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 Bes pre ekp unte n Punte n te r ke nnis name  Info-/werks es s ie s /werkbe zoeke n 
Be hand e ling  in commis s ie  op  23 nove mber 2022 – behande ling  in PS op  14 d ecemb er 2022 
SV Slotwijziging Uitvoeringsagenda Regionale  Veenweide  

Strategie  Gaat naar januari 2023 
 

SV Vers tede lijkings - 
s tra teg ie  Arnhe m-
Nijmege nFoodvalley 

Evaluatie  Provinciaal Uitvoerings-
programma Bodem 2016-2021  Gaat 
naar januari 2023 

 

SB Verkenning Inte rim 
Omgevingswetprogramma 
Natuur 

SB Geopark Gooi en Vecht  

Statenbrie f Organisatie  
uitvoering woonwijk 
Vliegbasis  Soeste rberg en 
Sortie  16 (consultatie  
conform amendement) 

SB Waterrapportage  2021 & memo KRW 
en Waterschappen 

 

 SB Plan aanpak verdrogingsbestrijding 
actualisatie  verdringingsreeks bij droogte  
gaa t naar januari 2023 

 

 SB Uitvoeringsprogramma landelijk 
gebied gaa t naar januari 2023  

 SB Rapportage  ecolog is ch ve ldwerk 
2021 gaa t naar januari 2023 

 

 SB Tussenrapportage  Hart van de  
Heuvelrug & Vliegbasis Soeste rberg 

 

 SB Duid ing  Rapport Remkes   

 SB Definitie f be he e rp lan Oos te lijke  
Vechtp las s en 

 

 SB Natuurcomp ens a tie  Valkenhe ide  
en Autenas s e rkade  

 

 SB Wijzig ings bes luit s ubs id ie rege ling  
klimaatbes tend ig e  s ted en en dorp en 

 

 Memo Verke nnings s tud ie  Toe koms t 
Harme le rwaard  

 

 Memo Vernie uwd e  Same nwerking  
Nationaa l Park Utrechts e  Heuve lrug  

 

 Memo Bes tuurl. Samenwerking  
woningbouw BZK 

 

 Memo Cas us s e n VAB  

 Memo Update  Motie32 Ag raris ch 
Natuurbe hee r  

 

Be hand e ling  in commis s ie  op  25 januari 2023 – behande ling  in PS op  8 februari 2023 
 SB Voortgangsrapportage  Vitale  

Wijkenaanpak 
 

 SB Woondeals U 10, Regio Amersfoort 
en Foodvalley 

 

 SB Evalua tie  Leade r   

 SB rapportage  na tuurcompens a tie   

 SB Ecolog is che  rapportages  2021 & 
2022  
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 SB Algemene  s ubs id ieve rordening  
Nationaa l Stra teg is che  Plan (NSP) 

 

 Monitorings p lan Bod em- en 
wate rprogramma 2022-2023 

 

 Voortgang, vervolg Prov. Uitvoerings-
programma Bodem 2016-2021 

 

 SB Uitvoeringsagenda Regionale  
Veenweide  Strategie  

 

 SB Openste llingsbesluit ANLB  
 SB Wijzigingsbesluit Subsidie -

verordening Natuur & Landschap 
 

 Realisatiestrategie  NNN en Groene  
Contour 

 

 SB Wijziging Soortenvrijste llingslijst 
Omgevingsverordening 

 

 Kwartaalrapportage  Vergunningen 
Stikstof Q3 2022 komt van nov. 2022 

 

 SB Inpassingsplan Rondweg Oost 
Veenendaal 

 

 SB Plan aanpak verdrogingsbestrijding 
actualisatie  verdringingsreeks bij droogte  
komt van nov. 2022 

 

 Algemene  Subsidieverordening NSP  
 SB Plannen van aanpak voorbee ldgeb. 

Groen Groe it Mee 
 

 SB Grondstrategie  GGA/Stikstof   
 SB Uitvoeringsprogramma Landelijk 

Gebied komt van novemb er 2022 
 

Be hand e ling  in commis s ie  op  17 me i 2023 – behande ling  in PS op  31 me i 2023 
 SB Voortgang Versne lling woningbouw 

2022 
 

 SB Voortgangsrapportage  
Samenwerkings-agenda Landbouw 

 

 SB Ontwerp natuurbeheerplan 2024  

 SB Kwartaalrapportage  VVN Stikstof Q4 
2022 

 

 SB Ontwerp Prov. Programma en Plan 
MER 

 

 SB Uitvoeringsagenda Blauwe Agenda  
 SB Mastergrondexploitatie  Hart van de  

Heuvelrug en grondexploitatie  Vliegbasis  
Soeste rberg 

 

