag van € 500.000,- uit motie 69 financieren met focus en visie en bij de 
kadernota te komen tot een structurele invulling.  
- In 2022 te werken aan de volgende eerste activiteiten: De ontwikkeling van een 
strategische lange termijnbegroting inclusief financiële scenario's met een 
horizon van bij voorkeur 30, maar tenminste 10 jaar; 
- Op basis van het proces rond de groeisprongbrief de kernopgaven te 
benoemen die in deze strategische lange termijnbegroting prioriteit krijgen; 
- De contouren van de strategische lange termijnbegroting bij de kadernota 2023 
aan de Staten te presenteren en deze vanaf de programmabegroting 2023 aan 
de P&C cyclus toe te voegen. 

Gedeputeerde: Strijk 

Termijn van afdoening: 2022 

Stand van zaken GS: In de kadernota 2023 komt een contour van een strategische lange 
termijnbegroting en bij de begroting 2023 wordt deze motie afgedaan. 

Advies griffie voor 
Presidium: 

Of de motie wordt afgedaan is afhankelijk van besluitvorming Kadernota 2023 
(PS 29 juni) en begroting 2023 

Motienr. en titel: M89 Optimaal de mogelijkheden benutten bij opvolging MKB Bedrijven 

Datum PS: 22-09-2021 

Indiener(s): VVD en GroenLinks 

Ingediend bij SV: Statenvoorstel beleid opvolging MKB-(familie)bedrijven 

Inhoud: In de opdracht aan het bureau/ de organisatie mee te nemen dat de adviseur 
naast opvolging in familiekring ook kan wijzen op en ondersteunen bij 
opvolging door werknemers of mensen in opleiding en de adviseurs daartoe 
toegang tot de provinciale netwerken te bieden. 

Gedeputeerde: Strijk 

Termijn van afdoening: 2022 

Stand van zaken GS: GS verwacht op 4 oktober een Statenbrief vast te stellen met hoe dit project is 
vormgegeven.  
 

Advies griffie voor 
Presidium: 

 

Motienr. en titel: M73 Toelichting per indicator 

Datum PS: 07-07-2021 

Indiener(s): SGP 

Ingediend bij SV: Jaarstukken 2020 

Inhoud: In volgende jaarstukken standaard een toelichting te geven bij elke indicator. 

Gedeputeerde: Strijk 

Termijn van afdoening: 2022 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/PS2021PS12-Motie-96-Langetermijnstrategie-ingediend-door-VVD-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/PS2021BEM19-Motie-89-optimaal-de-mogelijkheden-benutten-bij-opvolging-MKB-bedrijven-ingediend-door-VVD-en-GroenLinks-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/PS2021PS08-Motie-73-Toelichting-per-indicator-ingediend-door-SGP-AANVAARD.pdf
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Stand van zaken GS: Bij de jaarstukken 2021 zal deze motie worden afgedaan. 

Advies griffie voor 
Presidium: 

Of de motie is afgedaan is afhankelijk van de besluitvorming Jaarrekening 2021 
(PS 29 juni 2022) Afgedaan 

Motienr. en titel: M69 Financieren met focus en visie  

Datum PS: 07-07-2021 

Indiener(s): D66, CDA en SGP 

Ingediend bij SV: Kadernota 2022-2025 

Inhoud: Aan deze eenmalige verhoging van de MRB de volgende aanvullende 
randvoorwaarden zijn verbonden… (zie motie) 
De genoemde overwegingen en randvoorwaarden het noodzakelijk maken dat 
een strategische functie met een integrerend karakter wordt ingesteld en dat 
een budget beschikbaar te maken van EUR 500.000 uit de begroting 2022, 
eventueel incidenteel, maar altijd met oog op structurele verbetering, en een 
voorstel te doen voor structurele borging van de strategische functie bij de 
kadernota 2023. 

Gedeputeerde: Strijk 

Termijn van afdoening: 2023 

Stand van zaken GS: Bij de kadernota 2023 e.v. zal deze motie worden afgedaan.  
- De Lange Termijn planning en begroting terugkomen bij de Kadernota 2023 
- Onderdeel van de opdracht voor de groeisprong is vanuit dat traject te leren 
hoe we strategisch vermogen kunnen versterken. Daar volgen conclusies uit over 
hoe de concernbrede opgave voor Strategie & Ontwikkeling in te vullen. 

Advies griffie voor 
Presidium: 

 

Motienr. en titel: M123 Fairtrade Provincie Utrecht 

Datum PS: 18-11-2020 

Indiener(s): D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA en CDA 

Ingediend bij SV: Motie vreemd, onderwerp bedrijfsvoering 

Inhoud: Een plan van aanpak te maken om voor 1 april 2021 te kunnen voldoen aan de 
criteria die gelden voor het behalen van de titel Fairtrade Provincie na 
consultatie van werkgroep Fairtrade en de landelijke Fairtrade organisatie. 

Gedeputeerde: Strijk 

Termijn van afdoening: Q4 2021 

Stand van zaken GS: Met Statenbrief PS2022BEM46 is deze afgedaan 

Advies griffie voor 
Presidium: 

Q4 2021 
Q1 2022. Afgedaan bij SB Fairtrade Provincie Utrecht (BEM 22 juni 22) 
Afgedaan 

Motienr. en titel: M115 VAB en criminaliteit 

Datum PS: 11-11-2020 

Indiener(s): CDA, VVD, SGP, GroenLinks, ChristenUnie, D66 en 50PLUS 

Ingediend bij SV: Onderwerp ondermijning 

Inhoud: - 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. 

Gedeputeerde: Sterk 

Termijn van afdoening: Jaarlijks 

Stand van zaken GS: Voor 2021 en 2022 meegenomen in voortgangsrapportage Samenwerking 
Agenda Landbouw voor cie. RGW. 

Advies griffie voor 
Presidium: 

 

Motienr. en titel: M109a Houd de wind in de zeilen 

Datum PS: 11-11-2020 

Indiener(s): SGP, CDA, ChristenUnie, 50PLUS 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/PS2021PS10-Motie-69-financieren-met-focus-en-visie-ingediend-door-D66-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/PS2020BEM16-Motie-115-VAB-en-criminaliteit-ingediend-door-CDA-e-a-AANVAARD.pdf
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
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Ingediend bij SV: Onderwerp Erfgoed 

Inhoud: - 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. 

Gedeputeerde: Van Muilekom 

Termijn van afdoening: Q2 2022 

Stand van zaken GS: Statenbrief ‘Beleidsuitwerking maritiem erfgoed’ is op 22 juni in BEM besproken. 
Gedeputeerde heeft n.a.v. de beraadslagingen toegezegd om de Staten- en 
commissieleden te informeren als de inzet / het beleid van het rijk wijzigt en dit 
om bijstelling van de inzet / het beleid van de provincie vraagt. We beschouwen 
de motie hiermee als afgedaan. 

Advies griffie voor 
Presidium: 

Q2 2022 
Er ligt een SB (géén SV) in BEM op 22 juni 2022 Afgedaan 

Motienr. en titel: M29 Provincie voor een rechtvaardige samenleving 

Datum PS: 08-07-2020 

Indiener(s): GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie, PvdD, SP, 50PLUS 

Ingediend bij SV: Statenvoorstel Kaderbrief 2021-2024 

Inhoud: - 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. 

Gedeputeerde: Van Muilekom 

Termijn van afdoening: Q1 2022 

Stand van zaken GS: Dit is onderdeel van de Sociale Agenda (beleidskader en uitvoeringsprogramma). 
Het beleidskader is op 23 maart vastgesteld. De Uitvoeringsagenda Wij doen 
mee! is op 22 juni in BEM behandeld (zie p.12/13, 16/18). We beschouwen de 
motie hiermee als afgedaan. 

Advies griffie voor 
Presidium: 

Afgedaan 

Motienr. en titel: M22 Van inspireren kun je leren 

Datum PS: 03-06-2020 

Indiener(s): GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS en DENK 

Ingediend bij SV: Statenvoorstel Cultuur- en erfgoedprogramma 2020-2023 

Inhoud: 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. 

Gedeputeerde: Van Muilekom 

Termijn van afdoening: Q4 2021/Q1 2022 

Stand van zaken GS: Het organiseren van een conferentie heeft, volgens de betrokkenen instellingen, 
niet de gewenste meerwaarde. Dit is besproken met de indiener van de motie. 
De uitvoeringsagenda ‘Wij doen mee!’ (Sociale Agenda) geeft invulling aan de rol 
van de provincie in het bestrijden van laaggeletterdheid (zie p.9/10).  
De uitvoeringsagenda van de Sociale Agenda is op 22 juni in BEM behandeld.  

Advies griffie voor 
Presidium: 

Wachten op evaluatie Sociale Agenda om te bepalen of deze motie als afgedaan 
beschouwd kan worden. 

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.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2022-07/Uitvoeringsagenda%20Sociale%20Agenda%20-%20Wij%20doen%20mee.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2022-07/Uitvoeringsagenda%20Sociale%20Agenda%20-%20Wij%20doen%20mee.pdf
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.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2022-07/Uitvoeringsagenda%20Sociale%20Agenda%20-%20Wij%20doen%20mee.pdf


Motielijst Provinciale Staten van Utrecht Bijgewerkt: 9 september 2022  
2022 

7 

 

 

 

Motienr. en titel: M05 Utrecht is een eiland 

Datum PS: 29-01-2020 

Indiener(s): VVD, FvD en SP 

Ingediend bij SV: Strijk 

Inhoud: 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. 

Gedeputeerde:  

Termijn van afdoening: Q4 2020 

Stand van zaken GS: In 2022 wordt gerapporteerd over de activiteiten. 

Advies griffie voor 
Presidium: 

Op 3 maart 2021 heeft PS de economische visie 2020-2027 met de titel “Focus 
op een vitale en duurzame economie” vastgesteld. In de visie staat op pagina 42, 
47, 49, 50, 51, 55 en 57 toegelicht hoe de provincie bovenregionaal samenwerkt 
om de economische structuur te versterken en ondernemers te ondersteunen bij 
hun bovenlokale en (inter)nationale samenwerking. Er is ondanks het 
voorgenomen beleid in de aangenomen visie bij de behandeling afgesproken de 
motie aan te houden en in 2022 te rapporteren over concrete activiteiten die 
passen in deze boven regionale samenwerking en de motie mogelijk dan als 
afgedaan te beschouwen. Bij de Statenbrief over de meerjarenstrategie strategie 
van de ROM zal deze motie worden afgedaan. 

Motienr. en titel: M101 Meer toiletten erbij maakt iedereen blij! 

Datum PS: 30-10-2019 

Indiener(s): 50PLUS, D66, VVD en DENK 

Ingediend bij SV:  

Inhoud: - Te inventariseren bij welke busstations, natuurgebieden/bezoekerscentra, 
snelfietsroutes en toeristische overstappunten (openbare) toegankelijke toiletten 
in onze provincie ontbreken 
- Bij locaties zonder toiletten afspraken te maken met nabijgelegen 
horecagelegenheden of winkels over toiletgebruik door passanten en deze aan 
te melden bij de HogeNoodapp. 

Gedeputeerde: Schaddelee 

Termijn van afdoening: Q1 2022 

Stand van zaken GS: Tbv de april-cyclus is op 22 februari 2022 een memo ter afdoening van deze 
motie naar PS verstuurd. Deze wenst u nog te bespreken voordat deze memo is 
afgedaan. 
Er wordt na de zomer een publieksonderzoek gedaan naar de beleving van 
recreatiegebieden. Hier wordt ook meegenomen wat men van het sanitair vindt. 
De uitkomsten van het onderzoek zijn in de 1e helft 2023 gereed en de Staten 
zullen daarover geïnformeerd worden. Op basis van de uitkomsten van het 
onderzoek zal de provincie in gesprek gaan met gemeenten. Hierbij wordt ook 
PRenT betrokken omdat men daarin bezig is met het beschikbaar stellen van 
subsidie voor kleine leefbaarheidsvoorzieningen waaronder het sanitair. 
 

