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2020MM66 
TERMIJNAGENDA COMMISSIE M&M (Milieu & Mobiliteit) 
Vergadering 24 juni 2020   
Bijgewerkt op: 28 mei 2020 
 

BESPREEKPUNTEN TER KENNISNAME PUNTEN 
PRESENTATIES & 
WERKBEZOEKEN 

24 juni 2020 (PS 8 juli 2020) 

Doelenboom onderdelen M&M Procesvoorstel fietspad USP-
Zeist 

 

 Halfjaarrapportage 
gezichtsbedekkende kleding 
OV:   
memo over 
gezichtsbedekkende kleding 
in het OV  is op 15-6-2020 
aangeboden aan PS en zal 
worden geagendeerd voor de 
commissie van september. 

 

 Uittreedbaarheid fauna 
Merwedekanaal 
Dit maakt onderdeel uit van 
de aanbesteding. De 
provincie Zuid Holland werkt 
met het Rijk aan de 
overdracht  van het kanaal. 
Er zit vertraging op dit 
proces.  
Zodra de overdracht een feit 
is kan de aanbesteding 
starten.  

 
 

 

 Halfjaarrapportage Regiotaxi  

 Stand van zaken N201  

 Time table over 
Toekomstbeeld OV 
De time table is in de maak 
en is voorzien voor 
behandeling in PS in  Q3.  

 

16 september 2020 (PS 23 september 2020) 

Zomernota 2020 Verbeteren internationaal 
spoorvervoer 

 

Uitwerking fonds energiegtransitie voor 
iedereen betaalbaar 

2e kwartaalrapportage WTVS  

Subsidieverordening/instrumenten 
energietransitie 

Bike scout Donderberg  

 Energiefonds Utrecht  

28 oktober 2020 (PS 11 november) 

Begroting 2021 Voortgang versnellingsteam 
zon op dak 

 

Eindresultaat uitwerking doelen/ambities 
en monitoring Energieplan 

  

Toekomst N201   

2 december 2020 (PS 9 december 2020) 

Beeindiging bestuursovereenkomst UHL Voortgangsrapportage 
Omgevingslawaai 
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Programma gezonde leefomgeving 3e kwartaalrapportage WTVS  

 Revolverend fonds 
energiecoöperaties 

 

 
 
 

Groslijst 

ONDERWERP TERMIJN 

Visiedocument snelheidsverlaging provinciale wegen Q4 2020 

Donderbergrotonde uitvoering 2021 oplossing hangt 
samen met 
snelfietsroute Utrecht-
Veenendaal 

Project Rijnbrug Q1 2021 

Tussenstand warmtevisies Q2/Q3 2020 

Maatwerkoplossing OV Lage Weide Q4 2020 

Update uitvoering Energieprogramma Medio 2020 

Resultaat zoektocht kleine kern als pilot voor waterstof Q3 2020 

Herijking Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht Q1 2021 

Besluit toekomst trambedrijf 2021 

4e kwartaalrapportage WTVS Q1 2021 

Nota van uitgangspunten nieuwe OV-concessie Q2 2021 

Programma Asbestdaken  

Samenwerkingsagenda data- en kennishub gezond stedelijk leven  

Geurhinder  

Schiphol  

 

TOEZEGGINGEN DATUM AFDOENING 

Mobiliteit (dhr. A.J. Schaddelee) 

Maarsbergen (M&M 22-5-2019, 27-11-2019; PS 11-12-2020) 

• Mocht een extra bijeenkomst met bewoners Engweg nodig zijn, 
dan wordt die georganiseerd 

• kostennota over het project. 

• Gedeputeerde zal nog eens  naar opties voor overkapping kijken 

 
p.m. 
 
Q2 2020 
Q2 2020 

Status: De memo kostenraming, kwaliteitsimpuls en overkapping 
soooronderdoorgang Maarsbegen staat geagendeerd voor de 
Cie.M&M 24-6-2020 
 

 

 

Bij volgende concessieverlening nadenken over R-net (M&M 22-5-2019) Onderdeel van Nota van 
uitgangspunten voor 
nieuwe concessie (medio 
2021) 

In de loop van 2020 gesprekken voeren over dientsregeling UHL in het 
weekend (M&M 22-5-2019) 

Medio 2020 

Status:  staat on hold vanwege uitstel vervoerplanproces 2021 
vanwege coronacrisis. 

 

Halfjaarlijks rapporteren over stand van zaken wet Gezichtsbedekkende 
kleding in het OV 

24/6 en eind 2020 

Status: memo over gezichtsbedekkende kleding in het OV  is op 15-6-
2020 aangeboden aan PS en zal worden geagendeerd voor de 
commissie van september. 

 

Uithoflijn: (M&M 27-11-2019 en 19-2-2020) 

• In kwartaalrapportage meer info over businessplan 

Infosessie 7 juli 2020 
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• In kwartaalrapportage overzicht alle verstoringen 

Fietsverbinding Lek:  gedeputeerde zal met gemeenten overleggen over 
het pontje en de commissie daarover informeren (M&M 27-11-2019) 

24-6-2020 

Status:  Op 18 juni is overleg geweest met beide gemeenten. Hieruit zijn 

enkele vervolgacties gekomen, met als doel om op korte termijn definitieve 
afspraken met de gemeenten te maken. Binnenkort zullen we de commissie 
hierover nader informeren.  
 