   
Gros lijs t informatie s e s s ie s  (d ig itaa l) en werkb ezoe ke n (buite ns huis ) nade r in  te  p lannen (worde n 
georganis e e rd  b ij minimale  de e lname  van 7 re s p . 10 dee lne mers )   
 Werkb ezoek Landgoed  De  Boom – 

na tuur & landbouw 
30 novemb er  

 

Groslijst  
Onderwerp Termijn 
Statenbrief Wolvenplan  Q1 2023 
SB Vaststellen gebiedsagenda’s Natura2000-gebieden Q2 2023 
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Provinciaal gebiedsplan Stikstof Q2 2023 
Beleidsregels Intern- en extern salderen stikstof n.t.b. 
SB instrumentenkoffer Stikstof Grondstrategie & vervolg Q1 & Q2 2023 
SV Realisatieplan IGP Culemborgse Veer- Beatrix sluizen (CUB) Q2 2023 
SB Voortgangsrapportage voedselagenda Q2 2023 
SB Voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Landbouw (SAL) Q2 2023 
SB Natuurbeheerplan Q3 2023 
SB voorlopige evaluatie VAB 2023 
SB evaluatie plattelandscoaches 2023 

 

Toezeggingen Datum afdoening 
Ruimtelijke ontwikkeling (dhr. Van Essen) 
Statenbrief Soestdijk  
Gedeputeerde zegt toe de commissie geïnformeerd te houden (RGW 20-
11-2019) 

Doorlopend 

Verplaatsing Ronald McDonald-huis Utrecht Science Park  
Nav bespreking in o.a. cie 13/5/2020 en 19/05/2021 Afgesproken is met 
gedeputeerde dat hij commissie actief informeert zodra daar reden toe is. 

Doorlopend 

 
Natuur (realisatie) en Groene Contour (mw. Sterk) 
SV Kadernota 2022-2025 (PS2021PS10) 
- Gedeputeerde zegt toe dat GS zal onderzoeken of er voor de zeer 
drukbezochte natuurgebieden in de provincie wellicht een aparte 
provinciale regeling moeten worden ingeroepen om ervoor te zorgen dat 
aan de ene kant mensen kunnen blijven genieten van de natuur, maar dat 
ze niet een onevenredige verstoring van de natuur veroorzaken, en dat de 
terreinbeherende organisaties ook in staat worden gesteld om daar op 
een goede manier mee om te gaan. Vervolgens zal gedeputeerde de 
Staten begin 2022 informeren over de uitkomsten van het onderzoek en 
indien noodzakelijk een voorstel doen ten aanzien van een aanvullende 
bijdrage boven op de financiële middelen die terreinbeherende 
organisaties in dit kader al ontvangen. 

Q2 2022 

RGW 31/08/2022 
Gedeputeerde zegt toe de Staten zo snel mogelijk te informeren over de 
aanbevelingen van de taskforce versnelling natuurrealisatie en die 
aanbevelingen mee te nemen in de aanpak voor de Groene Contour. Ze 
herhaalt daarbij haar eerdere toezegging om dit najaar met de Staten in 
gesprek te gaan over een meer activerend grondbeleid. 

Q1 2023 (versnellingsstrategie) 
aanbevelingen zijn gedeeld. 

RGW 17/10/2022 
Gedeputeerde Sterk zegt toe PS te informeren hoe de gesprekken met de 
Europese Commissie lopen over de nog niet opengestelde 
subsidieregelingen uit het instrumentenkoffer Groene Contour. 

Afgehandeld in RGW 12/10 via memo 
PS2022RGW132 

RGW 31/08/2022 
Gedeputeerde zegt toe nog voor de volgende commissie RGW met een 
tussenstand te komen over de instrumenten voor de Groene Contour, 
zoals de vrijstelling en staatssteuntoets in Brussel. 

vóór 12/10/2022 

RGW 15/06 Kadernota  
Gedeputeerde Sterk zegt toe om bij de behandeling van de Groene 
Contour in RGW van 31/08 al duidelijkheid te geven wat het loslaten van 
de lineaire projectie van de natuurontwikkeling voor budgettaire 
consequenties heeft. 

RGW 31/08/2022 

  
Faunabeheer  
RGW Kadernota 15/06/2022 
Gedeputeerde Sterk zegt toe schriftelijk uit te leggen waarom Provincie 
Utrecht geen ontheffing voor beheer van de vossen kan afgeven, maar in 
andere provincies welke zulke ontheffingen van kracht zijn. 

