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Bespreekpunten Punten ter kennisname Info-/werksessies/werkbezoeken 

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

SV Handelingskader 
Gebiedsgerichte Aanpak 
Stikstof 

SB Programma exotenbestrijding 
2022-2027 

16 maart 2022 – Extra cie RGW  
11-13 uur 

 Memo Convenant duurzaam 
bouwen  

30 maart 2022, 09-13 uur  werkbezoek 
Vinkeveense Plassen  

 Memo Monitor Wonen en 
Planregistratie Wonen 

6 april 12-16 uur; Ronde tafel gesprek 
Fauna Beheer Eenheid   

 SB Voortgangsrapportage 
voedselagenda 

 

Behandeling in commissie op 13 april 2022 - behandeling in PS op 11 mei 2022 

SV Strategisch bosbeleid 
 

SB 1e Voortgangsrapportage 
uitvoering Programma 
Klimaatadaptatie 

13 april bijeenkomst Integraal 
Aanpakken: methaan- en 
ammoniakreductie in de veehouderij 

 SB Vaststellen beleidsregels 
extern salderen en verleasen 

25 mei 2022, 09-13.00 uur 
Werkbezoek Wonen, gemeente 
Amersfoort  

 SB Vaststellen beleidsregels 
stikstofbank i.v.m. ministeriele 
regeling en toevoegen besluit 
instellen doelenbank 

 

 Vaststellen grondstrategie 
gebiedsgerichte Aanpak Stikstof 

 

 SB Stand van zaken Vitale Wijken 
Aanpak 

 

 SB Grondstrategie Stikstof  

 SB Evaluatie eerste ronde 
regionaal programmeren  

 

 Kwartaalrapportage VVN Stikstof 
Q4 2021 

 

 Handreiking Ontwikkelingen 
Weidevogelkerngebied 

 

 Statenbrief uitkomsten evaluatie 1e 
cyclus regionale programmering 
wonen en werken 

 

 Actualisatie grondexploitatie HvdH/ 
VBS 

 

 Voortgang groene contour  

 Voortgang samenwerkingsagenda 
landbouw 

 

 Statenbrief Pact Groen Groeit Mee  

 Statenbrief bestuursovereenkomst 
NOVI-gebied Het Groene Hart 
(Stond februari) 

 

 Memo stand van zaken 
Vinkeveense Plassen 
(Stond februari) 

 

 Memo Harmelerwaard (Stond 
februari) 

 

 Convenant Duurzaam Bouwen  

 Motie koopwoningen voor lagere 
en middeninkomens 

 

Behandeling in commissie op 15 juni 2022 - behandeling in PS op 29 juni 2022 
Vergadering in gemeentehuis Vijfheerenlanden, aansluitend werkbezoek Zouweboesem 

Realisatieplan IGP 
Culemborgse veer-Beatrix 
sluizen (CUB) 

Handreiking Evenwichtige 
ontwikkeling verstedelijking - groen 

15 juni 2022 Werkbezoek 
Zouweboesem 
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SV actualisatie provinciaal 
kader voor regionale 
programmering 

Voortgang faunabeheer  

SV Jaarrekening 2021 Plan van aanpak 
verdrogingsbestrijding 

 

SV Kadernota 2023-2026 Producten uit de 
instrumentenkoffer  Stikstof 

 

 Rapportage natuurcompensatie  

 Statenbrief Rijnbrug (Rhenen) 
(inpassingsplan / projectbesluit) 
voorontwerp 

 

 Statenbrief Rondweg-Oost 
(Veenendaal) (inpassingsplan / 
projectbesluit) voorontwerp 

 

 Scenario's uitvoeringsstrategie 
.landelijk gebied 

 

 Kwartaalrapportage VVN Stikstof 
Q1 2022 

 

 Statenbrief Herijking 
kwaliteitsgids Utrechtse 
Landschappen 

 

 Geopark Heuvelrug Gooi en 
Vecht  

 

Behandeling in commissie op 31 augustus 2022 - behandeling in PS op 21 september 2022  
Vergadering in gemeentehuis Zeist – aansluitend werkbezoek Vollenhove  

