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Bespreekpunten Punten ter kennisname Info-/werksessies/werkbezoeken 

   

Behandeling in commissie op 9 maart 2022 - behandeling in PS op 23 maart 2022 

SV Sociale Agenda 
 

SB Slavernijverleden 
(Q1 2022) 

 

SV Participatievisie en leidraad SB Voortgangsrapportage Q4 
Verbeterprogramma’s bedrijfsvoering 
 

 

PM SV Mediafonds 
(schuift mogelijk naar achteren in 
de tijd, daarover volgt dan een 
memo) 
 
 

  

SV Bestuursmodel 
Randstedelijke Rekenkamer 
 

  

SV Uitbreiding Steunpakket 
Cultuur & Erfgoed Covid 19 
 

  

Behandeling in commissie op 20 april 2022 - behandeling in PS op 11 mei 2022 

Initiatiefvoorstel Trage Paden 
 

  

SV Vernieuwde Nota 
Strategisch Samenwerken 
 

  

SV Vaststellen tarieventabel 
behorend bij legesverordening 
per 01/07/2022 
 

  

   

Behandeling in commissie op 22 juni 2022 - behandeling in PS op 29 juni 2022 

SV Jaarrekening 2021 
 
 

SB Aanbieden jaarverslag 2021 van 
de Awb-Adviescommissie van PS en 
GS 
 

 

SV Kadernota 2023-2026 
 

  

SV Varend Erfgoed 
 

  

   

Behandeling in commissie op 7 september 2022 - behandeling in PS op 21 september 2022 

SV Inzake doel- en 
decentralisatieuitkeringen 
algemene uitkering 
provinciefonds (zie Kadernota 
2019-2022) 
 

  

   

Behandeling in commissie op 19 oktober 2022 - behandeling in PS op 16 november 2022 

   

   

Behandeling in commissie op 30 november 2022 - behandeling in PS op 14 december 2022 

   

 

Groslijst  

Onderwerp Termijn 
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Werkbezoek aan Lage Weide ntb 

Werkbezoek Internationale school  ntb 

Werkbezoek aan USP ntb 

SV Participatieverordening  Q2 2022 

Infosessie Public Affairs Nog te plannen 

Info- en werksessies Data & Digitalisering Q2 en Q3 2022 

 

Toezeggingen Datum afdoening 

Bestuur (mw. Sterk) 

  

  

Sport (mw. Sterk) 

  

  

Bestuur en IBT (dhr. Oosters) 

SV opheffen geheimhouding door PS bekrachtigde voorstellen 2019-2020 
(PS 22-09-2021) 
De commissaris heeft toegezegd te bekijken of bij het besluit tot opheffing 
van geheimhouding ook de opheffing van geheimhouding op (delen van) 
verslagen van besloten vergaderingen betrokken kan worden. 
 

Q4 2021 

CdK Oosters zal, in samenwerking met de griffie, na de informatiesessie 
over provinciale geheimhouding, een moment prikken om met de Staten 
nader te praten over hoe het protocol geheimhouding en het register 
gehanteerd zou moeten worden.  
 

Q2 2022 

  

Europa (dhr. Strijk) 

  

Middelen (dhr. Strijk) 

BEM 27-10-2021 
Gedeputeerde Bruins Slot zegt toe de Staten op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen met betrekking tot het overleg met het Rijk over een 
bijdrage ter dekking van de kosten die zijn veroorzaakt door de valwind. 
 
Valwind (BEM 26-01-22) 
CdK Oosters zegt toe dat zodra de omvang van de bijdrage van BZK 
voor de financiering van de schade van de valwind in Leersum 
bekend is Provinciale Staten daarover worden geïnformeerd. 
 

Q1 2022 
SB in BEM 26 jan. 

(BEM 26-02-22) 
Gedeputeerde Strijk zegt toe om met de Staten de Utrechtse inzet 
voor het gesprek over het provinciale belastinggebied vast te stellen.  
  

