
Lijst moties voor PS 25 september 2019 (11 september 2019  Presidium )  

Nr. Indiener Datum PS Onderwerp Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn 
van 
afdoening

Portefeuille
Houder

Stand van zaken GS Voorstel 
Presidium 
(planning, 
afhandeling)
In te vullen door 
SGU

Commissie MME

M87 50PLUS, SP, 
PvdA, D66 en 
GroenLinks

2-11-2015 Milieu “Geen snelheidsverhoging 100 naar 
130 km A2”

Najaar 
2017

Van Muilekom Zodra dit 
voornemen door 
het Rijk wordt 
kenbaar gemaakt 
zal er door GS een 
zienswijze worden 
ingediend

Actie van het Rijk 
afwachten

M60 SP 6-11-2017 Energie “Veiligheid voorop bij Geothermie”, 
samen met EBN boorlocaties vooraf 
beoordelen en veiligheid als 
uitgangspunt te nemen bij beslissingen

p.m. Van Essen Staten zijn met 
memo 
2018MME174 
geïnformeerd over 
stand van zaken. 
Momenteel loopt 
geologisch 
onderzoek met o.a. 
EBN

--

M02 D66, 
GroenLinks, 
PvdA, SP, 
PvdD en 
50PLUS

5-2-2018 Milieu Luchtkwaliteit moet je monitoren Laatste 
kwartaal 
2018

Pennarts (Van 
Muilekom) 

Motie is integraal 
opgenomen in 
uitvoeringsagenda 
Schone lucht en 
dus afgedaan met 
statenbrief  
81D3A81D. Is ook 
meegenomen in de 
jaarrapportage 
luchtkwaliteit 
statenbrief 
81E49E8D, die op 
29 januari door GS 
is vastgesteld.

Afgedaan
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M045 PvdA 09-7-2018 Energie Energieambities van de Utrechtse 
gemeenten versterken: Overzicht 
klimaatambities Utrechtse gemeenten 
maken en welke rol de provincie kan 
vervullen. PS hierover begin 2019 te 
informeren en aan te geven welke 
zaken toegevoegd moeten worden aan 
uitvoeringsagenda Energietransistie

december 
2019

Van Essen Overzicht 
klimaatambities 
gemeenten zijn 
vormgegeven in de 
coalitieakkoorden. 
Van de 
coalitieakkoorden 
is een overzicht 
naar PS gestuurd. 
Er zijn gesprekken 
geweest met 
gemeenten waar 
nog conclusies uit 
getrokken moeten 
worden. Zie ook 
Statenbrief 
81EB60CB. Verdere 
invulling wordt 
meegenomen met 
programmaplan 
energie 2019-2023.

Q4 2019

M068 VVD, CDA en 
D66

12-7-2018 Mobiliteit Smart Mobility in De Ronde Venen en 
Stichtse Vecht: aansluiting 
onderzoeken bij Smart Mobility pilots 
N201 Noord-Holland; uitbreiden naar 
Utrechts deel. Succesvolle resultaten 
meenemen in Mobiliteitsprogramma

Q2 2019. Schaddelee Pilot N201 start 
medio maart 2019. 
Dus motie wordt 
uitgevoerd en is 
afgedaan.

Afgedaan

M069 D66, VVD, 
ChristenUnie 
en CDA

12-7-2018 Mobiliteit Fietspad van de Toekomst: fietspad 
langs N225 experimenteerruimte en 
succesvolle zaken meenemen in 
Realisatieplan Fiets 

Eind 2019 Straat 
(Schaddelee)

Statenbrief komt. M&M 
Q4 2019

M075 GroenLinks, 
D66, 
ChristenUnie 
en PvdA

12-7-2018 Mobiliteit Vooruit met de fiets: mogelijkheden 
verdubbeling fiets in woon-werk 
onderzoeken, knelpunttrajecten 

Eind 2018 Schaddelee Wordt 
meegenomen in de 
uitvoeringsprogram

Voortgang in 
M&M Q3/4 2019
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definieren en prioriteren, 
uitvoeringsplan actualiseren, inclusief 
kaart regionale fietsnetwerk (incl. 
bebouwde kom). Regie voeren m.b.t. 
samen met gemeenten oplossen 
knelpunten

ma’s.

M110 PvdA, D66, 
GroenLinks 
en SP

5-11-2018 Recreatie Om samen met de gemeenten een 
samenwerkingsagenda recreatieve 
voorzieningen op te stellen, waarbij
de ambitie is dat provincie en 
gemeenten ook samen financieel 
bijdragen om te zorgen voor 
voldoende
aanbod en vrije toegankelijkheid van 
recreatieterreinen;
2. Om uiterlijk bij de voorjaarsnota 
2019 een voorstel te doen aan 
Provinciale Staten voor structurele
financiële bijdrage hiervoor

Q4 2019 Bruins Slot Een financieel 
voorstel is niet 
opgenomen in de 
Voorjaarsnota 2019 
omdat die 
beleidsarm is. Volgt 
in de begroting als 
uitwerking 
coalitieakkoord

M&M Q4 2019

M114 PvdA 5-11-2018 Energie Bij de Minister van Economische Zaken 
en Klimaat aan te dringen op een 
salderingsregeling voor o.a. scholen, 
sportverenigingen en dorpshuizen, 
zodat zonnepanelen ook voor hen 
interessant blijven. De uitkomsten 
terug te koppelen aan provinciale 
staten.

Q4 2019 Van Essen Wordt 
meegenomen in 
lobby zoals in 
Statenbrief 
81EB60CB is 
aangeven.

Voortgang 
aangeven in MME 
11-9-2019

M126 CDA, 
GroenLinks, 
PvdA en D66

5-11-2018 Energie Een voorstel uit te werken om invulling 
te geven aan deze regierol en het 
stellen van eisen bij subsidie en zo te 
zorgen dat geschikte daken in de 
provincie gebruikt worden voor de 
aanleg van zonnepanelen. Tevens te 
onderzoeken op welke wijze de 

dec 2019 Van Essen Zie ook Statenbrief 
81EB60CB. Zal 
verder uitgewerkt 
worden in nieuwe 
energieagenda en 
programmaplan. 

