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Bespreekpunten Punten ter kennisname Info-/werksessies/werkbezoeken 

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

SV N201 Provinciale spooragenda   

SV Slotwijziging Inbreng BO MIRT  

 Green Deal duurzaam GWW  

 OV Netwerkperspectief; afdoening 
motie 41 en 48 

 

 Betrokkenheid 
volksvertegenwoordiging bij 
vervoerplanproces (afdoening motie 
49)  

 

 Bereikbaarheidsprogramma 2024-
2029 

 

 Jaar en trendrapport OV  

 Beantwoording motie 60 en 65 
verkeersveiligheid 
oversteekplaatsen 

 

 Bestuursakkoord Toegankelijk OV  

 Afhandeling motie 66 
Toekomstvisie N225 

 

 Verlenging huidige OV-concessies  

 Startnotitie Energie-infrastructuur  

 Halfjaarrapportage Regiotaxi  

 VRT Kwartaalrapportage Q3  

Behandeling in commissie op 18 januari 2023 – behandeling in PS op 8 februari 2023  

 Tarievenplan OV 2023  

 Provinciale spooragenda  

 Tussenevaluatie Proef Gratis OV voor 
ouderen met een smalle beurs 

 

 Afdoening motie 45 en 90 inzake 
voordelig reizen doelgroepen 

 

 Geluidkaarten  

 Info aanvullende maatregelen 
Houtstook 

22/2 in extra commissieronde 

 Verordening Uitvoering en handhaving 
Omgevingsrecht 

 

 Uitkomst BO MIRT  

 Stand van zaken uitvoering startnotitie 
energie-infrastructuur 

 

 Update Klimaat Centraal  

 VTH-beleid voor thuistaken  

 Uitvoeringsprogramma VTH 2023  

Behandeling in commissie op 10 mei 2023 – behandeling in PS op 31 mei 2023 

SV Positionering Trambedrijf – 
vaststellen implementatieplan 

Poort van Baarn  

 Programma van Eisen Nieuwe OV-
concessie(s) 

 

 Voortgangsrapportage RES 1.0 en 
NRD 

 

 Initiatiefvoorstel onderzoek 
investeringsmogelijkheden versnellen 
energietransitie  

 

 Intentieverklaring proeftuin 
aardgasvrij Brandenburg-West (De 
Bilt) 

 

Behandeling in commissie op 14 juni 2023 – behandeling in PS op 28 juni 2023 

   

Behandeling in commissie op 30 augustus 2023 – behandeling in PS op 20 september 2023 

 Integrale programmering energie-
infrastructuur (P-MIEK) 

 



Termijnagenda Statencommissie Milieu en Mobiliteit 
Vergaderdatum: 30-11-2022    doorgehaald = aangeleverd vóór cie of voldaan;  
Bijgewerkt op: 8-11-2022  vetgedrukt = nieuw tov vorige vergadering 

 

2 

 

Behandeling in commissie op 11 oktober 2023 – behandeling in PS op 8 november 2023 

   

Behandeling in commissie op 22 november 2023 – behandeling in PS op 13 december 2023 

SV Positionering Trambedrijf – 
ontwerpbesluit daadwerkelijke 
oprichting 

  

SV Aansluiting A2/N230   

 

Groslijst  

Onderwerp Termijn 

  

 

Toezeggingen Datum afdoening 

Mobiliteit (dhr. Schaddelee) 

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

Verkenning komt 10-5-2023 in 
M&M 

Bij het DO in 2022 zal een nieuwe verkeersveiligheidsaudit worden 
opgesteld (RGW 25-11-2020; PIP Maarsbergen) 

p.m. 

Rijnbrug/Rondweg Veenendaal: er komt meer info naar de Staten over de 
timing van het project (M&M 10-2-2021) 

p.m. 

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) 

Q2 2023 

Rapport Randstedelijke Rekenkamer OV-concessies (M&M 1-12-2021) 

• Memo over wat er concreet met de aanbevelingen wordt gedaan 
Meer info over vervoersarmoede 

18-1-2023 

Zodra er meer duidelijk is, komt de gedeputeerde met informatie over hoe 
het proces m.b.t. een regionaal alternatief voor de verbreding van de bak 
Amelisweerd (A27) zal verlopen (M&M 26-1-2022) 

Q4 2023 

Nota van Uitgangspunten en OV-netwerkperspectief (M&M 29-4-2022 en 
PS 11-5-2022) 

• Meer info over maatwerk voor doelgroepen/sociale aspecten 

• Schriftelijk info over mogelijkheden buslijn Soest NMM. 