Q2 2022 

Organisatie (dhr. Strijk)  

(BEM 15-09-20521) 
Na navraag in de commissie BEM, geeft de commissie aan graag per 6 
maanden geïnformeerd te worden via een Statenbrief over de 
organisatieontwikkeling. 
 

Ieder half jaar 

SB Provinciearchivaris (BEM 15-09-2021) 
Gedeputeerde Strijk zegt toe om bij de kwartaalrapportage 
bedrijfsvoeringsbrede verbeterprogramma’s (4e 2021) terug te komen op 
de aanbevelingen van de provincie-archivaris  
en in hoeverre deze gerealiseerd zijn. 
 

4e Kwartaalrapportage is gereed in 
Q1 2022 

(PS 10-11-2021) Q1 2022 
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Gedeputeerde Strijk komt met een audit omtrent cybersecurity. 
Verwachting Q1 2022. 
 

(BEM 08-12-2021) 
Gedeputeerde Strijk zegt toe in het nieuwe jaar bij voortgangsrapportage 
terug te komen op de vraag over de CO2-kant van het maken van 
zonnepanelen. 

2022 

  

Economie (dhr. Strijk) 

N.a.v. SV Circulaire Samenleving zegt gedeputeerde een aangepast 
Uitvoeringsprogramma toe. 
 

Q1 2022 

SV Aanpak Intensivering Bedrijventerreinen (BEM 15-12-2021) 
Gedeputeerde Strijk zegt toe terug te komen op de CO2 beprijzing in 
brede zin. Hij gaat na wat een goede plek is om dit terug te laten komen. 
 

 

SV Aanpak Intensivering Bedrijventerreinen (PS 22-09-2021) 
Gedeputeerde Strijk zegt toe dat de OMU geen enkele overeenkomst voor 
activiteiten die mogelijk staatssteun zijn voordat er duidelijkheid komt uit 
Brussel. En ook de governance van de aanpak komt nog terug bij de 
Staten. 
 

 

SV Aanpak Intensivering Bedrijventerreinen (PS 22-09-2021) 
Gedeputeerde Strijk zegt toe de Staten jaarlijks te informeren over de 
voortgang van de aanpak intensivering en verduurzaming 
bedrijventerreinen. 
 

 

(PS 10-11-2021) 
Gedeputeerde Strijk zegt toe binnenkort te komen met een 
voortgangrapportage Utrechtse Talenten Alliantie. Q1 2022. 
 

Q1 2022 
SB Utrecht talent Alliantie bij 
agenda BEM 26 jan. 

  

Recreatie en toerisme (dhr. Schaddelee) 

Kadernota’s Recreatieschappen 

• In de nieuwe statenperiode een integrale discussie met PS over 
recreatie(schappen) 

Programma Recreatie en Toerisme 

 
Kaderstellende visie is vastgesteld. 
 
SV Toekomst Recreatieschappen 
in januari 2022 in BEM. 
Op agenda BEM 26 jan. 
 
Programma Recreatie & Toerisme 
ter info op agenda BEM 26 jan. 
 

(MME 21-01-19) 
Vuelta: 3-maandelijks rapportage stavaza financiën (Bruins Slot) 
 

Ieder kwartaal 

SV Gewijzigde inrichting Nedereindse Plas (overgekomen van RGW, 
omdat niet langer bodemsanering de focus is, maar recreatie) 
De recreatieve invulling van de Nedereindse Plas is overgegaan van 
RGW naar BEM nadat het SV is aangenomen. 
Info in Q4. 
 

2022, Q2 
Participatieproces loopt; daarna 
uitwerking plan 

(BEM 26-05-21) 
N.a.v. SV Herstel (zakelijk) toerisme zegt gedeputeerde een evaluatie toe 
aan het einde van recreatieve seizoen toe (Q4) om de effecten van het 
voorstel in beeld te krijgen 
 

Q2 2022 
Subsidietoekenning loopt nog; dus 
Q4 2021 nog te vroeg voor 
evaluatie 
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SV Herstel (zakelijk) toerisme. Samen met de evaluatie van het 
Herstelplan (najaar) zal ook de Druktemonitor worden geëvalueerd, 
inclusief vervolggesprek met gemeenten. 
 