MME Q4 2019
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provincie groen op daken kan 
stimuleren

M151 D66 10-12-
2018

Mobiliteit In de aanbesteding een belangrijk deel 
van de waardering toe te wijzen aan 
de vormgeving en inpassing van de 
brug, passend bij het karakter van de 
omgeving en de poortfunctie van de 
brug.
Een passende aanbestedingsmethode 
te zoeken, die hier recht aan kan doen, 
bijvoorbeeld design & construct

Voorstel 
Q1 2021 

Evaluatie 
2025 

Schaddelee Wordt 
meegenomen in 
project Rijnbrug

MME Q4 2019

M153 GroenLinks, 
CDA, 
ChristenUnie 
en PvdA

10-12-
2018

Mobiliteit Verbetering van de leefbaarheid en 
luchtkwaliteit. Het terugdringen van 
geluidshinder als uitgangspunt mee te 
nemen bíj de verdere uitwerking van 
het project Rijnbrug, de luchtkwaliteit 
en geluidshinder in Rhenen te 
monitoren en het ontwerp en de 
uitvoering van het project daar waar 
mogelijk hier verder op te 
optimaliseren. Op zo kort mogelijke 
termijn samen met de gemeenten 
Rhenen, Veenendaal en Wageningen, 
de provincie Gelderland, de 
Universiteit Wageningen en andere 
grote
werkgevers in de regio in gesprek te 
gaan om door middel van een 
werkgeversaanpak en andere vormen 
van mobiliteitsmanagement de 
verkeersoverlast op de N225 en N233 
in en rond Rhenen zo snel mogelijk te 
verminderen. Ter ondersteuning 
hiervan en in samenwerking met 

Q4 2019 Schaddelee Loopt 2019
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betreffende gemeenten, het 
verbeteren
van de hoofdfietsroutes tussen 
Rhenen en Veenendaal en Rhenen en 
Wageningen conform
de ambities van het Mobiliteitsplan zo 
spoedig mogelijk voortvarend op te 
pakken.

M154 GroenLinks, 
SGP, PvdA en 
ChristenUnie

10-12-
2018

Mobiliteit Bij de aanbesteding van het project 
Rijnbrug er voor te zorgen dat zoveel 
mogelijk de
principes van circulair bouwen worden 
gehanteerd.

Q1 2021 Schaddelee Wordt 
meegenomen in 
project Rijnbrug

Q1 2021

M155 ChristenUnie, 
CDA, D66 en 
GroenLinks 

10-12-
2018

Mobiliteit ln de eerste helft van 2019 te komen 
met een statenvoorstel ter zake. 

Q2 2019 Schaddelee Wordt 
meegenomen in 
uitvoeringsprogram
ma’s

2019

M161 D66, SGP, SP, 
PvdA, 
ChristenUnie 
en VVD

10-12-
2018

Mobiliteit Het Q-team de opdracht te geven om, 
gelet op de verschillende belangen en 
de
beschikbaar gestelde middelen, samen 
met de inwoners van Maarsbergen tot 
een zo
breed mogelijk gedragen voorstel voor 
inpassing te komen. Op basis van die 
resultaten, zo spoedig mogelijk met 
een voorlopig ontwerp te komen 
waarin de inwoners duidelijkheid 
krijgen over de inpassing van dit 
project.

Q1 2019 Schaddelee Het Q-team is in 
december 2018 
begonnen met het 
inlezen van de 
onderzoeksrapport
en, het lezen van 
het concept 
voorlopig ontwerp 
en het 
wensendocument. 
Het Q-team 
verwacht eind 
februari het plan 
van aanpak op te 
leveren. 

Na de zomer 2019 

MME Q3 2019
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zal het voorstel 
voor inpassing af 
zijn. Het 
uiteindelijke 
voorlopige ontwerp 
wordt op diverse 
momenten 
besproken met de 
stakeholders en 
komt ter inzage te 
liggen te behoeve 
van het 
voorontwerp PIP, 
het ontwerp PIP en 
het definitieve PIP. 
Eind 2020 stelt PS 
het PIP vast, waar 
het voorlopige 
ontwerp onderdeel 
van is. 

M08 18-02-
2019

Energie Geef jongeren een stem bij de 
energietransitie

Q4 2019 Van Essen Zie Statenbrief 
81EB60CB, over de 
verdere invulling en 
uitvoering volgt 
tweede helft 2019 
nog een bericht.

M&M Q4 2019

M09 18-02-
2019

Mobiliteit ‘Maximaal 70, maar ontwerp gezond’ 
voor N233 Rondweg Veenendaal, 
inrichting bebouwde kom met 
snelheidsverlagende maatregelen

2024 Schaddelee Wordt onderzocht M&M Q3 2019

M03 18-02-
2019

Mobiliteit Motie 80 op de Zuilense Ring, voorstel 
uit werken 

Q2 2019 Schaddelee Loopt

M23 5-06-2019 Mobiliteit Bij vaststellen budgetten voor het OV Q3 2019 Schaddelee
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de gestelde kaders voor de kwaliteit 
van het OV centraal moeten staan. En 
indien kwaliteits- of 
kwantiteitsvraagstuk voordoet in het 
OV dit te delen met PS incl. 
oplossingsrichting

M35 VVD en D66 10-7-2019 Uitvoerings-
organisaties

PS informeren over welke middelen 
praktisch en juridisch beschikbaar 
zijn, lange termijn visie. Onder de 
aandacht brengen bij de besturen van 
RUD en ODRU 

November 
2019

Strijk
Schaddelee

Er loopt een 
onderzoek naar o.a. 
de governance bij 
de RUD en we 
starten gesprekken 
met de ODRU. We 
blijven fusie als stip 
op de horizon 
uitdragen.

M48 50PLUS en 
PvdA

10-7-2019 Mobiliteit Overdracht van het contractbeheer 
van de regiotaxi naar de gemeenten 
de kwaliteit van de dienstverlening 
minstens op het huidige niveau 
gehandhaafd blijft op het gebied van 
punctualiteit en klantvriendelijkheid

2 keer per 
jaar 

Schaddelee

M30 CDA 10-7-2019 Toezicht RUD opdracht te geven het toezicht 
zodanig te verscherpen en te 
intensiveren dat risico’s als 
stankoverlast en onrechtmatig 
gebruik van digestaat 
geminimaliseerd worden

Q3- Q4 
2019

Schaddelee

Commissie RGW

M87 ChristenUnie 6-11-2017 Landbouw “Toekomstbestendige landbouw”, in 
de Omgevingsvisie spreken over 
rendabele en toekomstbestendige 
landbouw

Omgevings
visie

Bruins Slot Wordt 
meegenomen bij 
omgevingsvisie.