Advies griffie voor 
Presidium: 

Niet afgedaan  
PS 14-4-2021 
 
Q1 2022 Q2 2023 

Motienr. en titel: M91 Raamwerk burgerparticipatie 

Datum PS: 30-10-2018 

Indiener(s): SGP 

Ingediend bij SV: Coalitieakkoord 2019, onderwerp burgerparticipatie 

Inhoud: - 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 

Gedeputeerde: Schaddelee 

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/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/PS2019PS23-Motie-91-Raamwerk-Burgerparticipatie-ingediend-door-ChristenUnie-e-a-AANVAARD.pdf
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Termijn van afdoening: Q2 2022 

Stand van zaken GS: Als onderdeel van het reeds door GS vastgestelde participatie programma wordt 
gewerkt aan een participatie visie, leidraad en verordening In de commissie BEM 
van 15 september 2021 is toegezegd om de besluitvorming over de visie en 
leidraad los te koppelen van de besluitvorming over de participatieverordening. 
Dit mede omdat besluitvorming over het wetsvoorstel ‘Versterking participatie op 
decentraal niveau’ op Rijksniveau op zich laat wachten. Dit betekent dat de visie 
op 23 maart 2022 voorgelegd wordt ter besluitvorming. Het pad voor 
besluitvorming over de participatieverordening is op dit moment ongewis en 
afhankelijk van besluitvorming in de Kamer. De leidraad functioneert als een 
praktisch handvat voor de ambtelijke organisatie en wordt door GS vastgesteld. 
We zijn in afwachting van wetgeving vanuit het Rijk. 

Advies griffie voor 
Presidium: 

Q2 2022 
Partcipatievisie- en leidraad zijn vastgesteld in mei 2022. Verordening nog niet. 

Motienr. en titel: M32 Motie geen extra risico's Vuelta 

Datum PS: 11-06-2018 

Indiener(s): SGP 

Ingediend bij SV: Statenvoorstel Vuelta 2020 

Inhoud: Dat de provincie Utrecht niet zal bijdragen aan eventuele financiële 
tegenvallers achteraf. 

Gedeputeerde: Sterk 

Termijn van afdoening:  

Stand van zaken GS: Wordt meegenomen in de planvorming. 

Advies griffie voor 
Presidium: 

Rapportage in BEM met terugblik en afwikkeling Vuelta 

Motienr. en titel: M035 Utrecht Regenboog provincie 

Datum PS: 09-07-2018 

Indiener(s): GroenLinks, D66, 50PLUS, PvdD, SP en PvdA 

Ingediend bij SV: Motie vreemd aan de orde van de dag, onderwerp sociale agenda 

Inhoud: - Impuls te geven en zich 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. 

Gedeputeerde: Van Muilekom 

Termijn van afdoening: Q2 2022 | De uitvoeringsagenda wordt ter kennisname aangeboden voor de 
commissie BEM d.d. 22 juni 2022 

Stand van zaken GS: Dit is onderdeel van de Sociale Agenda (beleidskader en uitvoeringsprogramma). 
Het beleidskader is op 23 maart vastgesteld. De Uitvoeringsagenda Wij doen 
mee! is op 22 juni in BEM behandeld (zie p.11/13). We beschouwen de motie 
hiermee als afgedaan. 

Advies griffie voor 
Presidium: 

 
Afgedaan 

 
  

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/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.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2022-07/Uitvoeringsagenda%20Sociale%20Agenda%20-%20Wij%20doen%20mee.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2022-07/Uitvoeringsagenda%20Sociale%20Agenda%20-%20Wij%20doen%20mee.pdf
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Commissie Milieu en Mobiliteit (M&M) 
 

Motienr. en titel: Motie 60 Knelpunten op fietsroutes middelbare scholieren 

Datum PS: 29 juni 2022 

Indiener(s): CDA 

Ingediend bij SV: Netwerkperspectief provinciale wegen 2040 

Inhoud: - Van de 82 zones uit het netwerkperspectief die naar 60 km gaan, 
die zones in de tijd naar voren halen, waar sprake is van 
gevaarvolle oversteekplaatsen, en daarmee niet wachten op groot 
onderhoud; 

- Op korte termijn prioriteit te geven aan het veiliger maken van 
gevaarlijke oversteekplaatsen over provinciale wegen op 
veelgebruikte fietsroutes van middelbare scholieren; 

- Op de genoemde gevaarlijke oversteekplaatsen tijdelijk 
verkeerstekens (zoals waarschuwingsborden fietsersoversteek) 
te plaatsen zolang de situatie niet is aangepakt. 

Gedeputeerde:  

Termijn van afdoening:  

Stand van zaken GS:  

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: Motie 61 Op zoek naar de juiste snelheid voor de Bunschoterstraat 

Datum PS: 29 juni 2022 

Indiener(s): D66 en ChristenUnie 

Ingediend bij SV: Netwerkperspectief provinciale wegen 2040 

Inhoud: Nog voor het geplande onderhoud in 2023 en 2024 in overleg te treden 
met alle stakeholders, om van daaruit te komen tot een bekrachtiging van 
het in het Netwerkperspectief vastgestelde snelheidsregime, danwel een 
bijgesteld snelheidsregime, danwel een alternatieve invulling van de 
wensen en eisen, en het resultaat ter besluitvorming voor te leggen aan 
Provinciale Staten 

Gedeputeerde:  

Termijn van afdoening:  

Stand van zaken GS:  

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: Motie 65 Knelpunten op provinciale wegen type 1 

Datum PS: 29 juni 2022 

Indiener(s): SGP 

Ingediend bij SV: Netwerkperspectief provinciale wegen 2040 

Inhoud: Versneld met een voorstel te komen om gevaarlijke oversteken binnen en 
buiten de bebouwde kom aan te pakken. 

Gedeputeerde:  

Termijn van afdoening:  

Stand van zaken GS:  

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: Motie 66 Toekomstvisie N225 

Datum PS: 29 juni 2022 

Indiener(s): SGP, D66 en CDA 

Ingediend bij SV: Netwerkperspectief provinciale wegen 2040 

Inhoud: • een toekomstvisie te ontwikkelen op de hele N225, waarbij alle 
knelpunten in kaart zijn gebracht en een toekomstbestendige oplossing 
wordt gepresenteerd met oog voor de leefomgeving, verkeersveiligheid 
en de doorstroming.  
• in deze toekomstvisie speciaal aandacht te hebben voor de kruising met 
de N227 in Doorn 

Gedeputeerde:  

Termijn van afdoening:  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-60-Knelpunten-op-fietsroutes-middelbare-scholieren-ingediend-door-CDA-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-61-Op-zoek-naar-de-juiste-snelheid-voor-de-Bunschoterstraat-ingediend-door-D66-en-ChristenUnie-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-65-Knelpunten-op-type-1-wegen-ingediend-door-SGP-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-66-Toekomstvisie-N225-ingediend-door-SGP-e-a-AANVAARD.pdf
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Stand van zaken GS:  

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: Motie 76 Beveiligde overgangen trams Nieuwegein 

Datum PS: 29 juni 2022 

Indiener(s): Partij voor de Dieren, CDA en JA21 

Ingediend bij SV: Kadernota 2023-2026 

Inhoud: - De uitkomsten van het afwegingskader zo snel mogelijk op te pakken 
om alle tramovergangen in Nieuwegein veiliger te maken;  
- Op de overgangen waar ongelukken hebben plaatsgevonden, en op de 
andere gevaarvolle overgangen, passende maatregelen te nemen, 
bijvoorkeur slagbomen te plaatsen;  
- Hiervoor bij de begroting indien nodig bovenop het huidige bedrag dat 
in de Kadernota is gereserveerd, middelen voor dit doel te reserveren. 

Gedeputeerde:  

Termijn van afdoening:  

Stand van zaken GS:  

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: Motie 77a Buurtbatterij 

Datum PS: 29 juni 2022 

Indiener(s): PvdA en CDA 

Ingediend bij SV: Kadernota 2023-2026 

Inhoud: • De ontwikkeling en inzet van de buurtbatterij te stimuleren en actief te 
promoten bij de genoemde doelgroepen;  
• Het gebruik van de buurtbatterij indien dit nodig is voor een rendabele 
businesscase financieel te ondersteunen;  
• De middelen hiervoor binnen het budget aan te wenden 

Gedeputeerde: Van Essen  

Termijn van afdoening: Q1 2023 

Stand van zaken GS: Afgelopen periode en komende maanden wordt ingezet op het stimuleren 
van het gebruik van buurtbatterijen. Dit gebeurt o.a. via het project 
Next2Company, de USET subsidie, via kwartiermarkers en het project 
Energie van Utrecht. Komende periode wordt extra ingezet op 
communicatie van de mogelijkheden.  

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: Motie 79 Code Rood voor klimaat, uitwerken op maat 

Datum PS: 29 juni 2022 

Indiener(s): D66, Partij voor de Dieren en GroenLinks 

Ingediend bij SV: Kadernota 2023-2026 

Inhoud: • Hieraan blijk te geven door deze urgentie in woord en daad, intern en 
extern, mee te nemen in de besprekingen en afwegingen. 
• In te zetten op het uitwerken van een PDCA en planning & control 
cyclus voor de beheersing van maatregelen op het gebied van CO2eq 
reductie en absorptie. 
 
En verzoekt de griffie:  
• Aandacht te hebben voor de betrokkenheid en rol van PS door onder 
andere actief samen te werken met de ambtelijke organisatie aan de 
realisatie van een PDCA (plan do check act) of planning & control cyclus 
voor transities, waaronder die van een klimaatneutrale provincie 

Gedeputeerde: Van Essen  

Termijn van afdoening: Q4 2022 

Stand van zaken GS:  

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: Motie 81 Pilot gratis OV voor ouderen met smalle beurs op 120% 
bijstandsniveau vanaf de start 

Datum PS: 29 juni 2022 

Indiener(s): PvdA, 50PLUS en DENK 

Ingediend bij SV: Kadernota 2023-2026 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-76-Beveiligde-overgangen-trams-Nieuwegein-ingediend-door-CDA-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-77a-Buurtbatterij-ingediend-door-CDA-en-PvdA-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-79-Code-Rood-voor-Klimaat-uitwerken-op-maat-ingediend-door-D66-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-81-Pilot-gratis-OV-voor-ouderen-met-smalle-beurs-op-120-procent-bijstandsniveau-vanaf-de-start-ingediend-door-PvdA-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-81-Pilot-gratis-OV-voor-ouderen-met-smalle-beurs-op-120-procent-bijstandsniveau-vanaf-de-start-ingediend-door-PvdA-e-a-AANVAARD.pdf
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Inhoud: ● De voorgenomen uitwerking van de pilot aan te passen en deze vanaf 
de start in september 2022 toegankelijk te maken voor ouderen met een 
inkomen tot 120% bijstandsniveau  
● Bij de evaluatie van de pilot in december 2022/januari 2023 te 
beoordelen of deze aanpassing binnen het bestaande budget uitvoerbaar 
is en zo niet, dan met nadere voorstellen te komen.  
● Overigens bij de uitvoering van de pilot in de communicatie en de 
aanvraag procedure rekening te houden met niet digitaal vaardige 
ouderen. 

Gedeputeerde:  

Termijn van afdoening:  

Stand van zaken GS:  

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: Motie 86 ‘Met het OV’ 

Datum PS: 29 juni 2022 

Indiener(s): ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA 

Ingediend bij SV: Kadernota 2023-2026 

Inhoud: - In gesprek te gaan met het Rijk en in die gesprekken aan te dringen op 
behoud van het afgesproken vangnet. 