Q1 2022 (Q4 2021 is te vroeg om al 
cijfers te hebben) 

SV Aanvullende kaders Recreatie en Toerisme. Gedeputeerde heeft 
m.b.t. hondenuitlaatservices toegezegd dat hij de diverse betrokken 
partijen bij elkaar wil brengen, het gesprek wil faciliteren, zodat zij met 
elkaar op zoek kunnen naar geschikte uitlaatplekken. De Staten worden 
hier binnen een half jaar over geïnformeerd. 
 

Q1 2022  

SV Toekomst Recreatieschappen (BEM 26-01-22) 
Gedeputeerde Schaddelee zegt toe om na de zomer (2022) een 
werksessie met de Staten te organiseren over hoe recreatie met alle 
26 gemeenten kan worden vormgegeven (relatie met Motie 9b Alleen 
samen krijgen we recreatie op de kaart) 
 
(BEM 02-02-22)  
Gedeputeerde Schaddelee zegt nogmaals toe dat in de tweede helft 
van dit jaar gekeken zal worden hoe recreatie in de toekomst met alle 
26 gemeenten het beste kan worden vormgegeven. 
 

Q3 2022 

SV Toekomst Recreatieschappen (PS 09-02-22) 
Gedeputeerde Schaddelee zegt toe dat er in juni een formatiesessie 
komt voor de Raden en de Staten over de recreatieschappen en de 
overeenkomst met Staasbosbeheer. 
 

Juni 2022 

SB PreNT (BEM 02-02-22) 
Gedeputeerde Schaddelee zegt toe de Staten in april te zullen 
informeren over de pilots vakantieparken. 
 

April 2022 

SV Bodem en Waterprogramma (PS 09-02-22) 
Gedeputeerde Schaddelee zegt toe uiterlijk dit najaar meer inzicht te 
geven in de zwemwaterlocaties. 
 

Q3 2022 

Henschotermeer (BEM 26-02-22) 
Gedeputeerde Schaddelee zegt toe de schriftelijke vragen van de 
PvdA over het Henschotermeer schriftelijk te beantwoorden. 
 

Afgedaan 

Henschotermeer (BEM 26-02-22) 
Gedeputeerde Schaddelee zegt toe de memo met de reactie van de 
stuurgroep te delen met de commissie. 
 

Afgedaan 

Henschotermeer (PS 09-02-22) 
Gedeputeerde Schaddelee zegt toe PS zo snel mogelijk te informeren 
zodra het definitieve plan van de ondernemer voor het 
Henschotermeer er ligt. 
 

 

  

Verbonden partijen – eigenaarsrol (dhr. Strijk) 

SB Effecten uittreding OCW uit GR Het Utrechts Archief (BEM 02-02-
22) 
Gedeputeerde Van Muilekom geeft aan dat voor het eind van het jaar 
een Toekomstscenario gekozen moet worden. De verschillende 
scenario’s zullen aan PS worden voorgelegd. 
In 2023 zal aan PS het besluit worden voorgelegd voor een nieuwe 
constructie/samenwerkingsvorm met Het Utrechts Archief. 
 

Q4 2022 
 
 
 
 
 
2023 

Cultuur & Erfgoed (dhr. Van Muilekom) 
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Bij SV Museumbeleid (BEM 26-05-2021): gedeputeerde zegt in Q3 een 
voorstel toe met daarin een visie op de provinciale inzet op het gebied van 
varend erfgoed. 
 
Het SV Varend Erfgoed betreft een visie en stond voor januari op de 
agenda. Deze visie wordt ontwikkeld op basis van een aantal uitkomsten 
van onderzoeken en inspanningen die nu nog niet zijn afgerond. Dit wordt 
vooral veroorzaakt door onduidelijkheid over de besteding van de 
toegezegde 15 miljoen van het Rijk. Daardoor zijn twee andere 
verkenningen vertraagd, aangezien die ook wachten op de koers van het 
Rijk, om zo daar hun plannen op aan te passen. Eerst dient er 
duidelijkheid te zijn over de besteding van de toegezegde middelen van 
het Rijk. 
 