Eind 2019

M96 PvdA 12-12- Ruimte “Pauzelandschap Rijnenburg met 2e helft Van Essen Afgedaan met 

Beugelsdijk, Francoise, 23-07-19
Betreft verdergaande samenwerking tussen OdrU en RUD
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2016 ambities energietransitie” 2018 Statenbrief 
81EB6026 en 
vervangen met 
nieuwe moties.

M121 CDA, D66, 
VVD en 
GroenLinks

12-12-
2016

Natuur “Bomen langs provinciale wegen”, 
herbeplanting als leidend principe 

permanent Bruins Slot Doorlopende motie --

M125 ChristenUnie 12-12-
2016

Natuur “Uitbreiding lijst icoonsoorten”, 
Biodiversiteitsoverleg opdragen lijst te 
beoordelen en mogelijk (max 10) uit te 
breiden

Memo 
volgt

Bruins Slot Notitie met stand 
van zaken 
verstuurd.  
Biodiversiteitsoverl
eg vindt het te 
vroeg om de lijst 
met 10 soorten nu 
uit te breiden. 
Beter is de natuur-
parelanalyses af te 
wachten en i.c.m. 
de selectiecriteria 
een aanvulling te 
bepalen. Verwacht 
eind 2018. 

RGW 26 
november 2018
Nog geen memo 
ontvangen 20/11 
dus wordt 
sowieso 4 
februari op zn 
vroegst

Nog niets 
ontvangen 24-1-
2019

M13 D66 en VVD 3-7-2017 Bodem “Bodem vraagt om uitleg”: realistische 
indicator in Jaarrekening 2017

Voorjaar 
2018

Bruins Slot Jaarrekening 2017 Afgedaan na PS 
25 september as 

M118 SGP, SP, PVV 
en 
ChristenUnie

7-12-2015 Platteland “Investeringen kleine kernen”, dat 
aanvragen voor leefbaarheid kleine 
kernen niet per definitie worden 
afgewezen. 

Doorlopen
d 
coalitieperi
ode

Van Muilekom Doorlopende motie Loopt eind 2019 
af. Komt uit 
voorstel AVP 
2016-2019 

M085 VVD, D66, 
PVV, SGP, 
PvdA en 
ChristenUnie

24-9-2018 Water Verkeersveilige recreatie Lekdijk - Bruins Slot In het programma 
Versterking Lekdijk 
wordt een 
verkeersvisie 
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opgesteld. In deze 
verkeersvisie wordt 
ook de 
verkeersveiligheid 
van het recreatieve 
verkeer 
meegenomen. 

 

M096 SGP, 50PLUS, 
VVD, PvdA, 
ChristenUnie 
en PVV

24-9-2018 Landbouw/
Natuur

Landbouw en luchtkwaliteit, ter 
invulling van de paragraaf landbouw in 
de uitvoeringsagenda gezonde lucht 
de lopende
projecten binnen FoodValley die ten 
doel hebben om de luchtkwaliteit 
rondom
veehouderijen te verbeteren 
voortvarend te ondersteunen en de 
resultaten hiervan actief
onder de aandacht te brengen in 
andere delen van de provincie

1e kwartaal 
2019

Bruins Slot Wordt 
meegenomen in de 
uitvoeringsagenda 
gezonde lucht

Na afloop van de 
projecten

M97 
A

SGP en PvdA 24-9-2018 Landbouw/
Natuur

Menukaart Foodvalley, de positieve 
ervaringen van de Menukaart in ieder 
geval voor het oosten van de provincie
mee te nemen bij de op te stellen 
Omgevingsvisie

1e kwartaal 
2020

Bruins Slot Wordt 
meegenomen bij de 
omgevingsvisie

Eind 2019

M098 SGP, 
ChristenUnie, 
CDA, PVV en 
50PLUS

24-9-2018 Landbouw/
Natuur

Geld vrij te maken voor ‘Asbest eraf, 
zonnepanelen
erop’ (nieuwe subsidie)

1e kwartaal 
2019

Van Muilekom Wordt een voorstel 
voor gemaakt. 
Motie wordt in 
portefeuille 
Pennarts 
uitgevoerd.

   

Nav Statenbrief 
2019RGW55 over 
voornemen 
gecombineerde 
uitvoering van 
moties 13 en 98 
in RGW 22 mei 
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2019, is het 
voorstel om de  
uitwerking af te 
wachten 

M099 
A

SGP, 
ChristenUnie, 
D66, VVD en 
50PLUS

24-9-2018 Landbouw/
Natuur

Gezonde
landbouwbodem, het provinciale 
pachtbeleid zodanig aan te passen dat 
de termijn van 1- jaar wordt losgelaten
en waar mogelijk wordt gewerkt met 
een flexibele termijn, bijvoorbeeld van 
6 jaar

najaar 
2019

Bruins Slot Wordt een voorstel 
voor gemaakt

Februari 2019
Nog niets 
ontvangen

M100 VVD, 50PLUS, 
SP, CDA, D66, 
ChristenUnie 
en SGP

24-9-2018 Landbouw/
Natuur

Agrarische innovate (POP-
3) Begrijpelijk en toegankelijk 
inventariseren bij de agrariers. Tekst 
op de website duidelijker, 
gebruiksvriendelijker en 
overzichtelijker maken. 

najaar 
2019

Bruins Slot In uitvoering Februari 2019
Nog niets 
ontvangen

M103 SP, VVD en 
SGP

24-9-2018 Landbouw/
Natuur

Te onderzoeken wat het belang van 
Kinderboerderijen is voor het bereiken 
van onze doelen in de landbouwvisie, 
in kaart brengen stavaza 
kinderboerderijen in de provincie 
Utrecht indien van toepassing een plan 
maken om te ondersteunen

najaar 
2019

Bruins Slot In uitvoering Februari 2019
Nog niets 
ontvangen

M052 D66, 
GroenLinks, 
CDA, VVD, 
PvdA, 
ChristenUnie 
en SGP

09-07-
2018

Natuur Invasieve Exoten, 300.000,- voor 
bestrijding van invasieve exoten, plan 
van aanpak ter besluitvorming 
voorleggen aan PS