Gedeputeerde:  

Termijn van afdoening:  

Stand van zaken GS:  

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: Motie 90 Gratis OV voor kinderen tot 12 jaar 

Datum PS: 29 juni 2022 

Indiener(s): DENK en ChristenUnie 

Ingediend bij SV: Kadernota 2023-2026 

Inhoud: • Om aan het onderzoek van motie 45, toe te voegen ‘de mogelijkheden 
voor gratis OV voor kinderen tot 12 jaar te onderzoeken en hierover in 
gesprek te gaan met huidige/toekomstige concessiehouders.’  
• De PS ook te informeren over de uitkomst van dit onderzoek.  
• Indien het onderzoek mogelijkheden biedt daarvoor een voorstel ter 
besluitvorming aan PS voor te leggen 

Gedeputeerde:  

Termijn van afdoening:  

Stand van zaken GS:  

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: Motie 49 Helder betrokkenheid volksvertegenwoordiging 

Datum PS: 11-05-2022 

Indiener(s): GroenLinks, SGP, PvdA, ChristenUnie en D66 

Ingediend bij SV: SV Nota van Uitgangspunten en OV-netwerkperspectief 

Inhoud: • Jaarlijks drie infosessies te organiseren over het vervoerplan;  
o één over de uitgangspunten voor het vervoerplan;  
o één over het concept-vervoerplan;  
o één over het definitieve vervoerplan met een toelichting op de 
binnengekomen reacties, en de wijzigingen t.o.v. het concept-vervoerplan;  
• Kennis te nemen van het besluit van de Staten om na de eerste 
informatiesessie de verkregen informatie ter bespreking te agenderen op de 
eerstvolgende commissievergadering M&M en na de tweede en derde sessie 
altijd ter informatie en ter bespreking alleen indien daar aanleiding toe is;  
• Een voorstel te doen om gemeenteraadsleden op een gestructureerde en 
passende manier te betrekken bij het leveren van input aan de Staten;  
• Aan het begin van elk jaar een datumoverzicht te verstrekken met de 
verwachte data van de informatiesessies, wat door de griffie kan worden 
aangevuld met de bijbehorende data van commissievergaderingen. 

Gedeputeerde: Schaddelee 

Termijn van afdoening:  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-86-Met-het-OV-ingediend-door-ChristenUnie-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-90-Gratis-OV-voor-kinderen-tot-12-jaar-ingediend-door-DENK-en-ChristenUnie-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-49-Helder-betrokkenheid-volksvertegenwoordiging-ingediend-door-GroenLinks-e-a-AANVAARD.pdf
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Stand van zaken GS: Statenbrief Commissie M&M 10-2022 
 

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: Motie 48 OV in kleinere kernen 

Datum PS: 11-05-2022 

Indiener(s): SGP, VVD, D66, PvdA, CDA 

Ingediend bij SV: SV Nota van Uitgangspunten en OV-netwerkperspectief 

Inhoud: • de komende jaren op regelmatige basis onderzoek te doen naar de 
haalbaarheid van nieuwe OV-verbinding van, naar en tussen kleinere kernen in 
de provincie;  
• de Staten te betrekken bij de selectie van te onderzoeken verbindingen en op 
de hoogte te houden van de resultaten. 

Gedeputeerde: Schaddelee 

Termijn van afdoening:  

Stand van zaken GS: Statenbrief Commissie M&M Q4-2022 

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: Motie 45 Provinciaal OV-abonnement 

Datum PS: 11-05-2022 

Indiener(s): Partij voor de Dieren, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, 50PLUS en D66 

Ingediend bij SV: SV Nota van Uitgangspunten en OV-netwerkperspectief 

Inhoud: 1. De mogelijkheden voor een provinciaal OV-abonnement te onderzoeken en 
hierover in gesprek te gaan met huidige/toekomstige concessiehouders  
2. Hierover terug te koppelen aan PS. 

Gedeputeerde: Schaddelee 

Termijn van afdoening:  

Stand van zaken GS: Gedeputeerde heeft de motie zo opgevat, dat hij zolang wij nog in coronaherstel 
zitten en daar het geld voor nodig hebben, hier vooral landelijk voor wil lobbyen. 
Statenbrief Commissie M&M 10-2022 

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: Motie 44 Kiezen voor kwaliteit 

Datum PS: 11-05-2022 

Indiener(s): PvdA en SGP 

Ingediend bij SV: SV Nota van Uitgangspunten en OV-netwerkperspectief 

Inhoud: - Om bij het uitwerken van het programma van eisen en de gunningscriteria de 
volgende uitgangspunten te vertalen in een passende weging:  
o Uitgangspunt 24 (doel 4): Het OV draagt eraan bij dat een zo breed 
mogelijke groep reizigers kan meedoen aan de samenleving;  
o Uitgangspunt 23: Beschikbaarheid van het OV, ook als er geografische 
verschillen zijn;  
o Uitgangspunt 22: Goed werkgeverschap;  
- Aan de Staten te rapporteren op welke manier hier invulling aan is gegeven in 
het concept programma van eisen en bij het gunningsbesluit. 

Gedeputeerde: Schaddelee 

Termijn van afdoening:  

Stand van zaken GS: Statenbrief over ontwerp PvE Q4-2022 

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: Motie 41 “Verbreding van het OV-netwerkperspectief” 

Datum PS: 11-05-2022 

Indiener(s): VVD, D66, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en 50PLUS 

Ingediend bij SV: SV Nota van Uitgangspunten en OV-netwerkperspectief 

Inhoud: • Het OV-netwerkperspectief te blijven zien als onderdeel van een breder 
vervoerssysteem met plaats voor OV, fiets en (deel)autogebruik, al dan niet in 
combinatie, om snel en comfortabel van A naar B te komen  
• Naast de mobiliteitsbehoefte van inwoners in en rond de verstedelijkte 
gebieden nadrukkelijk ook oog te blijven houden voor de 
bereikbaarheidsbehoefte van de inwoners buiten de verstedelijkte gebieden  
• In de uitvoeringsplannen met betrekking tot de ontwikkeling van het OV-
netwerk de combinatie van het gebruik van de (deel)auto met goede 
aansluitingsmogelijkheden op dit OV-netwerk concreet in ogenschouw te 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-48-OV-in-kleinere-kernen-ingediend-door-SGP-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-45-Provinciaal-OV-abonnement-ingediend-door-Partij-voor-de-Dieren-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-44-Kiezen-voor-kwaliteit-ingediend-door-PvdA-en-SGP-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-41-Verbreding-van-het-OV-netwerkperspectief-ingediend-door-VVD-e-a-AANVAARD.pdf
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nemen. 

Gedeputeerde: Schaddelee 

Termijn van afdoening:  

Stand van zaken GS: Statenbrief Commissie M&M 10-2022 

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: Actualiteitenmotie 6 Veilig van Nieuwer ter Aa naar Breukelen 

Datum PS: 09-02-2022 

Indiener(s): SGP, ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, JA21, PvdA 

Ingediend bij SV: nvt 

Inhoud: - in afstemming met de gemeente Stichtse Vecht, met Rijkswaterstaat en het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in overleg te gaan om de verbinding 
tussen Nieuwer ter Aa en Breukelen in stand te houden, door middel van de 
veerdienst óf door middel van een nieuw te ontwikkelen alternatief. 

Gedeputeerde:  

Termijn van afdoening:  

Stand van zaken GS: Op 14-03-2022 is minister Harbers uitgenodigd om in gesprek te gaan. Het 
gesprek heeft plaatsgevonden op 30-05-2022 en biedt aanleiding tot verdere 
ambtelijke besprekingen. De gesprekken vinden dus plaats. 
 

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: Motie 10 Verbinding Maken (Rijnbrug) 

Datum PS: 09-02-2022 

Indiener(s): VVD, 50PLUS, GroenLinks, ChristenUnie, CDA 

Ingediend bij SV: Statenvoorstel Rijnbrug Rhenen N233 aanvraag extra krediet 

Inhoud: Haar mening over te dragen aan de bestuurlijk betrokken partners en alles in 
het werk te stellen om in constructief overleg met de Provincie Gelderland en 
andere betrokken partijen tot een sluitende financiering van het totale project 
Rijnbrug Rhenen N233 te komen. 

Gedeputeerde:  

Termijn van afdoening:  

Stand van zaken GS: Dit wordt meegenomen in project Rijnbrug. PS Utrecht heeft op 09-02-2022 
besloten extra benodigd krediet van € 29,6 miljoen voor minimaal 1½ jaar 
beschikbaar te houden. PS Gelderland heeft echter 23-02-2022 besloten om 
geen extra budget beschikbaar te stellen, maar wel een Taskforce op te richten 
om op zoek te gaan naar andere (financiële) oplossingen voor het project 
Rijnbrug. Daarmee ligt de voorbereiding realisatie Verbreding Rijnbrug voorlopig 
stil. 

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: M119a Aanpassingen N401 Kruispunt Spengen – Kockengen 

Datum PS: 15-12-2021 

Indiener(s): GroenLinks, VVD, PvdD, PvdA, CDA, ChristenUnie, JA21, 50PLUS, PVV, SGP, 
SP, D66 

Ingediend bij SV:  

Inhoud: 1. Passende maatregelen te nemen om ter plaatse van de oversteekplaats N401 
kruising Spengen een snelheidsverlaging naar 60 km/u te realiseren en dit aan te 
geven met 60 km borden dit vooruitlopend op de uitvoering van het 
onderhoudsplan van de N401.  
2. Te onderzoeken voor 1 maart 2022 hoe de onderhoudswerkzaamheden ter 
hoogte van Spengen meer prioriteit in de plannen kunnen krijgen zodat er wel 
vroegtijdig en zo spoedig mogelijk snelheid verlagende maatregelen bij de 
kruising ter hoogte van Spengen genomen kunnen worden.  
3. Waar mogelijk op de meest gevaarlijke oversteekpunten op provinciale wegen 
op korte termijn noodzakelijke maatregelen te treffen zoals mogelijk het ter 
plaatse terugbrengen van de maximale snelheid naar 60 km per uur.  
4. In het Netwerkperspectief Wegen een duidelijk overzicht te geven met de 
(meest) gevaarlijke oversteekpunten waaronder ook begrepen de “hot spots” 
betreffende wildaanrijdingen op de provinciale wegen in Utrecht. 

Gedeputeerde: Schaddelee 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Actualiteitenmotie-6-Veilig-van-Nieuwer-ter-Aa-naar-Breukelen-SGP-e-a.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-10a-Verbinding-Maken-Rijnbrug-ingediend-door-VVD-e-a.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Actualiteitenmotie-119a-Aanpassingen-N401-Kruispunt-Spengen-Kockengen-ingediend-door-50PLUS-e-a-AANVAARD.pdf
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Termijn van afdoening: Q2 2022 

Stand van zaken GS: Op 22-06-2022 wordt het Netwerkperspectief Provinciale Wegen 2040 in de 
Commissie M&M behandeld en op 29-06-2022 in Provinciale Staten. Hierin is 
een overzicht en aanpak opgenomen van alle gevaarlijke oversteekpunten in het 
provinciaal wegennet. Voor de oversteek bij Spengen wordt op dit moment 
gewerkt aan een ontwerp wat gedeeld kan worden met de betrokkenen. Omdat 
het onderhoud nog ver weg is zal deze solitair gerealiseerd moeten worden. Dit 
kan op zijn vroegst in 2023 gedaan worden. Gezien het ernstige capaciteitstekort 
is het echter mogelijk dat dit later zal worden. 

Advies van de griffie: Afgedaan 

Motienr. en titel: M117 Verken mogelijkheden Utrechtse klimaattop 

Datum PS: 17-11-2021 

Indiener(s): VVD, D66, ChristenUnie 

Ingediend bij SV: Actualiteitenmotie 

Inhoud: - Te verkennen op welke wijze de provincie de gemeente Utrecht kan 
ondersteunen door gaststad te zijn voor internationale bijeenkomsten (zoals de 
COP) die tot doel hebben om klimaatverandering en de effecten daarvan te 
bestrijden;  
- Bij deze verkenning aandacht te besteden aan de ecologische en 
economische impact en opbrengst voor de gastprovincie. 