Q3 2022 
Afgedaan RGW 31/08 
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Taxatie ganzenschade (RGW 09-09-2020) 
GS informeert PS of n.a.v. Fries validatieonderzoek naar de taxatie 
ganzenschade (komende winter/voorjaar) interprovinciaal die taxatie en 
de beoordeling van aanvragen om ontheffingen wordt aangepast.    

Na afloop van het onderzoek (Q1 
2023) 

  
Invasieve exoten  
Gedeputeerde zegt toe in de BAC VP te bespreken hoe de gezamenlijke 
provincies het Rijk tot meer actie en inzet kan bewegen op het punt van 
de bestrijding van invasieve exoten zoals de Amerikaanse rivierkreeften. 

Q3 / Q4 2022 
Afgehandeld in PS2022RGW106 

  
Aanpak Stikstof   
PS 3 juni 2020 (Financiering 2020) 
- Indien Rijk beslist tijdelijke ruimte die vrijkomt door de coronacrisis in 

te mogen zetten voor andere projecten, bv bouwprojecten, dan komt 
de Gedeputeerde met een inventarisatie richting de Commissie/PS. 

 
p.m. 
Niet meer van toepassing; voorstel 
om af te doen 
 

N.a.v. Handelingskader Stikstof: 
Gedeputeerde zegt toe met PS in gesprek te gaan over de inrichting van 
de doelenbanken en hun prioritering, voordat GS daarover een besluit 
neemt. 

Tweede helft 2022 & begin 2023 

Memo Opkoopregeling: Vrijwilligheid & Piekbelasters 
RGW 13-01-2021 
Gedeputeerde zegt toe PS te informeren als een bedrijf is opgekocht op 
grond van de opkoopregeling op vrijwillige basis. 

Doorlopend 
 

RGW 22-06-2022 Reactie Startnotitie NPLG  
Gedeputeerde zegt toe terug te komen op de vraag waar agrariërs het 
beste terecht kunnen die vragen hebben over de aanpak van de minister 
en wat dat voor hen tot gevolgen heeft. Ze zegt toe in elk geval op de 
provinciale website een bericht of verwijzing daarover te plaatsen. 

31/08/2022 

/Gedeputeerde zegt toe schriftelijk terug te komen op de (technische) 
vraag van de SGP hoe de provincie werk kan maken / kan bijdragen om 
veelbelovende innovaties (op stikstofgebied) juridisch houdbaar te maken. 
De heer Hazeleger geeft aan tijdens een werkbezoek te zijn geïnformeerd 
over innovaties die wel tot een reductie van 70 procent leiden. 

31/08 

PS 29/06 interpellatiedebat stikstof 
Gedeputeerde zegt toe schriftelijk te antwoorden op de vraag of en zo ja 
waar er bodemonderzoeken naar verzuring en stikstof zijn gedaan mét 
herkomstanalyses en eventuele onderzoeken te delen. 

2023 

  
Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling (dhr. Van Muilekom) 
Nav. rondvraag gekraakte pand Dolderseweg (RGW 25-11-2020) 
Gedeputeerde houdt commissie op de hoogte van de stand van zaken 
rondom het gekraakte pand en de procedure die loopt tegen het 
verantwoordelijke beveiligingsbedrijf (verhalen van de proceskosten en de 
kosten van de schade) 

p.m. 

Wonen (RGW 19/05/2021)  
- Gedep. geeft aan te willen kijken naar een goede manier om PS 

inzicht te geven welke projecten we betrokken zijn, welke interventies 
worden gepleegd, wat dat oplevert en waar we tegen aan lopen. 

- Mbt de nieuwsbrief (1x per kwartaal) geeft de gedeputeerde aan dat 
los van de reguliere rapportages illustratief aandacht zal worden 
gegeven aan bepaalde projecten en thema’s.   

 
p.m. 

  
Grondbeleid (dhr. Strijk) 
N.a.v. Statenvoorstel Nota Grondbeleid (RGW 09-09-2020) 

- De gedeputeerde zegt toe dat totdat de Omgevingswet inwerking 
treedt onteigeningsbeslissingen altijd langs PS komen. Door de 

p.m. 
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inwerkingtreding van de Omgevingswet worden PS bevoegd 
gezag voor onteigeningsbeslissingen. 

  
Landbouw  (mw. Sterk) RGW 13/04/2022 
Gedeputeerde Sterk zegt toe in de 2de helft van 2022 gesprek met cie. te 
voeren over landbouwvisie en -beleid aangepast moeten worden, ook met 
het oog op uitwerking van GLB-NSP 

Q4 2022 

  
Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) RGW 15/06/2022  
Gedeputeerde zegt toe schriftelijk een aantal casussen rond Vrijkomende 
Agrarische Bebouwing (VAB’s) uit te werken en aldus inzage te geven in 
deze problematiek, juist ook met het oog op de gebiedsprocessen. 