Bruins Slot Statenbrief 
ontvangen voor 
RGW 4 februari – 
Motie vraagt om 
besluitvorming 
PS. Advies is om 
motie nog niet af 
te doen, in 
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afwachting van 
financiële dekking 
in  Kadernota in 
juli 2019 

M113 PvdA 5-11-2018 Natuur Een 'Utrechtse Bijendag' te 
organiseren met als doel het “keren 
van de achteruitgang”;
Daarbij de deelnemers breed te 
zoeken, bijvoorbeeld gemeenten, lto, 
particuliere
grondeigenaren, natuur- en 
milieuorganisaties;
De opbrengst van de dag een plek te 
geven in het provinciale beleid

2019 Bruins Slot

M143 SP 10-12-
2018

Transformati
eopgave

Een jaarlijkse monitor in te stellen op 
de beleidsdoelen gedurende de 
looptijd van de thematische 
structuurvisie kantoren. Hierover PS 
jaarlijks te informeren. Naar aanleiding 
van deze monitoring, indien nodig, 
tussentijdse
aanscherping van beleid rondom 
kantorenleegstand te ontwikkelen.

2019 Van Muilekom

M145 VVD, CDA, 
D66, 50PLUS 
en SGP

10-12-
2018

Ruimtelijke 
ontwikkeling

om op korte termijn te komen tot 
oplossingen van de ontstane en
eventueel nog te ontstane problemen 
met betrekking tot de noodzakelijke 
en door het College
erkende problematiek van de 
uitbreiding van de in de 
oorspronkelijke tekst genoemde
bedrijventerreinen.

Van Essen Zo snel als mogelijk 
wordt (wanneer de 
gevolgen duidelijk 
zijn) een 
informatiesessie 
over de gevolgen 
van de PAS 
georganiseerd.  Dit 
is ook invulling 
M106

RGW 4 februari 
2019
RGW 22 mei 2019
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M160 PVV, D66, 
SGP, VVD en 
CDA

10-12-
2018

Ruimtelijke 
ontwikkeling

PS voornemens is de 1e partiële 
herziening PRS/PRV inzake Dorresteijn 
zoals die nu wordt
voorbereid onmiddellijk in gang te 
zetten als de gemeente besluit tot 
medewerking aan de
verplaatsing.

Van Essen De gemeente heeft 
besloten geen 
medewerking te 
geven aan de 
verplaatsing zoals 
opgenomen in 1e 
partiële herziening 
PRS/PRV. 1e 
partiële herziening 
PRS/PRV is 
beëindigd. Motie is 
in RGW 
gehandhaafd.

Voorstel: 
motie handhaven 
op verzoek RGW 
22 mei 2019 

M146 D66, 
ChristenUnie, 
PvdA, PvdD 
en SGP

10-12-
2018

Bodem Het uitvoeringsprogramma als 
Statenvoorstel ter besluitvorming voor 
te leggen aan
de Provinciale Staten.

Tweede 
helft 2019

Bruins Slot Voorstel 
uitvoeringsprogra
mma passend bij 
de visie 
bodemdaling, 
wordt afgestemd 
met 
Samenwerkingsage
nda Landbouw en 
regiodeal 
Veenweide/Groene  
Hart.

M147 D66, 
ChristenUnie, 
PvdA en 
PvdD

10-12-
2018

Bodem overleg te gaan met de waterschappen 
over het wijzigen van het beleid naar 
functie
volgt peil. Te onderzoeken, met en in 
overleg en door de waterschappen, 
welke positieve
gevolgen deze beleidsverandering 
teweeg kan brengen in het stoppen 
van de bodemdaling. de Kadernota, in 

Najaar 
2019

Bruins Slot In het kader van de 
regio deal GH en 
IBP wordt met de 
waterschappen 
overlegt. Voorstel 
hangt samen met 
de regiodeal, SAL, 
IBP en 
uitvoeringsprogra
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Nr. Indiener Datum PS Onderwerp Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn 
van 
afdoening

Portefeuille
Houder

Stand van zaken GS Voorstel 
Presidium 
(planning, 
afhandeling)
In te vullen door 
SGU

het voorjaar 2019,bij PS terug te 
komen met een uitgewerkt plan wat 
het veranderen van het beleid naar 
functie volgt peil gaat brengen in de 
Provincie Utrecht

mma Bodem én 
Omgevingsvisie als 
het gaat om 
aangeven van 
urgente gebieden.
Voorstel om na 
besluit regiodeal PS  
te informeren 
(zomer 2019).

M148
a

D66, 
ChristenUnie, 
PvdA en SGP

10-12-
2018

Bodem De plannen en ambities voor na 2030 
worden al vanaf heden ingezet en niet 
te wachten
tot na 2030 om die ambities waar te 
maken. Agrariërs, bedrijven, 
recreanten en andere 
belanghebbenden in het Groene Hart 
actief te stimuleren, met beleid, om 
tussen nu en 2030 andere kansrijke 
verdienmodellen te exploreren. In de 
Omgevingsvisie wat betreft deze 
bouwsteen Visie op de bodemdaling 
uit te werken hoe de provincie in 
urgentie gebieden de regie gaat 
pakken op de bodemdaling vanaf 
heden en zeker vanaf de 
inwerkingtreding van de 
Omgevingsvisie.

2020 Bruins Slot Onderdeel van de 
Regiodeal Groene 
Hart en meenemen 
in uitwerking 
Omgevingsvisie.
Voorstel om na 
besluit over 
regiodeal PS te 
informeren (zomer 
2019).

M168 D66, PvdA en 
50PLUS

17-12-
2018

Natuur Statenvoorstel te doen voor oprichting 
van een bomenfonds.
De financiering voor dit fonds te 
zoeken in het projectbudget dat 
beschikbaar is voor uitvoering van 
provinciale projecten met bomenkap 
en activiteiten met een negatief CO2-

Q3 2019 Bruins Slot
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Nr. Indiener Datum PS Onderwerp Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn 
van 
afdoening

Portefeuille
Houder

Stand van zaken GS Voorstel 
Presidium 
(planning, 
afhandeling)
In te vullen door 
SGU

saldo. Hierbij het uitgangspunt te 
hanteren dat gekapte bomen op 
overheidsprojecten minimaal moeten 
worden herplant in de verhouding 1:1 
(een boom voor een boom).