 

Bus Schaakwijk: Gedeputeerde zal proces naar dienstregeling 2021 zo helder 

mogelijk schetsen voor PS en bewoners en nagaan of eventueel versnelling 

mogelijk is (PS 11-12-2019) 

Aanpassingen in 
Vervoerplan 2021 

Uitvoeringsprogramma’s Mobiliteit (M&M 15-1-2020): 

• Info over ervaringen met Blue Ports 

• Info over verbeteren internationaal spoorvervoer 

 
Geen info beschikbaar 
Q3 

Er komt een quick scan naar een station in Loenersloot (M&M 15-1-2020) Q3 2020 
Onderzoek naar sociale aspecten van keuze robuuste/strekkende lijnen (M&M 

15-1-2020) 
p.m. 

Info over verzoek gemeente Utrechtse Heuvelrug snelheidsverlaging N225 

(PS 29-1-2020) 
In visiedocument 
snelheden Q4 2020 

Er volgt schriftelijk info over hoe gratis OV voor ouderen wordt opgepakt na 
afloop van de Corona-crisis (M&M 8-4-2020) 

p.m. 

Er volgt een schriftelijke terugkoppeling over de gesprekken met gemeenten 
over de Regiotaxi (M&M 8-4-2020) 

24-6-2020 

Status: deze gesprekken lopen nog, in juli kan er schriftelijk worden 
teruggekoppeld. 

 

Zodra het Rijk nadere lijnen OV uitzet, komt gedeputeerde hierover terug bij 
de commissie (M&M 8-4-2020) 

p.m. 

P&R Breukelen (M&M 15-4-2020) 

• Voor de opening van de parkeergarage meer inzicht in beleid betaald 
parkeren 

• Voor zomer procesvoorstel beleid betaald parkeren  

• Er zal aandacht geschonken worden aan het aspect sociale veiligheid 

• Er zal aandacht worden geschonken aan bewegwijzering naar vrije 
plekken in de parkeergarage 

 
Meenemen bij realisatie 
 
16-9-2020 
Meenemen bij realisatie 
Meenemen bij realisatie 

Er volgt informatie over de stand van zaken VRT IJsselstein (bespreking 
statenbrief Corona 22-4-2020) 

20-5-2020 

Status: Statenbrief en kwartaalrapportage VRT zijn  geagendeerd voor de 
Cie. M&M van 24-6-2020 

 

Gezonde Leefomgeving (dhr. ir. R.G.H. van Muilekom) 

Luchtkwaliteit (MME 3-9-2018) 

• Bij de evaluatie van de uitvoeringsagenda Gezonde Lucht worden de 
uitkomsten van het cocreatie-proces landbouw betrokken en de 
Staten geïnformeerd 

 
Q4 

GS zullen onderzoeken of er een agenda op te stellen is gericht op 
geluidsoverlast (PS 9-7-2018) 

Q3 

N.a.v. Koersdocument: er komt een beleidsvoorstel over geurhinder (PS 10-
12-2018) 

Q3 

Energietransitie/duurzaamheid (dhr. ing. H.P. Van Essen) 

Zal indicatoren mede laten afhangen van resultaat rekenkameronderzoek 
(MME 9-4-2018) 

Infosessie p.m. 

Energiefondsen (MME 21-1-2019) 

• Schriftelijk info over afgeronde projecten 

 
Q3 

Vanuit PU zal punt MER en RES-sen bij RES 1.0 als inbreng worden 
meegegeven (M&M 22-5-2019 en 19-2-2020) 

Q4 2020 

Programmaplan Energietransitie (M&M 15-1-2020, PS 29-1-2020):  
Q2/Q3 
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• Monitoring Doelen/ambities en KPI’s worden nader uitgewerkt en 
met cie. besproken, indien nodig wordt uitkomst aan staten 
voorgelegd.  

• Bestuderen van Urgenda-maatregelen 
• Zal nader kijken naar verbeeldingen en visualisaties 

• Later dit jaar een overzicht van onderzoeken biodiversiteit i.r.t. 
zonneakkers 

• Het uit te voeren onderzoek naar biomassa zal voor de zomer 
worden afgerond en met PS gedeeld 

 
Q2/Q3 
 
 
 
28-10-2020 

Klimaatakkoord (PS 6-11-2019) 

• In het mobiliteitsplan wordt al onderzoek gedaan naar 
laadprogramma’s. Van Essen zegt toe om daar ook 
waterstoftankstations aan toe te voegen.  

 
Q3 2020 
 

RESsen (M&M 20-5-2020) 
• PS zullen worden betrokken bij de participatie richting  RES 1.0 

• GS zullen de participatieplannen op een rij zetten en eventueel 
een infosessie voor PS organiseren 

• Er volgt een memo over kosten RESsen 

 
2020/2021 
Q3 2020 
 
p.m. 

VTH (dhr. A.J. Schaddelee) 

Info resultaten verzoek handhaving biomassacentrales (PS 29-1-2020) Via Taskforce stikstof 

VTH-Programma (M&M 19-2-2020) 

• Onderzoeken luchtwassers worden gebundeld en aan PS toegestuurd  

 
Q2 

 


