TERMIJNAGENDA COMMISSIE M&M (Milieu & Mobiliteit)
Vergadering 23 juni 2021
Bijgewerkt op: 31 mei 2021
BESPREEKPUNTEN
23 juni 2021 (PS 7 juli 2021)
SV Jaarrekening
SV Kadernota
SV Tussenrapportage
Nieuwe nota Kapitaalgoederen
Mobiliteit
SV RESsen 1.0 (Amersfoort en
Foodvalley)

TER KENNISNAME PUNTEN
SB Programma Gezonde
Leefomgeving
Quick scan naar een station
Loenersloot in kader van N201
Snelfiets route Utrecht
Nieuwegein IJsselstein
Transitieplan OV concessies

Asbestdakenprogramma in
wording
Motie Schone lucht begint thuis
Monitoringsrapportage
luchtkwaliteit PU en voortgang
uitvoeringsagenda Gezonde Lucht
15 september 2021 (PS 22 september 2021)
SV RES 1.0 U16
jaarrapportage OV (incl.
gezichtsbedekkende kleding)
N224/N226 Woudenberg
kwartaalrapportage VRT 1ste
kwartaal 2021
SV Rapport Randstedelijke Rekenkamer
Motie neem bescherming
OV-concessies
stiltegebieden serieus
Regionaal Mobiliteitsprogramma
(RMP)
vernieuwing doelgroepenvervoer
half jaar rapportage
NMCA rapportage 2021
Aanpassing
uitvoeringsverordening
energietransitie
SB Rijnbrug (Rhenen)
(inpassingsplan / projectbesluit)
voorontwerp
SB Rondweg-Oost (Veenendaal)
(inpassingsplan / projectbesluit)
voorontwerp
27 oktober 2021 (PS 10 november 2021)
SV Zomernota
Ontwerp OV-netwerkperspectief
SV Programmabegroting
Beheerplan OV-assets 2022 (incl.
actualisatie GPvE tramsysteem)
SV Donderbergrotonde
kwartaalrapportage VRT 2e
kwartaal 2021
Verlenging OV Concessies/
addenda contracten
Brief en informatiebijeenkomst
stand van zaken en resultaten
gebiedsonderzoeken,
Mobiliteitsstrategie (incl.
1

PRESENTATIES &
WERKBEZOEKEN

parkeerstrategie)
Herijking uitvoeringsagenda
Gezonde Lucht
Ontwerp Nota van uitgangspunten
Nieuwe OV concessie(s) 2025
1 december 2021 (PS 15 december 2021)
SV Slotwijziging
Uitwerking aanpak inclusieve
energietransitie

Groslijst
ONDERWERP
Visiedocument snelheidsverlaging provinciale wegen
Project Rijnbrug
Maatwerkoplossing OV Lage Weide
Herijking Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht
Besluit toekomst trambedrijf
Samenwerkingsagenda data- en kennishub gezond stedelijk leven
Geurhinder
Netwerkanalyse provinciale infrastructuur

TOEZEGGINGEN
Mobiliteit (dhr. A.J. Schaddelee)
Bij volgende concessieverlening nadenken over R-net (M&M 22-5-2019)

In de loop van 2020 gesprekken voeren over dientsregeling UHL in het
weekend (M&M 22-5-2019)
Uitvoeringsprogramma’s Mobiliteit (M&M 15-1-2020):
 Info over verbeteren internationaal spoorvervoer
Onderzoek naar sociale aspecten van keuze robuuste/strekkende lijnen
(M&M 15-1-2020)
Info over verzoek gemeente Utrechtse Heuvelrug snelheidsverlaging N225
(PS 29-1-2020)
Er volgt schriftelijk info over hoe gratis OV voor ouderen wordt opgepakt na
afloop van de Corona-crisis (M&M 8-4-2020)
Zodra het Rijk nadere lijnen OV uitzet, komt gedeputeerde hierover terug bij
de commissie (M&M 8-4-2020)
P&R Breukelen (M&M 15-4-2020 en 2-12-2020)
 Er zal aandacht geschonken worden aan het aspect sociale veiligheid
 Er zal aandacht worden geschonken aan bewegwijzering naar vrije
plekken in de parkeergarage
 Er volgt info over het voorgangsgesprek met bewoners van het Rode
Dorp
Update planning over de Rijnbrug (M&M 24-6-2020)
Begin 2021 een gesprek met PS voeren over de governance van de
railinfrastructuur (brede BEM 8-7-2020)
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TERMIJN
Q2 2021
p.m.
Q4 2020
Q3 2021
2022
Q1 2021
Q1 2022

DATUM AFDOENING
Onderdeel van Nota van
uitgangspunten voor
nieuwe concessie (medio
2022)
on hold vanwege uitstel
vervoerplanproces 2021
door coronacrisis
Q2 2021
p.m.
In Netwerkperspectief
Proviciale Wegen
p.m.
p.m.