M106 D66, PvdA, 
CDA, SGP, 
VVD en 
ChristenUnie

12-12-
2016

Ruimte “Regionaal draagvlak voor 
ontwikkeling bedrijventerreinen”, per 
regio/gemeente de convenanten 
herijken en eventueel beleid 
aanpassen

Bij 
herziening 
PRS-PRV

Van Essen Zie M160 NAV RGW 4 juni 
2018
Nog niet 
afgedaan, omdat 
voortgang van 
uitvoering van 
deze motie nog 
loopt.

M11 GroenLinks, 
ChristenUnie, 
VVD, PvdA, 
D66 en 
50PLUS

18-02-
2019

Natuur Inspanning om met de PAS- partners 
tot landelijke afspraken te komen over 
het koppelen van duurzaamheidseisen 
bij de toekenning van 
ontwikkelingsruimte vanuit de PAS 2.0

Q2 2019 Bruins Slot

M13 ChrsitenUnie 
en SGP

18-02-
2019

Natuur Uit te werken hoe landbouwcoaches 
breder inzetbaar en dienstbaar 
gemaakt kunnen worden 

Q2 2019 Bruins Slot In RGW 4 sept. jl 
is toegezegd 
hierover in 
oktober een 
Statenbrief te 
sturen icm 
Asbestdaken 
M46

M14 PvdD, 
GroenLinks, 
VVD, 50PLUS, 
D66, PVV, 
PvdA, SP, 
CDA, 
ChristenUnie 
en SGP

18-02-
2019

Natuur Voorstel voor een Utrechtse aanpak 
om waar mogelijk het welzijn van 
landbouwhuisdieren te verbeteren

Q2 Bruins Slot

M05 SGP, 
ChristenUnie, 

18-02-
2019

Natuur Lucht voor O-gen, exploitatiesubsidie 
te blijven verlenen tot de resultaten 

Uiterlijk 30 
september 

Bruins Slot In RGW 4 sept. jl.  
is toegezegd, Cie 
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Nr. Indiener Datum PS Onderwerp Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn 
van 
afdoening

Portefeuille
Houder

Stand van zaken GS Voorstel 
Presidium 
(planning, 
afhandeling)
In te vullen door 
SGU

CDA, PvdA, 
50PLUS, PVV, 
VVD, D66

van het onderzoek bekend zijn. Daarna 
vanuit de resterende beschikbare 
middelen voor de transitie een 
transitievergoeding beschikbaar te 
stellen 

2019 hierover te 
informeren half/
derde week 
september.

M20 PvdA, CDA, 
GroenLinks, 
D66 en 
ChristenUnie

27-5-2019 Wonen – BO De motie als reactie van PS door te 
geleiden naar het college van B&W 
van de Gemeente Utrecht 

Q2 Van Muilekom De brief is 
verstuurd d.d. 28-
5-2019

M36 50PLUS en 
PvdD

10-7-2019 Water In overleg te treden met de Utrechtse 
gemeenten en waterschappen om te 
onderzoeken hoe het gebruik van 
vislood zo snel mogelijk gestopt kan 
worden 

Q3 2019 Bruins Slot

M46 SP, 
GroenLinks, 
ChristenUnie, 
CDA, PvdA

10-7-2019 Landbouw-
visie 

Inzet op het saneren van asbestdaken 
en aanleg van zonnepanelen 
onverminderd voort te zetten, 
conform de uitspraken gedaan door 
PS

Q3 2019 Bruins Slot In RGW 4 sept. jl 
is toegezegd 
hierover in 
oktober een 
Statenbrief te 
sturen icm 
landbouwcoache
s M13

Commissie BEM

M44 SP, D66 en 
PvdA

04-07-
2016

Kadernota 
2016

Cultuur voor ieder kind met 
Jeugdcultuurfonds (35.000 extra pj ter 
ondersteuning en voor max 4jr)

Jaarrekeni
ng 2017

Van Muilekom Deze motie is 
uitgevoerd en 
wordt in de 
jaarrekening 2017 
verantwoord

Volgt bij 
jaarrekening 2017

M54 VVD, SGP, 
PvdD, 
GroenLinks, 
50PLUS, CDA 
en SP

04-07-
2016

Kadernota 
2016

Steun voor Nationaal Monument 
Kamp Amersfoort (ln geval van 
concrete financiële plannen deze 
betrekken bij Begroting 2017)

Van Muilekom afgedaan: zie 
memo 
2018BEM111.

Afgedaan

M56 D66 en 
GroenLinks

04-07- Kadernota Egalisatiereserve provinciefonds Doorlopen Strijk Doorlopende Afdoen bij 
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Nr. Indiener Datum PS Onderwerp Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn 
van 
afdoening

Portefeuille
Houder

Stand van zaken GS Voorstel 
Presidium 
(planning, 
afhandeling)
In te vullen door 
SGU

2016 2016 (GS dient te melden indien er geld 
toegevoegd of onttrokken wordt aan 
de egalisatiereserve en mag niet meer 
dan 5 milj bevatten)

d motie, evaluatie 
heeft op 14-9-2017 
plaatsgevonden en 
is in de BEM 
vergadering van 23 
oktober besproken.

behandeling 
Jaarrekening 
2017, mits 
evaluatie - zoals 
beschreven in 
motie – daarin 
opgenomen is. 
Najaar 2018.  

M54 VVD en D66 6-11-2017 Economie “Lage Weide in ontwikkeling”, 
financiële bijdrage voor 
campusontwikkeling

Volgt na 
plan 
ondernem
ers

Strijk Afgedaan, zie 
2019BEM79Begin 
juli is een 
werkstichting 
opgericht en 
momenteel lopen 
gesprekken 
daarmee. Van de 
uitkomsten 
daarvan worden de 
Staten per 
Statenbrief 
geïnformeerd.

Zie 2019BEM75, 
staat 18-9 op de 
agenda van 
BEMBEM juni 
2019

M33 ChristenUnie 11-6-2018 Economie Herijking Economische Beleidsplan Strijk Er wordt gewerkt 
aan het uitvoeren 
van de motie

M035 GroenLinks, 
D66, 50PLUS, 
PvdD, SP en 
PvdA

09-07-
2018

Organisatie Utrecht Regenboogprovincie; impuls 
te geven en in te zetten voor sociale 
acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid 
LHBTI’ers; Aan te sluiten bij 
Regenboogprovincies; Utrechtse 
gemeenten te stimuleren aan te 
sluiten Regenboogsteden; te laten 
kijken naar aard en omvang van 
discriminatie jegens LHBTI’ers in 
Utrecht en deze ontwikkelingen te 

Doorlopen
d

Oosters Uitwerking wordt 
opgepakt vanuit 
portefeuille.