RGW 23/11/2022 

RGW 17/10/2022 
Gedeputeerde zegt toe in de gesprekken over de inzet van de landbouw-
coaches ook aandacht te vragen voor vrijkomende agrarische bebouwing. 

RGW 23/11/2022 

  
Bodem/bodemdaling/Veenweide (mw. Sterk) 
PS Behandeling omgevingsvisie (10-3-2021) 
Gedeputeerde zegt toe dat verder wordt gewerkt aan een 3D-beeld van 
de ondergrond; mogelijk bij de volgende versie van de Omgevingsvisie.  

 
 2022 

GS sturen de rapportage van HDSR door over het Project Klimaatslim 
Boeren op Veen (KSBoV) van HDSR. (RGW 19-6-19 voorjaarsnota) 

Na afloop van het project KSBoV 
(gestart in 2019 en heeft een looptijd 
van 4 jaar) 2023 

Veenweidestrategie (PS, SV Veenweidestrategie 9-2-22) 
- Gedeputeerde zegt toe een globale prioritering te geven aan de Staten, 
waarbij jaarlijks de prioritering nader uitgewerkt wordt. 
- Pilot Veenmos, gedeputeerde zegt toe de Staten te informeren zodra 
daar meer informatie over beschikbaar is en er inzichten te delen zijn  
- Landelijke beleid, gedeputeerde zegt toe de Staten te informeren zodra 
er meer informatie beschikbaar is over het landelijke beleid 

 
Jaarlijks, vanaf eind 2022 
 
Tzt 
 
 
Tzt 

  
Bossenstrategie  (mw. Sterk) RGW 13/04/2022 en PS 11 mei 2022 
Gedeputeerde spant zich cofinanciering te vinden bij andere overheden 
en derde partijen voor de realisatie van nieuwe bossen. 

2023 

Gedeputeerde zegt toe te laten bekijken of het mogelijk is het in 
biomassacentrales verbranden van laagwaardig resthout uit de bossen in 
de provincie Utrecht af te schalen. 

2023 

Gedeputeerde bespreekt met collega-gedeputeerde van Groen Groeit 
Mee of en in welke vorm meer nieuw groen in bestaande wijken 
vormgegeven kan worden. 

2023 

  
Agrarisch natuurbeheer (mw. Sterk) RGW 13/04/2022 & PS 11 mei 2022 
Gedeputeerde informeert PS over voortgang van Aanvalsplan Grutto. 2022-2023 
Gedeputeerde zegt toe in gesprekken met Rijk over Anlb de volgende 
punten mee te nemen in de: 
- Inzet te plegen op langere contractperioden dan de huidige zes jaar. 
- Inzet te plegen op het toepassen van indexering. 
- Naast de subsidie ook te kijken of en welke vorm van 
beloningssystematiek nodig of zinvol is. 

2022-2023 

  
Water  
Rapport Bescherming drinkwaterbronnen (opvolgen aanbevelingen) 
Onderdeel Drinkwater wordt opgenomen in reguliere Waterrapportage 
welke in Q3 2022 naar commissie komt. 

RGW 23/11/2022 

RGW Kader 15/06/2022 
Gedeputeerde Sterk zegt toe met de waterschappen in gesprek te 
gaan over wat precies de tussenstand is van de KRW-doelen en de 
commissie daarover te informeren. 

RGW 23/11/2022 
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PS 21/09/2022 
Gedeputeerde zegt toe in overleg te treden met de waterschappen om te 
kijken of bijsturing van het provinciale beleid noodzakelijk is om de KRW-
doelen voor de Utrechtse waterlichamen te halen in 2027. En zo nodig bij 
Provinciale Staten terug te komen met een voorstel in deze. 

Q4 2022-2023 

  
Uitvoeringsstrategie Landelijk Gebied  
Gedeputeerde zegt toe te bekijken of het uitdaagrecht, zoals dat verkend 
is in Friesland en in het netwerk omgevingsgericht werken, ook een plek 
kan krijgen in de uitvoeringsstrategie Landelijk Gebied. 

Q4 2022 / Q1 2023 

Gedeputeerde zegt toe te bekijken of het PARK-advies landschap van 
verlangen meegenomen kan worden in de uitvoeringsstrategie Landelijk 
Gebied. 

Q4 2022 / Q1 2023 

 
Afgehandeld Datum 