Besluitvorming wijze van 
organisatie VBS en Sortie 16 
 

Uitvoeringsstrategie landelijk 
gebied 

Werkbezoek Wonen - Vollenhove 

SV Zomernota 2022   

Behandeling in commissie op 12 oktober 2022 - behandeling in PS op 16 november 2022 

SV Begroting 2023 Kwartaalrapportage VVN Stikstof 
Q2 2022 

 

Behandeling in commissie op 23 november 2022 - behandeling in PS op 14 december 2022 

SV Slotwijziging Voortgangsrapportage Versnelling 
Woningbouw 2022 

 

Statenbrief Organisatie 
uitvoering woonwijk 
Vliegbasis Soesterberg en 
Sortie 16 (consultatie 
conform amendement) 

Uitvoeringsprogramma landelijk 
gebied 

 

 Evaluatie Provinciaal Uitvoerings-

programma Bodem 2016-2021 

 

 
 

Groslijst informatiesessies (digitaal) en werkbezoeken (buitenshuis) nader in te plannen (worden 
georganiseerd bij minimale deelname van 7 resp. 10 deelnemers)   

Thema Doel Wanneer 

Infosessie over de 
onderhandelingen met 
defensie/Rijksvastgoedbedrijf 
inz. PFOS-verontreiniging 

Informeren, gezien de 
onderhandelingspositie is het 
verzoek van de gedeputeerde dit 
in een vertrouwelijke sessie te 
doen 

Voorstel volgt, indien commissie 
akkoord  

Infosessie met werkbezoek 
Vinkeveense Plassen NOW 

Casus Vinkeveen, complexe traject, 
met veel provinciaal belang. Inzicht 
geven over het netwerk 
omgevingsgericht werken 

30 maart 2022 
09 – 13 uur 

Infosessie Motie 109 Trek 
vastlopende projecten los 

Informeren over voortgang en 
uitwerking van de motie 

Ntb 
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Wonen, Vanuit programma 
Versnelling Woningbouw, bezoek 
aan Amersfoort.  

- Metropoolpoort Amersfoort Cs 
(lobby BZK en woondeal regio 
Amersfoort) 
- Initiatieven gemeente Amersfoort 
inzake betaalbare koop 
- Fysiek bezoek aan Langs Eem en 
Spoor (SOK) bv bezoek aan De 
Pionier (flexwonen) en Soesterhof 
(duurzaam bouwen) 

25 mei 2022  
09 - 13 uur 

Natuur Kennismaken met Natuur in de 
gemeente Vijfheerenlanden, bezoek 
aan de Zouwe Boesem 

15 juni 2022  
Let op in combinatie met cie 
vergadering op locatie. 

Vitale Wijken - ovb Wijk 
Vollenhove Zeist 

Voortgang project vitale wijken 
bekijken 

31 augustus 2022,  
Let op in combinatie met cie 
vergadering op locatie. 

 

Groslijst  

Onderwerp Termijn 

SB Uitvoeringsprogramma landelijk gebied Q4 2022 

Kwartaalrapportage VVN Stikstof Q3 2022 Q1 2023 

SB Vaststellen gebiedsagenda’s Natura2000-gebieden Q1 2023 

Provinciaal gebiedsplan Stikstof Q2 2023 

  

 

Toezeggingen Datum afdoening 

Ruimtelijke ontwikkeling (dhr. Van Essen) 

Marinierskazerne Doorn (RGW 22-1-2018, RGW 08-1-2020) 
- Ieder half jaar voortgang melden, of zodra actualiteit is. 

 

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. 

Maart 2022 
(Cie april 2022) 

  

Regionale programmering Wonen en Werken (Commissie Omgevingsvisie) 

PS Behandeling omgevingsvisie (10-3-2021) 
Gedeputeerde Bruins Slot: 

- Er wordt verder gewerkt aan een 3D-beeld van de ondergrond; 
mogelijk te realiseren bij de volgende versie van de 
Omgevingsvisie.  