Voortgangsrappor
tage vanuit GS te 
agenderen voor 
de laatste BEM 
vergadering voor 
het zomerreces 
2019 – Is 
onduidelijk 
wanneer deze 
rapportage komt.

Meeter, Jurrian, 22-07-19
 Het Egalisatiefonds is geëvalueerd, zie 2017BEM84. Kan me ook voorstellend at je wilt zien of de toevoegingen en onttrekkingen in de jaarrekening staan, maar hoe lang wil je hem daarna laten staan, zeker gegeven M49?  
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Nr. Indiener Datum PS Onderwerp Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn 
van 
afdoening

Portefeuille
Houder

Stand van zaken GS Voorstel 
Presidium 
(planning, 
afhandeling)
In te vullen door 
SGU

volgen en PS daarover jaarlijks te 
informeren.

M061 GroenLinks, 
D66, VVD, 
CDA en  
ChristenUnie

09-07-
2018

Cultuur Versterking cultuureducatie in het 
VMBO
Hiervoor in 2018 ruimte te vinden in 
programma Cultuur & Erfgoed en voor 
2019 en 2020 met een voorstel te 
komen bij de behandeling van de 
begroting 2019

Najaar 
2018

Van Muilekom Voor 2018 zijn 
middelen 
beschikbaar 
gesteld, voor 2019 
en 2020 wordt bij 
de voorjaarsnota 
2019 en kadernota 
2020 een voorstel 
gedaan (juni 2019).

Behandeling van 
begroting 2019

M065 PvdD 09-07-
2018

Organisatie Deelname nationale week zonder 
vlees vanaf 2019

Doorlopen
d

Van Muilekom Uitgevoerd en 
afgedaan, zie 
memo van 
gedeputeerde van 
7-3-2019. 

11-17 maart 2019 
Nationale week 
zonder vlees, 
vervolgens dient 
het jaarlijks 
herhaald te 
worden. 
Afgedaan

M038
A

PvdD en 
GroenLinks

9-7-2018 Onderwijs Onderwijsvoucher voor een passende 
baan en omscholing tot werk: 
Onderzoek te doen naar de invoering 
van een onderwijsvoucher. Daarbij de 
rol van de provincie te bekijken en 
indien nodig een dekkingsvoorstel te 
doen

Najaar 
2018

Strijk met partners lopen 
gesprekken over 
uitvoering

M108 PvdD 5-11-2018 bij de bijdrage van de 400.000 euro 
aan de gemeente Amersfoort de 
voorwaarde te
stellen dat het oplaten van ballonnen 
geen georganiseerd onderdeel zal zijn 
van
Koningsdagviering op 27 april 2019

27 april 
2019

Oosters Deze voorwaarde is 
in de 
toekenningsbrief 
(strikt genomen: de 
subsidiebeschikking
) aan de gemeente 
Amersfoort bij het 
toekennen van de 

Afgedaan
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Nr. Indiener Datum PS Onderwerp Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn 
van 
afdoening

Portefeuille
Houder

Stand van zaken GS Voorstel 
Presidium 
(planning, 
afhandeling)
In te vullen door 
SGU

bijdrage als 
voorwaarde gesteld

M130 ChristenUnie 
en D66

5-11-2018 lnzage te geven in het aantal 
studenten en scholieren dat we 
jaarlijks als provincie
ontvangen. lnformatie te verstrekken 
over wat we nu als provincie al doen 
om scholieren bij Provinciale Staten te 
betrekken. Concrete, meetbare 
doelstellingen te formuleren op dit 
punt.

Maart 
Najaar 
2019

Van Muilekom 
/griffie

Wordt in overleg 
met de griffie 
opgepakt. 

Meetbare 
doelstellingen 
worden 
opgesteld bij 
nieuwe 
participatienota, 
planning eind 
2019.

M16 VVD, CDA en 
50PLUS

18-02-
2019

Economie Een Rom met voelsprieten in alle 
windstreken, 
samenwerkingsverbanden te 
bevorderen in alle gemeenten van de 
Utrechtse provincie en de daar 
bijhorende input

Q3 2019 Strijk Wordt 
meegenomen in 
het 
oprichtingstraject 
van de ROM, zie 
ook brief 
2019BEM83

M27 SGP 5-06-2019 Bestuur Een visie op te stellen waarin 
beschreven staat hoe de 
samenwerking met gemeenten, regio- 
en Samenwerkingsverbanden, 
samenwerkingspartners en 
uitvoeringsorganisaties wordt 
vormgegeven.  

Q3 2019 Bruins Slot

M33 VVD 10-7-2019 Financiën Bij de najaarsrapportage, een 
uitgebreide voortgangsrapportage te 
geven over de stavaza met betrekking 
tot de BRU-middelen, inclusief een 
prognose voor het eindsaldo

Q3 2019 Strijk Afdoen bij 
najaarsnota

M49 FvD, VVD, 
D66, CDA en 
PVV

10-7-2019 Financiën Egalisatie reserve op te heffen en het 
saldo toe te voegen aan de algemene 
reserve 

2020 Strijk Afdoen bij 
najaarsnota

M32 11-6-2018 Sport geen extra risico’s Vuelta Bruins Slot Wordt Periodieke 



Lijst moties voor PS 25 september 2019 (11 september 2019  Presidium )  

Nr. Indiener Datum PS Onderwerp Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn 
van 
afdoening

Portefeuille
Houder

Stand van zaken GS Voorstel 
Presidium 
(planning, 
afhandeling)
In te vullen door 
SGU

meegenomen in de 
planvorming

rapportage in 
BEM

M31a GroenLinks 
en D66

10-7-2019 Regio Deal 
FoodValley

Zich in te spannen om de reductie van 
broeikasgassen, waaronder CO2, die 
voorkomt uit projecten vanuit de 
Regio Deal FoodValley inzichtelijke te 
maken en te monitoren en PS over de 
resultaten van deze inspanning te 
informeren

- Bruins Slot

Ad Hoc commissie Omgevingsvisie

M101 ChristenUnie 12-12-
2016

Omgevings-
visie

“Digitale Laan van de Leefomgeving”, 
in aanloop naar Omgevingsvisie snel 
beschikbaar stellen

2020 Van Essen Komt terug in 
aanloop van 
omgevingsvisie 
(2020).

Eind 2019

M149 PvdA 10-12-
2018

Omgevings-
visie

Bij het opstellen van de 
Omgevingsvisie 3 mogelijke 
groeiscenario's met 100.000, 140.000 
en 180.000 extra woningen tot 2050 
uit te werken naar de betekenis op de 
kwaliteiten van de provincie en hoe 
daar sturing op te kunnen geven.