Meenemen bij realisatie
Meenemen bij realisatie
M&M 31 maart 2021
Q1 2021
Q2 2021

Zomernota (PS 30-9-2020)
 Er komt een nader voorstel over doelgroep gratis OV
VRT (PS 30-9-2020, M&M 28-10-2020)
 Gedeputeerde zegt toe de reizigers financieel te compenseren,
uitwerking van vorm volgt nog.
 Gedeputeerde neemt de motie van de VVD over en zegt toe deze uit
te voeren.
 Aan Kwartaalrapportage Organisatieontwikkeling wordt een aparte
kopje ‘Organisatieontwikkeling Mobiliteit / Trambedrijf’ opgenomen.
Inspreker N224: Traject N224 projectmatig aanpakken en in Q2 2021 PvA
gereed. (M&M 28-10-2020)
Zal PS meenemen in besluitvorming (door GS) over verlenging OV-concessies
(PS 11-11-2020)
Er volgt een statenbrief over de verbetering van de Oost-West verbinding
door het Groene Hart (Spoorlijn Leiden-Utrecht) (PS 11-11-2020)
Sessie met PS organiseren over effecten Corona-crisis op structureel
thuiswerken en daarmee op mobiliteit (M&M 25-11-2020)
Bij het DO in 2022 zal een nieuwe verkeersveiligheidsaudit worden opgesteld
(RGW 25-11-2020; PIP Maarsbergen)
Spreid de spits: hier eventueel een sessie over beleggen en daar ook de
bereikbaarheid van Lage Weide bij betrekken (M&M 2-12-2020)
Evaluatie concessies PU OV (M&M 2-12-2020):
 Zal extra lijnen als ontwikkelopgave meenemen in de nieuwe
concessies
Samen met GS impact Utrecht Nabij op mobiliteit zichbaar maken (M&M 201-2021)
Nationaal Groeifonds: samen met Stad Utrecht infosessie in april (M&M 102-2021)
Veiligheid N402(M&M 10-2-2021)
 Eind 2021 duidelijkheid over maatregelen die bij groot onderhoud in
2022 kunnen worden genomen
Rijnbrug/Rondweg Veenendaal: er komt meer info naar de Staten over de
timing van het project (M&M 10-2-2021)
Bij nieuwe cijfers over verkeersveiligheid zal worden gekeken of inzicht kan
worden geboden in de rol van drugs/lachgas bij ongevallen (PS 14-4-2021)
Raad en Staten-bijeenkomst organiseren om te spreken over de stavaza NRU
en het verdere proces (PS 14-4-2021)
Tramongevallen: Als de onderzoeken over de verschillende ongelukken
beschikbaar zijn, wordt een sessie met M&M georganiseerd om e.e.a. door
te spreken (M&M 26-5-2021)
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
GS zullen onderzoeken of er een agenda op te stellen is gericht op
geluidsoverlast (PS 9-7-2018)
N.a.v. Koersdocument: er komt een beleidsvoorstel over geurhinder (PS 1012-2018)
Luchtvaartnota: er komt een Uitvoeringsagenda.
Energietransitie/duurzaamheid (dhr. ing. H.P. Van Essen)
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)
Programmaplan Energietransitie (M&M 15-1-2020, PS 29-1-2020):
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p.m.

Q2 2021
10-2-2021
M&M 26-5-2021
Onderdeel van te
plannen BOT-sessies

p.m.

p.m.
Q2 2021
Q2 2021

Q4 2021
p.m.
p.m.
p.m.
Q3 2021

Q3 2021

Q4
Q3
p.m.
Q2 2021 gekoppeld aan
besluit RES 1.0

Zal nader kijken naar verbeeldingen en visualisaties
Later dit jaar een overzicht van onderzoeken biodiversiteit i.r.t.
zonneakkers
SMB-richtlijn: er zal nog info over deze zaak komen zodra de definitieve
gerechtelijke uitspraak helder is (PS 8-7-2020)
RESsen (PS 23-9-2020)
 Over zwarte wieken windmolens zal gedeputeerde in IPO-verband
het Noorse onderzoek en een Nederlandse test aankaarten
 Er zal voortdurend aandacht zijn voor de monitoring van de
voortgang
 Zal met de PARK nagaan in hoeverre hij een rol kan spelen bij het
bijhouden van dilemma’s die ontstaan bij de ruimtelijke invulling
 Zal zich hard maken om in de RESsen 1.0 de doelstelling van 50%
lokaal eigendom te benoemen
 Zal in de trajecten naar RES 1.0 aangeven dat de natuur- en
milieuorganisaties voldoende betrokken moeten worden

Q1
Q1 2021

Er volgt nadere info over de uitvraag bij gemeenten over Kernenergie (OGV
17-2-2021)

Q2




p.m.
Q2+Q3 2021 (gekoppeld
aan besluit RES 1.0)

GS kijken graag of er in aanloop van het volgende IPCC-rapport (2022) of oa p.m.
met KNMI een lezing(en) georganiseerd kan worden over
klimaatverandering (M&M 26-5-2021)
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
In jaarrekening 2020 meer inzicht geven in urenstaten en welke zaken a.g.v.
23-6-2021
Covid zijn blijven liggen (M&M 31-3-2021)
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