Gedeputeerde: Van Essen 

Termijn van afdoening: Q2 2023 

Stand van zaken GS: Zie voor update statenbrief 5/7/2022 
 

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: Motie 102a (zonder titel) 

Datum PS: 10-11-2021 

Indiener(s): CDA, SGP, 50PLUS 

Ingediend bij SV: Programmabegroting 2022 

Inhoud: - De mogelijkheden te onderzoeken voor het OV wat betreft de ontsluiting van de 
gemeente Vijfheerenlanden;  
in het bijzonder het herstel van de dagelijkse busverbinding Utrecht-Ameide in de 
avonduren vanaf medio 2022, alsmede in het Vervoersplan 2023 en in de 
planontwikkeling van de nieuwe OV-Concessie;  
- In het onderzoek ook de bovenstaande doelgroepen te betrekken;  
- Te onderzoeken in hoeverre de knelpunten die ROCOV signaleert bij 
aansluiting op station Veenendaal de Klomp, zo spoedig mogelijk kunnen 
worden verbeterd 

Gedeputeerde: Schaddelee 

Termijn van afdoening: 2022 

Stand van zaken GS: Afhandeling bij GS besluit vervoerplan 2023 op 13 september 2022. 

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: M98 Een Versnelling in de Ontwikkeling van (Vervoers-) Knooppunten 

Datum PS: 10-11-2021 

Indiener(s): VVD 

Ingediend bij SV: Programmabegroting 2022 

Inhoud: Per direct zelf actiever regie te voeren op de versnelde ontwikkeling van 
(vervoers-) knooppunten, naast het verstrekken van subsidies aan gemeenten en 
bij initiatieven van derden. 

Gedeputeerde: Schaddelee 

Termijn van afdoening: 2022 (bij de voorjaars- en kadernota de status terug te koppelen van de 
gerealiseerde versnelling in de uitvoering van het programma OV-Knooppunten) 

Stand van zaken GS: Commissie M&M 07-09-2022 
 

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: M94 Provincie als Verbinder 

Datum PS: 06-10-2021 

Indiener(s): D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, VVD 

Ingediend bij SV: Statenvoorstel RES U16 1.0 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Actualiteitenmotie-117-verken-mogelijkheden-Klimaattop-naar-Provincie-Utrecht-ingediend-door-VVD-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/PS2021PS12-Motie-102A-OV-ingediend-door-CDA-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/PS2021PS12-Motie-98-Een-Versnelling-in-de-Ontwikkeling-van-Vervoers-Knooppunten-ingediend-door-VVD-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/PS2021MM07-Motie-94-Provincie-als-verbinder-ingediend-door-D66-e-a-AANVAARD.pdf
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Inhoud: De RES U16 te faciliteren, door in samenwerking met de netbeheerder in 2021 
een analyse te maken of met deze aanvullende besluitvorming het 
gezamenlijke doel van 1,8 TWh binnen bereik is voor de RES U16. In deze 
analyse aandacht te hebben voor de impact van mogelijke aanpassingen op 
de verhouding zon/wind en de betaalbaarheid en haalbaarheid van de 
voorgenomen opwek voor het elektriciteitsnet. Deze informatie ook te delen 
met Provinciale Staten. 

Gedeputeerde: Van Essen 

Termijn van afdoening: afgedaan 

Stand van zaken GS: Update is gegeven met SB PS2022MM  15-2-2022 Met statenvoorstel 
tussenbalans is motie uitgevoerd. 

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: M91A RES proces hoe verder 

Datum PS: 06-10-2021 

Indiener(s): VVD 

Ingediend bij SV: Statenvoorstel RES U16 1.0 

Inhoud: Binnen nu en een redelijke termijn in een helder proces te beschrijven hoe en 
wanneer moties en amendementen van gemeenten, waterschappen en 
Provinciale Staten worden meegenomen in het vervolg van het proces. 

Gedeputeerde: Van Essen 

Termijn van afdoening: afgedaan 

Stand van zaken GS: Zie statenbrief 2022MM48 (15-02-2022)stava RES 1.0. GS heeft overzicht met 
afdoening van alle moties opgesteld en al deze moties zijn in RES-proces 
meegenomen. Ook is het vervolgproces en rol PS uiteengezet. daarmee is de 
motie afgedaan.  

Advies van de griffie: Afdoen 

Motienr. en titel: M74 (zonder titel) 

Datum PS: 07-07-2021 

Indiener(s): PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie 

Ingediend bij SV: Kadernota  

Inhoud: - In IPO-verband in overleg te treden om ons voor te bereiden op gesprekken en 
onderhandelingen over de gevolgen van een verhoging van de Europese 
doelstelling voor 2030 naar minstens 55% CO2-reductie ten opzichte van 2019;  
- Een expertsessie te organiseren over de ontwikkelingen rondom de 55% 
CO2-reductie, de maatregelen die dat voor Utrecht zou kunnen betekenen en 
de voorbereidingen die de provincie daarvoor treft. 

Gedeputeerde: Van Essen 

Termijn van afdoening: 2022 

Stand van zaken GS: Infosessie staat gepland op 2-11-2022. 

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: M59 Stimuleren biodiversiteit bij grootschalig zon op land 

Datum PS: 30-06-2021 

Indiener(s): ChristenUnie, GroenLinks, PvdD, PvdA en D66 

Ingediend bij SV: Statenvoorstel Regionale Energiestrategieën 1.0 Amersfoort en Foodvalley 

Inhoud: - Om in de bestuurlijke overleggen van de RES-regio’s de mogelijkheden voor 
het stimuleren/ versterken van de biodiversiteit bij grootschalige opwek van 
elektriciteit uit zonne-energie op land actief te bespreken. 
- Er in die overleggen op in te zetten dat het stimuleren/ versterken van 
biodiversiteit bij grootschalige opwek van elektriciteit uit zonne-energie op land 
één van de regionale randvoorwaarden wordt in de RES 2.0. 

Gedeputeerde: Van Essen 

Termijn van afdoening: 2022 

Stand van zaken GS: Voor update zie statenbrief 2022MM48 (15-2-2022) Belang van biodiversiteit bij 
de verdere uitwerking van de RES is nogmaals onder de aandacht van 
gemeenten en RES-regio gebracht. Motie wordt afgedaan bij RES 2.0 

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: M58 Voorkom dwangarbeid productieketens duurzame energie 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/PS2021MM07-Motie-91A-RES-proces-hoe-verder-ingediend-door-VVD-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/PS2021PS10-Motie-74-Ipcc-ingediend-door-PvdA-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2021MM06-Motie-59-biodiversiteit-bij-zon-op-land-ingediend-door-ChristenUnie-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2021MM06-Motie-58-Voorkom-dwangarbeid-productieketens-duurzame-energie-ingediend-door-PvdA-e-a-ALG-STEMMEN-AANVAARD.pdf
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Datum PS: 30-06-2021 

Indiener(s): PvdA, JA21, D66, VVD, 50PLUS, SP, ChristenUnie, GroenLinks, PVV 

Ingediend bij SV: Statenvoorstel Regionale Energiestrategieën 1.0 Amersfoort en Foodvalley 

Inhoud: - In overleg met andere provincies en het Rijk te onderzoeken op welke manier 
eisen gesteld kunnen worden aan de partijen die duurzame energieprojecten in 
de provincie Utrecht realiseren om dwangarbeid in productieketens te 
voorkomen. 
- Zich in te spannen om dwangarbeid in de productieketen te voorkomen bij 
duurzame energieprojecten waarbij de provincie opdrachtgever is. 
- De Staten voor het eind van 2021 te informeren over de voortgang. 

Gedeputeerde: Van Essen 

Termijn van afdoening: Afgedaan 

Stand van zaken GS: Is met statenbrief 2022MM48 (15-2-2022) afgedaan. Wordt nog wel verderIPO-
verband opgepakt.  

Advies van de griffie: Afgedaan 

Motienr. en titel: M57a Belang van decentrale netwerken, opslag en distributie 

Datum PS: 30-06-2021 

Indiener(s): D66, VVD 

Ingediend bij SV: Statenvoorstel Regionale Energiestrategieën 1.0 Amersfoort en Foodvalley 

Inhoud: - met de netbeheerder(s) en andere relevante partijen uiterlijk begin 2022 de 
mogelijkheden van decentrale netwerken, al dan niet gekoppeld aan het centrale 
netwerk, te verkennen; 
- een opslag- en distributiestrategie op te stellen en daarop vooruitlopend 
uiterlijk begin 2022 een informatiebijeenkomst voor PS te organiseren over 
opslag en distributie en de rol die de verschillende maatschappelijke partners 
daarin (kunnen) oppakken. 

Gedeputeerde: Van Essen 

Termijn van afdoening: Q3 2022 

Stand van zaken GS: Wordt meegenomen bij het oppakken van Regionale energie infrastructuur 
(REIS) door provincie. Zie ook Statenbrief 2022MM47 van 15 februari,  In Q1 
2022 is aanvullend infosessie georganiseerd. Afdoening volgt met SB plan van 
aanpak netcongestie in Q3 2022  

Advies van de griffie:  

  Motienr. en titel: M55 Benut kansen voor energietransitie vanuit toekomstige omgevingskwaliteit 

Datum PS: 30-06-2021 

Indiener(s): D66 

Ingediend bij SV: Statenvoorstel Regionale Energiestrategieën 1.0 Amersfoort en Foodvalley 

Inhoud: - betrokken partijen inspiratie te bieden door creatieve beelden op te halen, 
samen te brengen en te delen (bijvoorbeeld in de vorm van een prijsvraag, 
expositie, publicaties). 
- gemeenten te ondersteunen door perspectief te bieden via integrale, 
gebiedsgerichte aanpakken gericht op meerdere kerndoelen van de provincie 
(bijv via programma’s bodem/water/stikstof/circulair/ bossenstrategie). 
- Advies op het gebied van ruimtelijke kwaliteit én financiële kennis/creativiteit 
beschikbaar te stellen aan bestuurders in de RES en aan deelnemers van 
participatietrajecten bij het uitwerken van plannen. 
- zorg te dragen dat ons ruimtelijk instrumentarium niet belemmerend werkt in 
creatieve voorstellen waarin meervoudig ruimtegebruik de omgevingskwaliteit 
Verbetert. 

Gedeputeerde: Van Essen 

Termijn van afdoening: Afgedaan 2022 

Stand van zaken GS: Motie in is afgedaan met statenbrief 2022MM48 van 15/2/2022: wordt met 
verschillende (onderzoeks)projecten opgepakt.   

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: M54 Provinciale dimensie in beeld 

Datum PS: 30-06-2021 

Indiener(s): CDA 

Ingediend bij SV: Statenvoorstel Regionale Energiestrategieën 1.0 Amersfoort en Foodvalley 

Inhoud: - De plannen die gemeentelijke-, RES- en provinciegrenzen overschrijden, met 
behulp van beeldmateriaal te visualiseren; 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2021MM06-Motie-57A-belang-van-decentrale-netwerken-opslag-en-distributie-ingediend-door-D66-en-VVD-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2021MM06-Motie-55-benut-kansen-voor-energietransitie-vanuit-toekomstige-omgevingskwaliteit-ingediend-door-D66-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2021MM06-Motie-54-provinciale-dimensie-in-beeld-ingediend-door-CDA-AANVAARD.pdf
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- Een bemiddelende en coördinerende rol te vervullen bij de uitwerking van 
plannen met gemeentegrens overstijgende implicaties op natuur- en 
landschapswaarden of potentiële 
hinder voor omwonenden;  
- Bij verdere uitwerking de samenhang van de planvorming en de voortgang van 
het proces te borgen en te monitoren; 
- PS daarover te informeren. 

Gedeputeerde: Van Essen 

Termijn van afdoening: Afgedaan 

Stand van zaken GS:  Afgedaan met statenbrief 2022MM48 (15-2-2022); provincie ondersteunt 
bovengemeentelijke energiecorridors (A12, A28) en biedt gemeenten 
visualisatietools aan. Motie is ook meegenomen in statenvoorstel Tussenbalans 
RES (5-7-2022). 