2020 Van Essen Wordt bij de 
omgevingsvisie 
meegenomen.

2019

M34a VVD, PvdA, 
SGP, D66, 
CDA, FvD

10-7-2019 Omgevings-
visie

Een afwegingskader bouwen buiten 
de rode contour ter besluitvorming 
voor te leggen aan PS

December 
2019

Van Essen

 

Moties die (ingediend) aangehouden zijn:

Nr. Indiener Datum PS Onderwerp Inhoud
Verzoeken GS om

Stand van zaken:
In te vullen door 

M26 DENK 5 juni 2019 Charter 
diversiteit 

De diversiteit binnen de eigen organisatie te bevorderen. Het 
Charter Diversiteit te ondertekenen en hiermee als voorbeeld te 
dienen in de provincie richting het bedrijfsleven en gemeenten.

Aangehouden d.d. PS 

M42 PvdD en CDA 10 juli 
2019

Steenbreek Om zich aan te sluiten bij Stichting Steenbreek Aangehouden d.d. PS
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M44 PvdD 10 juli 
2019 

Opvang zieke & 
gewonde 
dieren 

Om bij de programmabegroting 2020, met een structureel 
voorstel te komen ten aanzien van de opvang van zieke en/of 
gewonde in het wild levende dieren

Aangehouden d.d. PS

Moties die ingelost (afgedaan) zijn:

Nr. Datum PS Onderwerp Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn van 
afdoening

Portefeuille
Houder

Wijze van afhandeling Eventuele 
vervolgstappen

M20 03-07-
2017

kadernota 2018 indexering subsidie 
partnerinstellingen  
Blijft staan ivm toezegging van het  
onderzoek naar de financiële 
situatie van de te indexeren 
partnerinstellingen

2018 Straat 
(Strijk) 

Afgehandeld per statenbrief 
(over toezegging) in BEM 
vergadering 2 juli ter 
kennisname vastgesteld.  
(2018BEM45)

Na bespreking van de 
evaluatie in de 
September 2019 
vergadering in BEM. 

M4 9-2-2015 Aanpassing 
regelgeving 
Waterschappen

Democratische waterschappen 
betekent geen geborgde zetels

Pennarts (?) 23 april in GS, daarna 
doorgeleiding naar commissie 
BEM 4 juni 2018 ter kennisname 
vastgesteld. (2018BEM39)

-

M1 9-2-2015 Mobiliteit Veiliger maken spoorwegovergang 
OK, afsluiten Achterdijk nee

Voorjaar 
2018

Straat 
(Schaddelee)

Afgehandeld met vaststelling 
van integraal pakket aan 
maatregelen in het 
buitengebied van Houten en 
Bunnik

M16 3-7-2017 Energie Uitvoeringsagenda 
Energietransistie: Uitvoeringsplan 
maken m.b.t. de Energieagenda

2e kwartaal 
2018

v.d. Berg 
(Van Essen) 

Uitvoeringsplan Energieagenda 
MME 25 juni 2018

M28 3-7-2017 Milieu Geen gas uit Woerdens Molenvliet 4-11-2017 Pennarts 
( Bruins-Slot)

Statenbrief in RGW van 10-9-
2018

M32 3-7-2017 Energie Regionale Energiestrategiën: 
samenmet RUD, OdrU gemeenten 
en andere partners regionale 
strategiën opstellen 

2e kwartaal 
2018

v.d. Berg 
(Van Essen) 

Uitvoeringsplan Energieagenda 
MME 25 juni 2018

M49A 6-11-2017 Mobiliteit Veilig verkeer Utrecht, 
versnellingsagenda 
verkeersveiligheid opstellen, 
inclusief budget

2e kwartaal 
2018

Straat 
(Schaddelee)

Mobiliteitsprogramma PS 12 juli 
2018

M72 6-11-2017 Mobiliteit Klimaatopgave in 
Mobiliteitesprogramma, paraaf 
met reductiedoelstellingen en 
maatregelenpakket

2e kwartaal 
2018

Straat 
(Schaddelee)

Mobiliteitsprogramma PS 12 juli 
2018
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M79 6-11-2017 Mobiliteit Beleidsaudit financiën 
mobiliteitsprogramma’s

19-2-2018 Griffie 
(Schaddelee)

PS 19 maart 2018

M104 12-12-
2016

Leegstand Meer ruimte voor kleinschalige 
detailhandel Stadshart 
Amersfoort, begrenzing 
winkelgebieden alsnog opnemen 
na vaststelling door Raad 
Amersfoort

2017 Maasdam/
v.d. Berg 
(Van Essen) 

Brief d.d. 19-12-2017

M4 1-2-2016 Ruimte Houd rekening  met 
vergevorderde plannen van AFAS

PIP Kantoren Maasdam(V
an Essen) 

AFAS wordt in overleg buiten 
het PIP gelaten (zie ook 
voorontwerp PIP 2016)

M11 12-2-2018 Mobiliteit Heropenen onderhandelingen met 
de gemeente Utrecht

Eind mei Straat 
(Schaddelee)

Afgehandeld met statenbrief 
(op de agenda van MME 25 juni 
2018)

M12 12-2-2018 Mobiliteit Herbeoordelen adviesraad tram Eind mei Straat 
(Schaddelee)

Afgehandeld met statenbrief 
(op de agenda van MME 25 juni 
2018)

M3 13-3-2017 mobiliteit “Hart voor Maarsbergen”: 
betrekken bewoners en 
heroverwegen middelen

2e kwartaal 
2018

Straat 
(Schaddelee)

BEM 11/09/2018: Deze motie 
zal worden uitgevoerd tijdens 
het PIP-traject, nadat PS eind dit 
jaar hebben besloten dit traject 
te starten. Ook in het traject tot 
nu toe zijn bewoners nauw 
betrokken bij het proces, 
middels spreekuren, 
bijeenkomsten en andere 
contacten.  

