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TERMIJNAGENDA COMMISSIE M&M (Milieu & Mobiliteit)
Vergadering 11 september 2019
Bijgewerkt op: 2 september 2019

BESPREEKPUNTEN TER KENNISNAME PUNTEN
PRESENTATIES & 
WERKBEZOEKEN

11 September 2019 (PS 25 september 2019) 

Statenvoorstel Varianten 
Donderbergrotonde

Rapport bouwen/werken 
i.r.t. mobiliteit

Tussenbijeenkomst N201 
September 2019

Inventarisatie wegen mbt 
geschiktheid Fietsstraat 
tractor te gast

Informatiebijeenkomst RES 
met daarbij geothermie en 
aanwezigheid 
waterschappen (datum 
n.t.b.)

Informatiebijeenkomst 
Energiefondsen (datum 
n.t.b.)

16 Oktober 2019 (PS 6 november 2019) 

Statenvoorstel klimaatakkoord

27 November 2019 (PS 11 december 2019) 

Energieplan 2019-2023

Groslijst

ONDERWERP TERMIJN

Rapportage voortgang  Omgevingslawaai Q4 2020

TOEZEGGINGEN DATUM AFDOENING

Mobiliteit (dhr. A.J. Schaddelee)

Resultaten innovatieve proef Kockengen (PS 6-11-2017)  afgedaan

Realisatieplan Fiets (MME 15-1-2018, MME 21-1-2019)
 Agenderen ontheffing speedpedelecs in IPO om landelijk tot 1 

regeling te komen
 Terugkomen op resultaten cyclerap
 Bij Uitvoeringsprogramma Fiets uitvoeringscapaciteit programma 

meenemen 

p.m./ligt bij IPO

p.m.
Q4 2019

Projectenlijst infrastructurele fietsmaatregelen (MME 19-2-2018)
 Er moet nog goed met elkaar worden doorgesproken over de 

fietsprojecten, o.a. over veiligheid /kennisbijeenkomst
Q2 2019
Infosessie is geweest

Mobiliteitsprogramma (MME 18-6-2018 en PS 12-7-2018)

 het concessiemodel zal geëvalueerd worden; in volgende 
statenperiode oppakken (2020)

 met gemeenten in gesprek over snelfietsroutes

 in het uitvoeringsprogramma zal meer inzicht worden gegeven in de 
fietsinfrastructuur

  in najaar zal worden gekeken naar een eventueel inpassingsfonds of 
iets soortgelijks

p.m.

memo volgt/gestart met 
intentie overeenk. 
snelfietsroutes

Q4 2019

memo of statenbrief 
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volgt

Chauffeurstekorten OV (MME 3-9-2018)
 Gedeputeerde zal de zorgen van de provincie overbrengen aan de 

vervoerders en met hen overleggen om de problematiek structureel 
op te lossen

p.m.

Experiment met zelfrijdend OV (PS 5-11-2018) p.m.

Rijnbrug (MME 19-11-2018, PS 10-12-2018)
 GS gaan mogelijkheden na om proces realisatie te versnellen p.m.

BO MIRT Info over geurproblematiek i.r.t. woningbouw Planetenbaan 
Stichtse Vecht (MME 21-1-2019)

Q2 2019

Maarsbergen (M&M 22-5-2019)
 Mocht een extra bijeenkomst met bewoners Engweg nodig zijn, dan 

wordt die georganiseerd
 De suggestie, om bij de desbetreffende bushalte te zorgen voor een 

fietsstalling met voldoende capaciteit, wordt meegenomen

11-9-2019

11-9-2019

Bij volgende concessieverlening nadenken over R-net (M&M 22-5-2019) p.m.

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

Medio 2020

SUNIJ-lijn: de commissie zal gedurende voorbereiding, realisatie en 
afronding op de hoogte worden gehouden van de voortgang (M&M 22-5-
2019)

Tot Q3 2020

Info over oplossing oversteek provinciale weg bij Paleis Soestdijk (M&M 22-
5-2019)

Q3 2019

OV-vervoerplannen: O.b.v. de consulatie zal worden bekeken of iets aan de 
gesignaleerde probleem (bv. het schrappen van vroege ritten waardoor 
mensen niet meer met het OV op hun werk kunnen komen) kan worden 
gedaan  (M&M 22-5-2019)

Q3 2019

Eind 2019 info over pakket maatregelen onder Green Deal Zeevaart, 
Binnenvaart, Havens (M&M 26-6-2019)

Q4

Gesprek over budgetplafond OV (M&M 26-6-2019) Q3/4 2019

PS regelmatig informeren over proces Regiotaxi (M&M 26-6-2019) doorlopend

Schritelijk info over klachten OV-meldpunt Vijfheerenlanden (M&M 26-6-
2019)

11-9-2019

Info over recht van overpad fietspad Landgoed Pijnenburg (M&M 26-6-
2019)

11-9-2019

Inzicht in kwaliteitsnormen Regiotaxi (PS 10-7-2019) Q4 2019

Plan van aanpak eikenprocessierups 2020 (PS 10-7-2019) Q4 2019

Milieu (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

27-11-2019

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

Q3 2019

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

Mogelijkheden worden 
onderzocht

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

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

Begroting 2020

Energiefondsen (MME 21-1-2019)
 Schriftelijk info over afgeronde projecten p.m.

Rekenkamerrapport Energietransitie
 Er volgt een memo over de acties die de RUD op dit vlak ontplooit
 Met gedeputeerde Mobiliteit zal worden opgenomen wat er binnen 

2019
Q4 2019
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dat beleidsveld wordt gedaan aan klimaatmaatregelen
Vanuit PU zal punt versnellen/parallel laten lopen MER en RES-sen als 
inbreng worden meegegeven (M&M 22-5-2019)

11-9-2019

Reactie over onderwerp Klimaatnoodtoestand (M&M 26-6-2019) 11-9-2019
GS zullen inwonersinformeren over mogelijkheden energietransitie 
(M&M 26-6-2019)

Wordt meegenomen 
met uitwerking 
Energieplan, Q4 2019

GS zullen nagaan of energietransitie prominenter op de website van de 
provincie kan komen (M&M 26-6-2019)

Q4 2019

Resultaten “Watt nou” met PS delen (M&M 26-6-2019) Q4 2019
In begroting en energieprogramma aandacht schenken aan prestatie-
indicatoren energietransitie (PS 10-7-2019)

16-10-2019

VTH (dhr. A.J. Schaddelee)

Gedeputeerde zegt overzicht van klachten toe m.b.t. Van de Groep Bunschoten (BEM 
26/11/18). 

afgehandeld

Commissie z.s.m. informeren over uitslag commissie bezwaar en beroep m.b.t Van de 
Groep en de uitkomsten van het gezondheidsonderzoek (M&M 22-5-2019)

afgehandeld

Gesprek met RUD over fusie/samenwerken en info naar PS (M&M 26-6-2019) Najaar 2019
NB: vanuit eigenaarsrol 
hoort dit meer bij 
portefeuille ged. Strijk en 
BEM

Onderzoek gezondheidsrisico’s vd Groep met PS delen (PS 10-7-2019) Najaar 2019

Rekenkamer rapport Voortgangsrapportage opvolging aanbevelingen

Energie in transitie Q1 2020
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