Advies griffie voor 
Presidium: 

 

Motienr. en titel: M53 (zonder titel) 

Datum PS: 30-06-2021 

Indiener(s): CDA 

Ingediend bij SV: Statenvoorstel Regionale Energiestrategieën 1.0 Amersfoort en Foodvalley 

Inhoud: Zich er actief voor in te zetten om het draagvlak te vergroten en naar wegen te 
zoeken om hieraan uitdrukking te geven;  
Gemeenten daarop te attenderen en hen daarbij te ondersteunen; 
Ook jongeren een plaats te geven in het vervolg en hun (innovatieve) ideeën mee 
te nemen;  
In de afwegingen van besluiten aan te geven op welke wijze dit is meegewogen 
en heeft vorm gekregen;  
PS hierover regelmatig te informeren. 

Gedeputeerde: Van Essen 

Termijn van afdoening: Afgedaan  

Stand van zaken GS: Met verschillende  acties opgepakt en uitgevoerd;  zie statenbrief 2022MM48 (15-
2-2022). Zie verder ook statenvoorstel Tussenbalans RES. Jongeren zijn 
nadrukkelijk betrokken en de provinciale aanpak richt zich nadrukkelijk op het 
vergroten van draagvlak (ondersteuning van: lokale initiatieven, 
participatietrajecten gemeenten en aandacht voor inclusieve energietransitie). 

Advies griffie voor 
Presidium: 

Afgedaan 

Motienr. en titel: M49a RES in balans 

Datum PS: 30-06-2021 

Indiener(s): GroenLinks, D66, ChristenUnie, PvdA 

Ingediend bij SV: Statenvoorstel Regionale Energiestrategieën 1.0 Amersfoort en Foodvalley 

Inhoud: De RES-regio Amersfoort bij de uitwerking van trede 4, te verzoeken de 
zoeklocaties voor windenergie versneld te onderzoeken en gemeenten hierbij 
actief te ondersteunen waar nodig. Als provincie haar regierol op te pakken en 
zich in te spannen voor een gebiedsgerichte evenwichtige verhouding tussen 
zon-pv en windmolens in de RES 2.0 van zowel RES Amersfoort als RES 
Foodvalley. Om wanneer er locaties afvallen, bij nieuwe zoekgebieden haar rol 
aan de RES-tafel te gebruiken om eerst te zoeken naar locaties die leiden tot 
een evenwichtige verhouding tussen zonnepanelen en windmolens. 

Gedeputeerde: Van Essen 

Termijn van afdoening: 2022 

Stand van zaken GS:  Zie voor tussenstand Statenbrief 2022MM48 (15-2-2022), met statenvorostel 
tussenbalans (5-7-2022) is motie uitgevoerd.  

Advies griffie voor 
Presidium: 

 

Motienr. en titel: M30 Neem bescherming stiltegebied serieus 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2021MM06-Motie-53-Draagvlak-en-jeugd-ingediend-door-CDA-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2021MM06-Motie-49A-RES-in-balans-ingediend-door-GroenLinks-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2021OGV02-Motie-30-Neem-bescherming-stiltegebied-serieus-ingediend-door-SGP-en-PvdD-AANVAARD.pdf
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Datum PS: 10-03-2021 

Indiener(s): SGP en Partij voor de Dieren 

Ingediend bij SV: Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening provincie 
Utrecht 

Inhoud: 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. 

Gedeputeerde: Van Muilekom 

Termijn van afdoening: 2022 

Stand van zaken GS: Bij het voorstel aan PS tot vaststelling van de omgevingsverordening wordt 
hierop teruggekomen. Voorgesteld zal worden de uitzondering in de stille kern 
van het stiltegebied te schrappen.   

Advies griffie voor 
Presidium: 

afgedaan 

Motienr. en titel: M128a Veiligheid voor alles 

Datum PS: 09-12-2020 

Indiener(s): SGP 

Ingediend bij SV: Statenvoorstel Inpassingsplan ‘Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen’ 

Inhoud: 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. 

Gedeputeerde: Schaddelee 

Termijn van afdoening: Q3 2021 

Stand van zaken GS: Met de Statenbrief ‘Esthetisch programma van eisen Spooronderdoorgang 
Maarsbergen’ (2021MM48-01) bent u geïnformeerd hoe het ontwerp is bijgesteld 
naar aanleiding van het EpvE. 
De resterende aanbevelingen uit de verkeersveiligheidsaudit zijn opgenomen in 
de reactienota, behorend bij het PIP. 
Bij het opstellen van het DO door de aannemer van ProRail worden deze 
aanbevelingen behandeld. Bij het opstellen van het DO wordt u geïnformeerd 
hoe omgegaan wordt met de aanbevelingen. 
De aanbesteding wordt door ProRail gedaan. De planning is dat er in 2023 een 
aannemer is die het DO zal opstellen. 

Advies griffie voor 
Presidium: 

 

Motienr. en titel: M127 Extra geluidsreducerende maatregelen 

Datum PS: 09-12-2020 

Indiener(s): D66 

Ingediend bij SV: Onderwerp mobiliteit 

Inhoud: Met Prorail als aanbestedende partij in dialoog te treden om extra 
geluidsreducerende 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.  
Verwacht wordt de ondertekening van de ROK later dan Q4-2022. Op dit 
moment wordt gekoerst op een ondertekening van de ROK in 10-2022 en zal 
vervolgens het informeren van Provinciale Staten in Q4-2022 plaatsvinden. 

Gedeputeerde: Schaddelee 

Termijn van afdoening: Q4 2021 – informeren PS 
Q4 2022 – start aanbesteding 

Stand van zaken GS: Volgens de planning voor van de onderdoorgang start de aanbesteding in Q4 
2022. Met het vaststellen van de realisatieovereenkomst informeren wij PS over 
de mogelijkheden. 

Advies griffie voor 
Presidium: 

 

Motienr. en titel: M33 ‘Drawdown’ voor Provincie Utrecht 

Datum PS: 08-07-2020 

Indiener(s): D66 

Ingediend bij SV: Kaderbrief 

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-127-extra-geluidsreducerende-maatregelen-ingediend-door-D66.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020PS07-Motie-33-Drawdown-ingediend-door-D66-AANVAARD.pdf
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Inhoud: - Te laten verkennen welke mogelijkheden de provincie Utrecht heeft om 
broeikasgassen te verlagen of te onttrekken en deze mogelijkheden te 
kwantificeren  
- Zich bij die verkenning te laten inspireren door de doorrekeningen die al zijn 
gemaakt binnen het Drawdown model  
- Een totaaloverzicht te maken naar impact en dit te relateren aan de bestaande 
activiteiten van de provincie Utrecht  
- Hier middelen voor vrij te maken in de begroting 2021 binnen de concernbrede 
doelstelling voor een klimaatneutrale samenleving  
- Dit totaaloverzicht te rapporteren vóór de zomer van 2021. 

Gedeputeerde: Van Essen 

Termijn van afdoening: Afgedaan 

Stand van zaken GS: Draw down rapport is opgeleverd en afgerond. Zie hiervoor statenbrief 
PS2022MM van 1-2-2022. zie motie 100 voor verder vervolg.Voor  2022 en 2023 
is budget beschikbaar.. 

Advies griffie voor 
Presidium: 

Afgedaan 

Motienr. en titel: M35 Één loket en benchmark omgevingsdiensten 

Datum PS: 10-07-2019 

Indiener(s): VVD en D66 

Ingediend bij SV: Voorjaarsnota 2019 

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

Gedeputeerde: Strijk 

Termijn van afdoening: Maart 2020 

Stand van zaken GS: Zoals uit Statenbrief 2019BEM138 blijkt, loopt de discussie over de lange 
termijnvisie van de RUD. GS zal PS spreken over de lange termijnvisie als deze 
is afgerond. We blijven fusie als stip op de horizon uitdragen. 

Advies griffie voor 
Presidium: 

 

Motienr. en titel: M03 80 op de Zuilense Ring 

Datum PS: 18-02-2019 

Indiener(s): GroenLinks, 50PLUS, CDA, PvdA, SP, ChristenUnie 

Ingediend bij SV: Motie vreemd aan de orde van de dag 

Inhoud: - Een voorstel uit te werken om zonder grootschalige infrastructurele 
aanpassingen een voldoende geloofwaardige snelheidslimiet van 80 km/u op de 
Zuilense Ring te realiseren;  
- Op basis hiervan in overleg te treden met het OM over de fasering en de 
benodigde aanpassing van de trajectcontrole;  
- Dit voorstel na afstemming met de gemeente Stichtse Vecht en de 
omwonenden (Buren van de Zuilense Ring) zo spoedig mogelijk ter 
besluitvorming voor te leggen aan PS. 

Gedeputeerde: Schaddelee 

Termijn van afdoening: Q4 2021 

Stand van zaken GS: Eind 2022 wordt een gecombineerd Statenvoorstel beoogd voor zowel de 
snelheidsverlaging naar 80 km/u op de N230 als de divergerende 
Diamantaansluiting met de A2. 

Advies griffie voor 
Presidium: 

 

Motienr. en titel: M09 ‘Maximaal 70, maar ontwerp gezond’ voor N233 Rondweg 

Datum PS: 18-02-2019 

Indiener(s): D66, ChristenUnie, 50PLUS, PvdA 

Ingediend bij SV: N233 Rondweg Oost Veenendaal 

Inhoud: - De N233 rondweg Veenendaal, daar waar het de bebouwde kom betreft, zo 
veel als mogelijk in te richten met (optische) snelheidsverlagende maatregelen, 
gericht op een snelheid van 60 kilometer per uur  
- Daarbij innovatieve oplossingen niet te schuwen, én  

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/PS2019PS-Motie-03-Motie-vreemd-aan-de-orde-vd-dag-80-op-de-Zuilense-Ring-ingediend-door-GroenLinks-ea-1.pdf
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
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- Vanaf het eerste moment dat de nieuwe weg open is te handhaven op 70 km/u 
- Provinciale Staten in een informatiebijeenkomst op de hoogte te brengen van 
de methoden in een wegontwerp die van invloed zijn op de beleefde snelheid, en 
de selectie van methoden die in Veenendaal toegepast zullen worden. 

Gedeputeerde: Schaddelee 

Termijn van afdoening: 2024 

Stand van zaken GS: Wordt onderzocht 
Maatwerk is daarin mogelijk. Realisatie rondweg wordt in 2024 verwacht. Op 28 
april 2021 wordt een informatiesessie voor PS georganiseerd waarin de 
tussenresultaten van het onderzoek naar snelheidsverlaging wordt 
gepresenteerd. 
De N233 Rondweg staat als 70 km/u weg in het Netwerkperspectief. Op 22-06-
2022 staat het Netwerkperspectief in de Commissie M&M op de agenda en op 
29-06-2022 ter besluitvorming in GS. 

Advies griffie voor 
Presidium: 

afgedaan 

Motienr. en titel: M154 Nieuwe Rijnbrug circulair 

Datum PS: 10-12-2018 

Indiener(s): GroenLinks, SGP, PvdA en ChristenUnie 

Ingediend bij SV: Rijnbrug 

Inhoud: Bij de aanbesteding van het project Rijnbrug ervoor te zorgen dat zoveel 
mogelijk de principes van circulair bouwen worden gehanteerd. 

Gedeputeerde: Schaddelee 

Termijn van afdoening: Q1 2022 

Stand van zaken GS: 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 aanbesteding niet aan de orde. 
Dit wordt meegenomen in project Rijnbrug. PS Utrecht heeft op 09-02-2022 
besloten extra benodigd krediet van € 29,6 miljoen voor minimaal 1½ jaar 
beschikbaar te houden. PS Gelderland heeft echter 23-02-2022 besloten om 
geen extra budget beschikbaar te stellen, maar wel een Taskforce op te richten 
om op zoek te gaan naar andere (financiële) oplossingen voor het project 
Rijnbrug. Daarmee ligt de voorbereiding realisatie Verbreding Rijnbrug voorlopig 
stil. 