Q2 2022 

Conferentie Laaggeletterdheid 
Wordt later i.v.m. de pandemie (het veld nu niet extra willen belasten) en 
het onderwerp organisatiebreed willen trekken (vanuit verschillende 
beleidsterreinen) waardoor een integrale aanpak wordt gehanteerd. Dit 
kost echter meer tijd om goed te organiseren. 
 

Q2 2022 

(PS 3 juni 2020)  
N.a.v. Motie 23 ‘’900 jaar stad Utrecht’ over de rol van de PU bij 900 jaar 
Utrecht zegt gedeputeerde toe uiterlijk in november 2020 de Staten 
daarover te informeren.  
 

Q1 2022 

N.a.v. gesprek gedeputeerde en geïnteresseerde woordvoerders (27 sept 
21) over Motie Zichtbaarheid ontstaan Nederlandse Staat afgesproken om 
in Q2 de verdere voortgang te melden. 
 

Q2 2022 

SB Slavernijverleden (BEM 15-09-2021) 
Op korte termijn volgt een samenvatting van het onderzoek (zoals 
gepresenteerd in het boek ‘Slavernij en de stad Utrecht’) waarin de 
betrokkenheid van de Staten bij het slavernijverleden op een rijtje wordt 
gezet. Daarnaast stelt GS een gespreksnotitie (op basis van feiten) op, 
aan de hand waarvan het gesprek in de Staten over dit onderwerp verder 
gevoerd kan worden. 
 
Omdat aan de hand van de samenvatting en de gespreksnotitie het 
gesprek verder gevoerd kan worden, zullen de documenten gezamenlijk 
en tegelijkertijd op de agenda van BEM komen te staan. 
 

Q1 2022 
Afgedaan in BEM 09-03-22. 
Woordvoerders Erfgoed hebben 
overleg gehad over 
vervolgtraject.  

SB Steunpakket Cultuur & Erfgoed (BEM 27-10-2021) 
Vorig jaar heeft het kabinet € 58,5 miljoen vrijgemaakt voor gemeenten ter 
ondersteuning van jongeren in coronatijd. Het budget was bedoeld om de 
dialoog met jongeren te starten, activiteiten te organiseren, voor 
jongerenwerk en om extra aandacht te geven aan de mentale 
weerbaarheid van jongeren (zie: https://vng.nl/nieuws/extra-budget-
perspectief-voor-jongeren-in-coronatijd). Deze middelen waren niet 
geoormerkt. Gemeenten hebben dit mogelijk aan andere zaken 
uitgegeven. Gedeputeerde Van Muilekom zal navragen waar de 
gemeenten het ‘gelabelde budget voor jongeren in coronatijd’ aan hebben 
uitgegeven. Hier is mogelijk gelegenheid voor tijdens een bijeenkomst met 
de Utrechtse gemeenten op 13 dec. De gedeputeerde zegt toe dit terug te 
koppelen aan de Staten. 
 

Januari 2022 
Afgedaan. Is door gedeputeerde 
toegelicht in BEM 26-01-22. 

(PS 10-11-2021) 
Toezegging van gedeputeerde Van Muilekom om inzicht te geven in de 
besteding van de 2e tranche van het Steunpakket (voor cultuur- en 

Q1 2022 
Afgedaan. 
SB Terugblik 1e twee tranches 
Steunpakket (BEM 26 jan 2022) 

https://vng.nl/nieuws/extra-budget-perspectief-voor-jongeren-in-coronatijd
https://vng.nl/nieuws/extra-budget-perspectief-voor-jongeren-in-coronatijd
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erfgoedinstellingen met een regionale functie, die door de gevolgen van 
de coronacrisis zwaar zijn getroffen). 
Statenbrief in Q1 2022. 
 

 

  

Sociale agenda (dhr. Van Muilekom) 

  

  

 

 