• Situatie Achterveld wordt onder de aandacht van de provincie 
Gelderland gebracht 

• Busbediening station Abcoude zal nog eens worden bekeken 

• Er komt en voorstel voor een nieuwe procedure voor de 
betrokkenheid van PS bij de jaarlijkse vervoerplannen. Daarbij 
wordt gekeken, naar een infosessie bij de start van het proces, 
een infosessie over de definitieve Vervoerplannen en de 
mogelijkheid van een commissiebehandeling van de 
Vervoerplannen. Mogelijkheden invloed PS op PvE, 
mogelijkheden invloed PS bij herijkingen 

• Nadenken over en jaarlijkse sessie met gemeenteraden. 

• Veiligheid en bereikbaarheid worden meegenomen in het PvE. 

• Schrappen van lijnen zal alleen plaatsvinden na consultatie van 
PS. 

 
 
18-1-2023 
30-11-2022 
Q3 2022 
 
Q3-2022 
 
Q3 2022 
Q3 2022 
 
 
 
 
 
 
30-11-2022 
SB PvE 18-1-2023 

Voorstel over veiligheid van tramovergangen Nieuwegein.  

PS zullen worden betrokken bij besluitvorming BO MIRT, 
mobiliteitsinvesteringen voor woningbouw (PS 29-6-2022) 

Q4 2022 en verder 

Jaarrekening (M&M 22-6-2022): 

• Er volgt nadere info over stavaza goederenvervoer 

30-11-2023 

Kadernota (M&M 22-6-2022): 

• Eind 2022 volgt een studie over OV-corridors in het landelijk 
gebied. 

 
Q4 2022 SB uitvoeringsplannen 
OV-netwerkperspectief 
18-1-2023 
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• In december zijn eerste inzichten beschikbaar over het gebruik 
van het gratis OV voor ouderen. 

 

Netwerkperspectief provinciale wegen (M&M 22-6-2022): 

• Inventarisatie CDA wordt meegenomen in verdere proces. 

• De uitvoering van het netwerkperspectief zal niet ten kosten gaan 
van de OV-ruimte. 

 
p.m. 
 
p.m. 

Zomernota (M&M 7-9-2022) 

• Laadinfrastructuur: een update volgt o.a. over de samenwerking 
met de Regio Amsterdam  

• Zal de NRU meenemen bij de ontwikkeling van het regionaal 
perspectief 

 
30-11-2022 
 
p.m. 

Permanente aandacht voor multimodaliteit en integraliteit bij 
mobiliteitsoplossingen (OGV 14-9-2022) 

p.m. 

Trambedrijf: een mogelijk verzelfstandiging beoogt geen wijziging te 
brengen in de arbeidsrechtelijke positie van de huidige werknemers (PS 
21-9-2022; toezegging gedeputeerde Strijk) 

p.m. 

Lombokplein: het nieuwe ontwerp komt binnenkort naar PS; dan zijn 
ook de adviezen van de safetyboard beschikbaar (M&M 19-10-2022) 

p.m. 

Donderbergrotonde: gedeputeerde zal wethouder UHL bellen (M&M 
19-10-2022) 

Belafspraak op 31-10-2022 

Gedeputeerde zal gesprek met gemeente Leersum aangaan om de 
leefbaarheid te verhogen (PS 9-11-2022) 

Q4 2022 

Gezonde Leefomgeving (dhr. Van Muilekom) 

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

Herijking RESsen (PS 21-9-2022): 
- Als gemeente wind goed oppakt zal PU niet overgaan tot 

inpassings-/projectbesluit. 
- In Nota Reikwijdte wordt meegenomen wat een goede manier van 

lokaal eigendom is. 
- Casuïstiek compensatie omwonenden windmolens delen met PS. 
- Bij planMER zal visualisatie-tool ook weer ingezet worden. 

 
2023 
 
Q1 2023 
 
30-11-2022 
 
2023 

Begroting: over de voucheraanpak m.b.t. isolatie van woningen van 
mensen met een kleine beurs en het aanhaken van 10 gemeenten 
komt info naar de Staten (M&M 19-10-1022) 

Q4 2022 

Voor eind 2022 info over CO2 beprijzing (PS 9-11-2022) Q4 2022 

Eventuele rol PU bij energiebesparing MKB-bedrijven zal worden 
onderzocht (PS 9-1-2022) 

Q1 2023 

VTH (dhr.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  

 
Q4 in samenhang met Stikstof 

Rondvraag Groenlinks: schriftelijke beantwoording en spoedig een 
gesprek (M&M 1-12-2021) 

Q1 2022 

Kadernota (M&M 22-6-2022): 

• N.a.v. sessie met wethouders over VTH (in oktober) zal worden 
nagegaan of een dergelijk bijeenkomst ook voor Staten- en 
raadsleden kan worden georganiseerd. 

 
Q4 2022 

 