Advies griffie voor 
Presidium: 

Q1 2021 

Motienr. en titel: M153 Benut project Rijnbrug voor verbetering leefbaarheid en fietsverbindingen 

Datum PS: 10-12-2018 

Indiener(s): GroenLinks, CDA, PvdA en ChristenUnie 

Ingediend bij SV: Rijnbrug 

draagInhoud: 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. 

Gedeputeerde: Schaddelee 

Termijn van afdoening: Q1 2022 

Stand van zaken GS:  
In het najaar 2022 wordt de parallelweg van de N233 ingericht als fietsstraat, 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2018MME24-Motie154-Nieuwe-Rijnbrug-circulair-ingediend-door-GroenLinks-ea-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
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i.c.m. het verlagen van de maximumsnelheid van 60 km/u naar 30 km/u en 
snelheidsremmende plateaus. Fietsveiligheid en -comfort op de fietsroute 
Veenendaal-Rhenen worden hiermee verbeterd. Regio Foodvalley trekt het 
proces voor verbetering van fietsroutes in het gebied Binnenveld, waaronder 
tussen Rhenen en Wageningen. Programmering en uitwerking van maatregelen 
gebeurt in de samenhang met het gebiedsproces Binnenveld, dat ook door regio 
Foodvalley wordt getrokken. Daarnaast vindt momenteel een trajectstudie plaats 
op een deel van de N225 tussen Rhenen en Wageningen, waarbij wordt gekeken 
naar maatregelen om in 2023 de fietsvoorziening te verbeteren langs deze route. 
AFGEDAAN 

Advies griffie voor 
Presidium: 

afgedaan 

Motienr. en titel: M151 Het oog wil ook wat 

Datum PS: 10-12-2018 

Indiener(s): D66 

Ingediend bij SV: Rijnbrug 

Inhoud: 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. 

Gedeputeerde: Schaddelee 

Termijn van afdoening: Voorstel Q1 2022  
 
Evaluatie 2025 

Stand van zaken GS: Wordt meegenomen in project Rijnbrug. 
Dit wordt meegenomen in project Rijnbrug. PS Utrecht heeft op 09-02-2022 
besloten extra benodigd krediet van € 29,6 miljoen voor minimaal 1½ jaar 
beschikbaar te houden. PS Gelderland heeft echter 23-02-2022 besloten om 
geen extra budget beschikbaar te stellen, maar wel een Taskforce op te richten 
om op zoek te gaan naar andere (financiële) oplossingen voor het project 
Rijnbrug. Daarmee ligt de voorbereiding realisatie Verbreding Rijnbrug voorlopig 
stil. 

Advies griffie voor 
Presidium: 

MME 

 
Commissie Ruimte, Groen en Water/Wonen (RGW) 
 

Motienr. en titel: Motie 52a Help Boeren, Help de transities 

Datum PS: 29 juni 2022 

Indiener(s): GroenLinks, D66 en PvdA 

Ingediend bij SV: Interpellatiedebat Stikstofbeleid 

Inhoud: •In aansluiting op de hiervoor genoemde onderzoeken te inventariseren 
of en in welke gebieden in de provincie Utrecht deze aanpak kansrijk is; • 
Indien hier kansrijke gebieden uit voort komen, de mogelijkheden voor de 
transitie naar het verbouwen van gewassen voor biobased bouwen uit te 
werken als onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak en met boeren in 
gesprek te gaan over de mogelijkheden van het verbouwen van 
gewassen voor biobased bouwen 

Gedeputeerde: Sterk 

Termijn van afdoening: 2023 

Stand van zaken GS:  

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: Motie 53 Perspectief voor koplopers 

Datum PS: 29 juni 2022 

Indiener(s): D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en CDA 

Ingediend bij SV: Interpellatiedebat Stikstofbeleid 

Inhoud: • om de koplopers in de kringlooplandbouw, zoals biologische en 
natuurinclusieve kringloopboeren, te ondersteunen om hun bedrijf voort 
te zetten binnen de gebiedsgerichte aanpak. 

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/Motie-52a-Help-Boeren-Help-de-transities-ingediend-door-GroenLinks-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-53-Perspectief-voor-koplopers-ingediend-door-D66-e-a-AANVAARD.pdf
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Gedeputeerde: Sterk 

Termijn van afdoening: 2023 

Stand van zaken GS:  

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: Motie 54a PAS-melders legaliseren in gebiedsgerichte aanpak 

Datum PS: 29 juni 2022 

Indiener(s): SGP, JA21, ChristenUnie en CDA 

Ingediend bij SV: Interpellatiedebat Stikstofbeleid 

Inhoud: - in de gebiedsgerichte aanpak ruimte te creëren om PAS-melders binnen 
de gebieden te legaliseren wanneer de gebiedsgerichte aanpak meer 
effect heeft dan de beoogde doelen in het betreffende Natura 2000-
gebied;  
- de extra gerealiseerde stikstofruimte vast te houden in het gebied, zodat 
we de PAS-melders in de gebiedsgerichte aanpak kunnen legaliseren als 
de landelijke overheid haar verplichtingen niet nakomt. 

Gedeputeerde: Sterk 

Termijn van afdoening:  

Stand van zaken GS: Tijdens de RGW infosessie stikstof van 7-9-2022 komen we terug op de 
actuele stand van zaken van de PAS-melders.  

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: Motie 56a NNN-gebieden 

Datum PS: 29 juni 2022 

Indiener(s): CDA, ChristenUnie, SGP VVD en JA21 

Ingediend bij SV: Interpellatiedebat Stikstofbeleid 

Inhoud: • zich in de gebiedsgerichte aanpak niet te richten op een specifieke 
emissiereductiedoelstelling voor NNN-gebieden;  
• daarbij te onderzoeken wat wel noodzakelijk en haalbaar is met 
draagvlak om de instandhoudingsdoelen voor de Natura2000 gebieden te 
bereiken;  
• voortvarend te blijven doorwerken aan het bereiken van de 
instandhoudingsdoelen voor de Natura2000 gebieden in de lopende 
gebiedsgerichte aanpak. 

Gedeputeerde: Sterk 

Termijn van afdoening: 2023 

Stand van zaken GS:  

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: Motie 57 Samen verder werken 

Datum PS: 29 juni 2022 

Indiener(s): VVD, CDA en ChristenUnie 

Ingediend bij SV: Interpellatiedebat Stikstofbeleid 

Inhoud: Provinciale Staten van Utrecht groot belang hechten aan de 
betrokkenheid van alle partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de 
gebiedsgericht aanpak stikstof (waaronder in ieder geval 
vertegenwoordiging van landbouw- en natuurbeheer organisaties) om 
samen te werken en te komen tot het bereiken van de 
instandhoudingsdoelen voor de Natura 2000 gebieden. 

Gedeputeerde: Sterk 

Termijn van afdoening: 2022 

Stand van zaken GS:  

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: Motie 75 Rivierkreeft 

Datum PS: 29 juni 2022 

Indiener(s): JA21, SGP, ChristenUnie, PvdA 

Ingediend bij SV: Kadernota 2023-2026 

Inhoud: - Richting het kabinet (en ook in IPO-verband) te lobbyen voor een snelle 
en stevige aanpak vanuit de landelijke overheid;  
- Een actuele inventarisatie te doen van de aanwezigheid van 
rivierkreeften in Natura 2000- gebieden en NNN-gebieden in provincie 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-54a-PAS-melders-legaliseren-in-gebiedsgerichte-aanpak-ingediend-door-SGP-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-57-Samen-verder-werken-ingediend-door-CDA-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-75-Rivierkreeft-ingediend-door-JA21-e-a-AANVAARD.pdf
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Utrecht  
- vanuit het belang van biodiversiteit ook in het westelijk 
veenweidegebied een pilot te doen. Daarvoor in overleg te treden met het 
waterschap HDSR en te participeren in de 2 proeven met betrekking tot 
bestrijding van rivierkreeften, die HDSR in samenwerking met de WUR 
gaat doen  
- Met de waterschappen scenario’s uit te werken hoe de provincie en de 
waterschappen een rol kunnen spelen bij de bestrijding van de 
Amerikaanse Rivierkreeft;  
- Op basis van deze scenario’s zo mogelijk bij de begroting 2023 (bij 
Kadernota 2024?)met een plan van aanpak te komen om de rivierkreeft te 
bestrijden. 

Gedeputeerde: Sterk 

Termijn van afdoening: 2023 

Stand van zaken GS: Voor RGW 12/10/2022 is het memo Motie 75 Rivierkreeft geagendeerd 
(kenmerk 2022RGW106)   

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: Motie 55 Maak plattelandscoaches permanent 

Datum PS: 29 juni 2022 

Indiener(s): PvdA, SGP, GroenLinks, CDA, ChristenUnie, VVD, D66 

Ingediend bij SV: Kadernota 2023-2026 

Inhoud: Om bij de uitwerking van het provinciale gebiedsprogramma met een 
voorstel te komen om de pilot plattelandscoaches om te zetten in een 
permanente regeling te zorgen dat er een aanspreekpunt is voor 
agrariërs en ervoor te zorgen dat er vaker dan eenmalig gebruik gemaakt 
kan worden van de regeling door agrariërs. 

Gedeputeerde: Sterk 

Termijn van afdoening: 2023 

Stand van zaken GS:  

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: Motie 58a Doorzetten stikstofaanpak provincie Utrecht met draagvlak 

Datum PS: 29 juni 2022 

Indiener(s): CDA, ChristenUnie en SGP 

Ingediend bij SV: Interpellatiedebat Stikstofbeleid 

Inhoud: • het door PS vastgestelde Handelingskader gebiedsgerichte aanpak 
stikstof uit te voeren. 

Gedeputeerde: Sterk  

Termijn van afdoening: 2022 

Stand van zaken GS: Tijdens het informatiegedeelte stikstof van RGW  7-9-2022 komt de stand 
van zaken aan de orde.  

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: Motie 88 Knelpunten oplossen voor biodiversiteit 

Datum PS: 29 juni 2022 

Indiener(s): SGP 

Ingediend bij SV: Kadernota 2023-2026 

Inhoud: in overleg met de lokale NFO-afdeling met een voorstel te komen voor 
een regeling waarin een positieve extra inzet voor biodiversiteit rondom 
fruitboomgaarden wordt ondersteund door subsidie en de (naar 
verwachting toegenomen) schade geheel wordt vergoed; 

Gedeputeerde: Sterk 

Termijn van afdoening: Q1 2023 

Stand van zaken GS:  

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: Motie 37 Meer aandacht voor Rivier- en Beekbegeleidend Bos 

Datum PS: 11-05-2022 

Indiener(s): ChristenUnie, PvdA, D66, 50PLUS, Partij voor de Dieren, SP, Socialisten Utrecht 
en GroenLinks 

Ingediend bij SV: Statenvoorstel Strategisch Bosbeleid 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-55-Maak-plattelandscoaches-permanent-ingediend-door-PvdA-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-58a-Doorzetten-stikstofaanpak-provincie-Utrecht-met-draagvlak-ingediend-door-CDA-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-88-Biodiversiteit-ingediend-door-SGP-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-37-Meer-aandacht-voor-Rivier-en-beekbegeleidend-bos-ingediend-door-ChristenUnie-e-a-AANVAARD.pdf
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Inhoud: • In de Uitvoeringsagenda van de Bossenstrategie het spoor Rivier- en 
Beekbegeleidend Bos op te nemen  
• De kansen die in het onderzoeksrapport naar voren komen te vertalen in 
concrete doelen  
• Meekoppelkansen vanuit andere provinciale opgaven (zoals Kaderrichtlijn 
Water, Groen groeit mee, klimaatadaptatie) te benutten  
• In de uitvoering in te zetten op nauwe samenwerking met relevante partners 
(waterschappen, agrariërs, natuurorganisaties) om deze doelen te bereiken  
• De inzet en uitvoering voor Rivier- en beekbegeleidend bos op te nemen in de 
meerjarige monitoring, zoals opgenomen in het Strategisch bosbeleid 

Gedeputeerde: Sterk 

Termijn van afdoening: 2023 

Stand van zaken GS:  

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: Motie 34 Ruimte voor wild bos 

Datum PS: 11-05-2022 

Indiener(s): GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren, PvdA, ChristenUnie, SP, Socialisten 
Utrecht, JA21, 50PLUS 

Ingediend bij SV: Statenvoorstel Strategisch Bosbeleid 

Inhoud: • Samen met de terreinbeherende organisaties te onderzoeken welke locaties 
geschikt zijn voor ‘rewilding’, dat wil zeggen: plekken waar we de natuur haar 
gang laten gaan, waar zo veel als mogelijk het natuurlijke bodem- en 
watersysteem wordt gevolgd en waar planten en dieren met rust worden 
gelaten;  
• Hierbij in ieder geval (maar niet uitsluitend) te kijken naar de Utrechtse 
Heuvelrug, het Kromme Rijngebied en het veenweidegebied;  
• Zowel het het laten verwilderen van bestaande bosgebieden als het laten 
ontstaan van nieuwe natuur dmv natuurlijke processen hierin mee te nemen;  
• Op basis van het onderzoek met de terreinbeherende organisaties een plan 
te maken hoe gebieden aan te wijzen voor ‘rewilding’ en deze binnen de 
uitvoeringsfase van dit Strategisch bosbeleid te realiseren;  
• Monitoring hiervan mee te laten lopen in het uitvoeringprogramma, zodat we 
inzicht krijgen in de ontwikkeling/het functioneren van de gebieden. 