(Vanuit OGV termijnagenda) 

 
Q2 2021 

Provinciaal programma Wonen en Werken (16-6-2021): 
- Kantoren worden bij de nog uit te voeren evaluatie betrokken 

(Vanuit OGV termijnagenda) 

Q2 2022 

Natuur (mw. Sterk) 

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 
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Bosbeleid (RGW 19/05/21 Mededelingen) 
Nav presentatie Bosbeleid zegt gedeputeerde toe het rapport van 
Wageningen Universiteit te delen zodra het openbaar is. 

 
Tzt 

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. 
 
 

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 

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 
2022) 

SV Kadernota 2022-2025 (PS2021PS10) 
- Gedeputeerde  zegt toe in het kader van de Voedselagenda en 

het Programma Jong leren eten (voedseleducatie voor kinderen 
en jongeren) te onderzoeken of het aansluiten op landelijke en 
regionale initiatieven zoals 
degezondebasisschoolvandetoekomst.nl van onder andere de 
provincie Limburg wenselijk is.  

 
- 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. 

 
- Gedeputeerde zegt toe om begin 2022 terug te komen op 

mogelijkheid om Symposium Blij met de Bij een vervolg te geven. 
E.e.a. afhankelijk van capaciteitsvraagstuk. 
 

 
Voortgangsrapportage Q2 2022 
 
 
 
 
 
Q2 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q2 - 2022 

  

Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling (dhr. Van Muilekom) 

Nav. rondvraag gekraakte pand aan de 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) 

 

Statenbrief afdoening motie 'Hout, daar kun je op bouwen' 
RGW 13-01-2021 

- Gedeputeerde zegt toe rond de zomer het provinciale convenant 
Duurzaam Bouwen af te ronden. De eerste aanzet van het 
convenant wordt met PS bespreken opdat er nog suggesties en 
opmerkingen kunnen worden meegegeven bij het afronden van 
het convenant Duurzaam Bouwen. 

 

 
 
Najaar 2021 
 
 
 
 
 
Q4 2021 
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- Gedeputeerde zegt toe in Q4 kan het afgeronde convenant 
Duurzaam Bouwen met PS te delen. RGW 16 juni aangeven dat 
Q4 wordt. 

Wonen (RGW 19/05/2021)  
- Gedeputeerde 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. 

Wonen (RGW 16/06/2021) 
Gedeputeerde zegt toe de Staten goed mee te nemen in de voortgang 
van het convenant duurzaam bouwen en wat het zal betekenen met 
betrekking tot inzet van mensen en middelen. Dit moet voor Kadernota 
2024 inzichtelijk gemaakt zijn. (Daarnaast ontvangt de cie hier in najaar 
2021 meer informatie over) 

 
p.m. 

Hart van de Heuvelrug (dhr. Van Muilekom) 

Statenbrief Tussenrapportage Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis 
Soesterberg (RGW 13-01-2021) 

- Gedeputeerde geeft aan dat de gesprekken met RVB/Defensie 
over Kamp van Zeist lopen. Er worden aanvullende onderzoeken 
uitgevoerd naar Chroom VI en Asbest om deze risico’s beter te 
kunnen duiden, zodat afspraken gemaakt kunnen worden over 
meerkosten. Zodra hier duidelijkheid over is zullen wij PS 
informeren. 

 
Q2 2022   
Bij behandeling actualisatie 
grondexploitaties Hvdh/VBS op 13 
april kan de gedeputeerde de 
laatste stand van zaken in de 
onderhandelingen toelichten  

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 
inwerkingtreding van de Omgevingswet worden PS bevoegd 
gezag voor onteigeningsbeslissingen. 

 

Water (mw. Sterk) 

  

Bodem/bodemdaling (mw. Sterk) 

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 

 

Rekenkamer rapport Voortgangsrapportage opvolging 
aanbevelingen 

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

Najaar 2022 

 

Afgehandeld Datum 

Memo Ontwerpbestemmingsplan Utrechtseweg 341, De Bilt (RGW 24-11-
2021) 
Gedeputeerde zegt toe een overzicht te verstrekken van casussen waar 
de meerwaardebenadering nog meer zal worden toegapast. 

Is begin 2022 aan cie gestuurd 

  

  