Gedeputeerde: Sterk 

Termijn van afdoening: 2023 

Stand van zaken GS:  

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: Motie 32 Bredere inzet agrarisch natuurbeheer  

Datum PS: 11-05-2022 

Indiener(s): SGP, CDA, GroenLinks, ChristenUnie 

Ingediend bij SV: SV Visie agrarisch natuurbeheer 2023-2028 

Inhoud: ▪ een programma-overstijgende inventarisatie te maken van kansen om 
programma’s te versterken door middel van aanvullend agrarisch 
natuurbeheer, waaronder in ieder geval:  
 • Groen Groeit Mee  
 • de natuurvisie  
 • klimaatadaptatie  
 • bodem- en waterprogramma  
 • de bossenstrategie 
 • de landbouwvisie  
 • actieplan duurzame landbouw Utrecht  
▪ een inventarisatie te maken van mogelijke aanvullende financiering voor een 
uitbreiding van agrarisch natuurbeheer, bijvoorbeeld in het kader van:  
 • GLB/NSP  
 • 7 e nitraat actieprogramma  
 • NPLG, vooral investeringsambitie in landschap (10% dooradering)  
▪ een (juridische) analyse te maken van wat nodig is om tegemoetkoming in 
afwaardering van agrarische gronden financieel tegemoet te komen;  
▪ bij deze inventarisaties en analyse gebruik te maken van de expertise van de 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-34-Ruimte-voor-wild-bos-ingediend-door-GroenLinks-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-32-Bredere-inzet-agrarisch-natuurbeheer-ingediend-door-SGP-e-a-AANVAARD.pdf
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agrarische collectieven, de natuurorganisaties en de Vereniging Nederlands 
Cultuurlandschap. 

Gedeputeerde: Sterk 

Termijn van afdoening: 2023 

Stand van zaken GS:  

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: Motie 22 Brede gebiedsgerichte aanpak 

Datum PS: 23-03-2022 

Indiener(s): ChristenUnie, SGP, GroenLinks en CDA 

Ingediend bij SV: Statenvoorstel ‘Handelingskader gebiedsgerichte aanpak stikstof’ 

Inhoud: • Om serieus en voortvarend werk te maken van de inspanningen die nodig zijn 
om ook buiten de landbouwsector te komen tot reductie van stikstofemissies;  
• Deze inspanningen gelijktijdig te verrichten met de uitvoering van de 
gebiedsgerichte aanpak en deze te betrekken bij de gebiedsgerichte aanpak;  
• Provinciale Staten via de geplande informatiesessies te rapporteren over de 
voortgang op dit vlak; 

Gedeputeerde: Sterk 

Termijn van afdoening: Q2 2023 

Stand van zaken GS:  

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: M116 Groene Buffer 

Datum PS: 17-11-2021 

Indiener(s): CDA, GroenLinks, JA21 

Ingediend bij SV: Onderwerp leefomgeving 

Inhoud: - zich er actief voor in te zetten om de groene buffer, aan de zuidoost zijde van 
Bunschoten, tussen Bunschoten en Amersfoort zoveel mogelijk te behouden en 
te versterken.  
- Het behouden en versterken van de groene buffer, aan de zuidoost zijde van 
Bunschoten, tussen Bunschoten en Amersfoort in de verdere uitwerking van 
het Ontwikkelbeeld 2030-2040 als voorwaarde mee te nemen. 

Gedeputeerde: Van Essen 

Termijn van afdoening:  2022 

Stand van zaken GS: . 
De groene buffer is opgenomen in het Ontwikkelbeeld en daarmee uitgangspunt 
voor de verdere uitwerking van de uitvoeringsagenda. 
 

Advies van de griffie: Afgedaan 

Motienr. en titel: M115 Weten hoe het ervoor staat 

Datum PS: 10-11-2021 

Indiener(s): SGP, 50PLUS, Partij voor de Dieren en GroenLinks 

Ingediend bij SV: Programmabegroting 2022 

Inhoud: Voorafgaand aan het opstellen van een eventueel MIP voor de natuur op basis 
van de bestaande rapportages en waar nodig op basis van aanvullend 
onderzoek een actueel beeld te geven van de staat van de Utrechtse NNN-
gebieden. Naar aanleiding daarvan duidelijk te formuleren in hoeverre er 
problemen en knelpunten zijn binnen de huidige NNN-gebieden. 

Gedeputeerde: Sterk  

Termijn van afdoening: 2022 

Stand van zaken GS:  

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: M109 Trek vastlopende projecten los 

Datum PS: 10-11-2021 

Indiener(s): SGP en 50PLUS 

Ingediend bij SV: Programmabegroting 2022 

Inhoud: Binnen het versnellingsprogramma de volgende acties uit te voeren:  
- vastgelopen projecten te analyseren op oorzaak;  
- voor de projecten die vastlopen op financiële haalbaarheid inzichtelijk te maken 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-22-Brede-gebiedsgerichte-aanpak-ingediend-door-ChristenUnie-e-a.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/PS2021RGW07-Motie-116-groene-buffer-ingediend-door-CDA-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/PS2021PS12-Motie-115-Weten-hoe-het-ervoor-staat-ingediend-door-SGP-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/PS2021PS12-Motie-109-Trek-vastlopende-projecten-los-ingediend-door-SGP-en-50PLUS-AANVAARD.pdf
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wat voor aanvullende financiering nodig is om de projecten vlot te trekken; 
- op zoek te gaan naar mogelijkheden voor cofinanciering door het Rijk;  
- op basis van deze analyse in de kadernota aanvullende middelen te reserveren 
voor 
het vlot trekken van op financiën vastgelopen projecten 

Gedeputeerde: Van Muilekom 

Termijn van afdoening: Kadernota voortgang financiën 2022 

Stand van zaken GS: In commissie RGW van 19 januari 2022 is een memo n.a.v. deze motie 
geagendeerd. Bij de bespreking van dit memo is toegezegd een infosessie te 
organiseren om nader in gesprek te gaan over dit onderwerp. Deze infosessie 
heeft op 13 april plaatsgevonden. We beschouwen de motie hiermee als 
afgedaan.  

Advies van de griffie: RGW 19-01-2022: Afgesproken is deze motie aan te houden tot na toegezegde  
informatiesessie. 

Motienr. en titel M72 Landbouw geen ongewenste sector 

Datum PS: 07-07-2021 

Indiener(s): SGP 

Ingediend bij SV: SV Kadernota 2022-2025 

Inhoud: - in de gebiedstafels niet blind te varen op de stikstofdoelstellingen, maar de 

brede natuurdoelstellingen én onze toekomstvisie op de landbouw voor ogen te 

houden. 

- bij het Rijk aandacht te vragen voor de problemen die voortkomen uit blind 
varen op stikstofdoelstellingen. 

Gedeputeerde: Sterk 

Termijn van afdoening: Q2 2023 

Stand van zaken GS:  

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: M71 Koopwoningen voor lage en middeninkomens 

Datum PS: 07-07-2021 

Indiener(s): GroenLinks, VVD, D66, ChristenUnie, PvdA 

Ingediend bij SV: Kadernota 2022-2025 

Inhoud: - te onderzoeken of en hoe de provincie Utrecht zou kunnen bijdragen in een 
regeling om samen met gemeenten en Rijk het realiseren van goedkope 
woningen voor lagere en middeninkomens mogelijk te maken waarbij ook de 
juridische consequenties aan de orde komen.  
- te inventariseren of er bij gemeenten in de provincie Utrecht belangstelling 
bestaat om deze constructies samen met de provincie te ontwikkelen 

Gedeputeerde: Van Muilekom 

Termijn van afdoening: Q1 2022 

Stand van zaken GS: In de RGW vergadering van 13 april stond een Statenbrief over dit onderwerp 
geagendeerd. Hier komt in Q1 2023 een vervolg op.  

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: M38 Subsidie voor regionale producten 

Datum PS: 14-04-2021 

Indiener(s): SGP, GroenLinks, D66, ChristenUnie 

Ingediend bij SV: Statenvoorstel Provinciale Voedselagenda 2021-2023 

Inhoud: - In Den Haag te lobbyen voor een duidelijke inzet voor de stimulering van korte 
keten initiatieven middels subsidie in het Nationaal Strategisch Plan in 
voorbereiding op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid;  
- Te onderzoeken welke (Europese) subsidieregelingen open kunnen worden 
gesteld voor de stimulering, bundeling en innovatie van korte keten initiatieven in 
de provincie Utrecht; 
- De effectiviteit van de subsidies te vergroten door kennisuitwisseling tussen 
initiatiefnemers in de subsidievoorwaarden te borgen. 

Gedeputeerde: Sterk 

Termijn van afdoening: Q2 2022 

Stand van zaken GS: Stand van zaken gegeven in de beantwoording van technische vragen bij 
2021RGW125 
LNV heeft GLB-NSP aan de Europese Commissie eind 2021. Zie memo 
2022RGW36. 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/PS2021PS10-Motie-72-Landbouw-geen-ongewenste-sector-ingediend-door-SGP-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/PS2021PS10-Motie-71-Koopwoningen-voor-lage-en-middeninkomens-GroenLinks-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2021RGW02-Motie-38-Subsidie-voor-regionale-producten-ingediend-door-SGP-e-a-AANVAARD.pdf
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Advies van de griffie: Afdoen na vaststelling gewijzigd GLB-NSP en modelverordening PU 

Motienr. En titel: M35 Cultuurhistorische landschapselementen 

Datum PS: 14-04-2021 

Indiener(s): PvdA, GroenLinks, JA21 en ChristenUnie 

Ingediend bij SV: Statenvoorstel Instrumentenkader uitvoering groene contour 

Inhoud: Bij de inzet van het instrumentenkader uitvoering groene contour, ook expliciet 
het behoud en de reconstructie van cultuurhistorische landschapselementen 
mogelijk te maken. 

Gedeputeerde: Sterk 

Termijn van afdoening: 2023 

Stand van zaken GS:  

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: M33 Genieten van de Uiterwaarden 

Datum PS: 14-04-2021 

Indiener(s): VVD en JA21 

Ingediend bij SV: Statenvoorstel Instrumentenkader uitvoering groene contour 

Inhoud: Zich ervoor in te spannen dat in de uiterwaarden die worden toegevoegd aan 
de groene contour zoveel als mogelijk, binnen de kaders van de WNB, 
recreatie wordt toegestaan en wordt gefaciliteerd;  
met beheerders en eigenaren van de betreffende percelen in gesprek te gaan 
om erachter te komen wat er nodig is om de publiekstoegankelijkheid mogelijk 
te maken. 

Gedeputeerde: Sterk 

Termijn van afdoening: 2023 

Stand van zaken GS:  

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: M32 Meekoppelkansen benutten 

Datum PS: 14-04-2021 

Indiener(s): GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en D66 

Ingediend bij SV: Statenvoorstel Instrumentenkader uitvoering groene contour 

Inhoud: Bij opgaven als de aanpak van de stikstofcrisis, het tegengaan van 
bodemdaling en verdroging en de (recreatieve) groenopgave vanuit het 
programma Groen Groeit Mee meekoppelkansen voor realisatie van natuur in 
de groene contour mee te nemen. 

Gedeputeerde: Sterk 

Termijn van afdoening: 2022/2023 

Stand van zaken GS:  

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: M31 Groene contour op koers 

Datum PS: 14-04-2021 

Indiener(s): GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie 

Ingediend bij SV: Statenvoorstel Instrumentenkader uitvoering groene contour 

Inhoud: - Provinciale Staten jaarlijks te informeren over de voortgang van de realisatie 
van de groene contour (onder punt 2.1.2 van de doelenboom);  
- Wanneer verwacht wordt dat de doelstelling van 400 hectare in 2023 niet 
gerealiseerd wordt, aanvullende instrumenten en/of maatregelen aan 
Provinciale Staten voor te leggen, zodat de realisatie van de groene contour op 
koers blijft. 

Gedeputeerde: Sterk 

Termijn van afdoening: 2022/2023 

Stand van zaken GS:  

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: M18 Motie verkenning Geopark  

Datum PS: 10-03-2021 

Indiener(s): ChristenUnie en GroenLinks 

Ingediend bij SV: Statenvoorstel Omgevingsvisie en interim-omgevingsverordening 

https://provincieutrecht.sharepoint.com/:w:/r/sites/prjct-Samenwerkingbestuurssecretariaatengriffie/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD89976ED-25B1-42CB-B25F-B8228FADE020%7D&file=Motielijst%20tbv%20PS%2011%20mei%202022.docx&action=edit&mobileredirect=true&wdPreviousSession=e542866e-c981-4891-b892-4f2bed60dada&wdOrigin=TEAMS-ELECTRON.teams.undefined
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2021RGW01-Motie-33-Genieten-van-de-uiterwaarden-ingediend-door-VVD-en-JA21-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2021RGW01-Motie-32-Meekoppelkansen-benutten-ingediend-door-GroenLinks-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2021RGW01-Motie-31-Groene-contour-op-koers-ingediend-door-GroenLinks-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2021OGV02-Motie-18-verkenning-Geopark-ingediend-door-ChristenUnie-en-GroenLinks-AANVAARD.pdf
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Inhoud: - 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. 

Gedeputeerde: Sterk 

Termijn van afdoening: eind 2022 

Stand van zaken GS: Stavaza gemeld bij Mededelingen in cie. RGW 24-11-2021 

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: M12 Groene Loper voor een Robuuste Verbinding met de Veluwe 

Datum PS: 17-03-2021 

Indiener(s): D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdD, PvdA, 50PLUS en SP 

Ingediend bij SV: Statenvoorstel Omgevingsvisie en interim-omgevingsverordening 

Inhoud: 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. 

Gedeputeerde: Sterk 

Termijn van afdoening: Q1 2022 

Stand van zaken GS: In cie. RGW van 19-01-2022 was SB 2022RGW17 geagendeerd. Motie daarmee 
nog niet afgedaan, aldus Statenbrief. 

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: M47 ‘Alleen samen dringen we stikstof terug’ 

Datum PS: 15-07-2020 

Indiener(s): SGP 

Ingediend bij SV: Statenvoorstel Leidraad gebiedsgerichte aanpak stikstof 

Inhoud: 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; 

Gedeputeerde: Sterk 

Termijn van afdoening:  Q2 2023 

Stand van zaken GS: Stand van zaken gegeven in SB 2021RGW146. 

Advies van de griffie: Afdoen nadat PU Gebiedsplan bij LNV heeft ingeleverd 

Motienr. en titel: M102 Hout, daar kun je op bouwen 

Datum PS: 06-11-2019 

Indiener(s): GroenLinks, 50PLUS, CDA 

Ingediend bij SV: Klimaatakkoord 

Inhoud: 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. 

Gedeputeerde: Van Muilekom 

Termijn van afdoening: Q1 2022 

Stand van zaken GS: De motie ‘Hout, daar kun je op bouwen’ is onderdeel van het ‘Convenant 
Duurzaam Bouwen’. Het convenant stond ter kennisname geagendeerd voor de 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2021OGV02-Motie-12-Groene-Loper-voor-een-Robuuste-Verbinding-met-de-Veluwe-1-2-ingediend-door-D66-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/PS2019MM04-Motie-102-Hout-daar-kun-je-op-bouwen-ingediend-door-GroenLinks-e-a-AANVAARD.pdf
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commissie RGW d.d. 13 april en wordt op 29 september 2022 ondertekend door 
alle betrokken partijen. Hiermee beschouwen we de motie als afgedaan.  

Advies van de griffie: Na Q2 2022 beoordelen of voldaan is aan motie. 

Motienr. en titel: M14 Utrechtse aanpak dierenwelzijn 

Datum PS: 18-02-2019 

Indiener(s): PvdD, GroenLinks, VVD, 50PLUS, D66, PVV, PvdA, SP, CDA, ChristenUnie en 
SGP 

Ingediend bij SV: Samenwerkingsagenda Landbouw 

Inhoud: Voorstel voor een Utrechtse aanpak om waar mogelijk het welzijn van 
landbouwhuisdieren te verbeteren. 

Gedeputeerde: Sterk 

Termijn van afdoening: Q1 2022 

Stand van zaken GS: Is meegenomen in Voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Landbouw. 
Voor nadere oriëntatie wordt onderzoek Raad van Dierenaangelegenheden over 
‘Het dier in verschillende overheidslagen’ afgewacht. 

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: M160 Duidelijkheid Dorresteijn 

Datum PS: 10-12-2018 

Indiener(s): PVV, D66, SGP, VVD, CDA 

Ingediend bij SV: 2e partiele herziening PRS en PRV 

Inhoud: PS voornemens is de 1e partiële herziening PRS/PRV inzake Dorresteijn zoals 
die nu wordt voorbereid onmiddellijk in gang te zetten als de gemeente besluit 
tot medewerking aan de verplaatsing. 

Gedeputeerde: Van Essen 

Termijn van afdoening:  

Stand van zaken GS: De gemeente heeft besloten geen medewerking te geven aan de verplaatsing 
zoals opgenomen in 1e partiële herziening PRS/PRV. 1e partiële herziening 
PRS/PRV is beëindigd. Motie is in RGW gehandhaafd. 
Update: De gemeenteraad heeft op 26 november 2020 besloten geen 
planologische medewerking te verlenen aan de bedrijfsvestiging aan de Peter 
van der Breemerweg. Tegen die besluit heeft Dorresteijn bezwaar aangetekend. 
De AWB-bezwaren cie. van gemeente heeft de daarop de gemeenteraad op 22 
maart 2021 geadviseerd het bezwaar van Dorresteijn ongegrond te verklaren. Dit 
heeft de gemeenteraad op 17 juni ook gedaan. Hiertegen heeft Dorresteijn 
beroep ingesteld bij de RvS, dit beroep loopt nog. 

Advies van de griffie: Voorstel: Handhaven tot uit spraak RvS, naar verwachting eind september.  

Motienr. en titel: M096 Landbouw en luchtkwaliteit 

Datum PS: 24-09-2018 

Indiener(s): SGP, 50PLUS, VVD, PvdA, ChristenUnie, PVV 

Ingediend bij SV: Landbouwvisie 2018 

Inhoud: 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. 

Gedeputeerde: Sterk 

Termijn van afdoening: Na afloop van de projecten 

Stand van zaken GS: Wordt meegenomen in de uitvoeringsagenda gezonde lucht. 

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: M121 Bomen langs provinciale wegen 

Datum PS: 12-12-2016 

Indiener(s): CDA, D66, VVD, GroenLinks 

Ingediend bij SV: SV Vaststellen invoering wet natuurbescherming 

Inhoud: Ook bij populieren herplanting als leidend principe te hanteren, waarvan alleen 
afgeweken wordt bij heel goede redenen (zoals herinrichting van natuur en 
ruimtelijke inpasbaarheid). 

Gedeputeerde: Sterk 

Termijn van afdoening: Permanent 

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/PS2018RGW14-Motie160-duidelijkheid-Dorresteijn-ingediend-door-PVV-D66-SGP-VVD-en-CDA-AANVAARD.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/PS2016RGW12-motie-121-bomen-langs-provinciale-wegen-ingediend-door-het-CDA-D66-en-GroenLinks-ALG-STEMMEN-AANVAARD-1.pdf
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Stand van zaken GS: Doorlopende motie 

Advies van de griffie:  

 
Financiële Audit Commissie (FAC) 
 

Motienr. en titel:  

Datum PS:  

Indiener(s):  

Ingediend bij SV:  

Inhoud:  

Gedeputeerde:  

Termijn van afdoening:  

Stand van zaken GS:  

Advies van de griffie:  

 
Commissie Omgevingsvisie (OGV) 
 

Motienr. en titel: Motie 87a Ruimtelijke doorrekening 

Datum PS: 29 juni 2022 

Indiener(s): ChristenUnie, GroenLinks en Partij voor de Dieren 

Ingediend bij SV: Kadernota 2023-2026 

Inhoud: • Een provinciale ruimtelijke doorrekening te maken van de optelsom van 
bijdragen aan de nationale en de decentrale opgaven en doelen, conform 
de provinciale Omgevingsvisie, en hierbij waar mogelijk ook de 
ruimtelijke planologische beschermingen en beperkingen te betrekken en 
inzichtelijk te maken en de (on)mogelijkheden voor meervoudig 
ruimtegebruik  
• PS over inhoud en proces tijdig en optimaal te informeren en mee te 
nemen in alle ontwikkelingen omtrent de ruimtelijke analyse en de 
ruimtelijke impact  
• bij de Kadernota 2024 of uiterlijk Q3 2023 PS te infomeren over het 
resultaat 

Gedeputeerde: Van Essen  

Termijn van afdoening: Q4 2022 

Stand van zaken GS: Eind 2022 is een eerste versie van een ruimtelijke doorrekening gereed, 
waarbij ook de koppeling wordt gemaakt actualiteiten bij het Rijk op 
ruimtelijke opgaven.  

Advies van de griffie:  

Motienr. en titel: Motie 11 Borging ‘participatie’ en verkenning ‘uitdaagrecht’ 

Datum PS: 09-02-2022 

Indiener(s): GroenLinks, Partij voor de Dieren, CDA en ChristenUnie 

Ingediend bij SV: Statenvoorstel Werkwijze programma’s en projectbesluiten 

Inhoud: • Te verkennen hoe de provincie Utrecht gemeenten en initiatiefnemers kan 
ondersteunen en stimuleren om participatie en uitdaagrecht bij de implementatie 
van de Omgevingswet volwaardig invulling te geven, bijvoorbeeld via 
programma’s of de (toelichting op) regels in de Omgevingsverordening;  
• Een verkenning te doen naar experimenten met het uitdaagrecht;  
• Provinciale Staten hier uiterlijk eind 2022 over te informeren 

Gedeputeerde: Schaddelee 

Termijn van afdoening: Q1 2023  

Stand van zaken GS: In Q3 en Q4 2022 zal er een verkenning plaatsvinden naar het experimenteren 
met het uitdaagrecht 

Advies van de griffie:  

 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-87a-Ruimtelijke-doorrekening-ingediend-door-ChristenUnie-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/Motie-11-Borging-participatie-en-verkenning-uitdaagrecht-ingediend-door-GroenLinks-e-a.pdf