M16 12-2-2018 Mobiliteit Risico’s voor veroorzakende partij Half april Straat 
(Schaddelee)

Afgehandeld met statenbrief 
(op de agenda van MME 25 juni 
2018)

M5 27-6-2011 natuur “Ganzen” Alternatieve en 
innovatieve methoden 
ganzenbeheer

t/m 2019 Maasdam 
(Bruins Slot)

Recentelijk (9-4-2018) is update 
over stava naar cie RGW 
gestuurd.

RGW 16 april 2018
afgedaan

M07 5-2-2018 Retail Maatwerk en flexibiliteit in Retail: 
Werk aan de winkel

RGW 2 juli 
2018

Maasdam 
(Bruins Slot)

Motie afgewikkeld met 
statenbrief 

RGW 4 juni 2018
afgedaan

M08 5-2-2018 Retail Zet leegstandsverordening in 
tegen winkelleegstand

RGW 2 juli 
2018

Maasdam 
(Bruins Slot)

Motie afgewikkeld met 
statenbrief 

RGW 4 juni 2018
afgedaan

M115 12-12-
2016 

leegstand Motie 115 “Flexibiliteit in 
retailbeleid”, nagaan of meter-
voor-meterregeling mogelijk is

1e kwartaal 
2018

Maasdam 
(Bruins Slot)

Motie afgewikkeld met 
statenbrief.

RGW 4 juni 2018
afgedaan
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M119 12-12-
2016

natuur “Een plus op natuurbeleid, een 
plus op budget”, bij Kadernota evt. 
extra budget in beeld brengen

Maart 2018 Maasdam 
(Bruins Slot)

Ingevuld met realisatiestrategie, 
integrale afweging volgt bij 
kadernota.

Kadernota 2018 (RGW 2 
juli 2018)

M057 09-07-
2018

VTH Kosten opruimen drugsafval niet 
neerleggen bij vinders
Onderwerp drugsafval onder de 
aandacht te brengen bij partners 
(bv IPO/Rijk)
Inzetten op compensatie van 
verwijderingskosten en PS te 
informeren over de voortgang en 
indien nodig (tijdelijke) 
maatregelen treffen

Najaar 2018 Pennarts 
(Schaddelee)

September 2018 
terugkoppeling in BEM 
over stand van zaken en 
mogelijke tijdelijke 
maatregelen

M100 12-12-
2016

landbouw “Mogelijkheden van de Menukaart 
– gluren bij de buren”, instrument 
Menukaart onderzoeken en 
nagaan of het voor de PU relevant 
kan zijn

Landbouwvis
ie

Maasdam 
(Bruins Slot)

Wordt meegenomen in de 
Landbouwvisie

Afgehandeld: RGW 10 
september 2018 Deze is 
meegenomen in de 
landbouwvisie: kan er af

M060 9-7-2018 Energie Ondersteuning Gemeenten bij 
transitie naar gasloze wijken. (Naar 
voorbeeld ZH) 

Najaar 2018 Van den 
Berg (Van 
Essen)

In de begroting zit een voorstel 
om dit verder uit te werken.

MME oktober 2018 (bij 
bespreking Begroting 
2019, dient een voorstel 
te zitten) Afgedaan

M116 7-12-2015 natuur “Meevallers AVP reserveren 
Natuurverbetering”, Uiterlijk bij de 
herijking AVP in 2017 een lijst van 
investeringen in bestaande natuur 
ter besluitvorming 

1e kwartaal 
2018

Maasdam 
(Bruins Slot)

Landt in de kadernota.  Voor de 
dekking van de 
Realisatiestrategie wordt ook 
gekeken naar reserves van AVP.

Kadernota 2018 (RGW 2 
juli 2018)
Afgedaan Deze motie 
kan er af.

M101 24-9-2018 Landbouw/
Natuur

Appelsap schenken tijdens 
Statenvergadering geen 
sinaasappelsap meer wordt 
geschonken, maar in de
regio geproduceerde troebele 
appelsap

5 november 
2018

Maasdam 
(Bruins Slot)

In uitvoering Volgende 
statenvergadering: 
afgehandeld: 5-11-2018

M27 3-7-2017 water “Zuiver Water voor iedereen 
zonder kopzorgen!”: 
probleemstoffen inventariseren en 
maatregelen formuleren

Infosessie 5-
2-2018

Pennarts 
(Bruins Slot)

07/11/2017: statenbrief 
uitvoering motie. 

05/02/2018: infosessie moties 
waterkwaliteit
Definitieve afhandeling incl 

Kadernota 2018 (RGW 2 
juli 2018)
afgedaan
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financiën bij de kadernota 2018, 
in samenhang met motie 27

M56A 6-11-2017 water  “Geen medicijnresten in het water 
door een extra trap zuivering” , 
samen met waterschappen 
analyseren en plan van aanpak 
maken 

Medio 2018 
Kadernota 

Pennarts  
(Bruins Slot)

05/02/2018: infosessie moties 
waterkwaliteit 

Definitieve afhandeling 
incl financiën bij de 
kadernota 2018, in 
samenhang met motie 
27 Kadernota 2018 
(RGW 2 juli 2018) 
afwachten. afgedaan

M21 6-6-2016 milieu “Actieplan geluidhinder pas 
vaststellen na horen wensen PS”

2e kwartaal 
2018

Pennarts 
(Van 
Muilekom)

Actieplan is in de maak en 
concept  wordt op 11 juni met 
de commissie besproken

Komt in MME Q4 2018
Afgehandeld

M58 4-7-2016 mobiliteit ”Verplaatsen tankstations 
Maarsbergen” Verplaatsing 
bevorderen; eventueel financiële 
bijdrage

1e kwartaal 
2018

Straat 
(Schaddelee)

Cie MME 09/04/2018: Opdracht 
aan het Q-team is verstrekt om 
met een advies te komen over 
de ligging van de rotonde en 
daarvoor evt verplaatsing van 
de tankstations ten goede van 
de ruimtelijke kwaliteit. Dit 
advies zal na de zomer worden 
opgeleverd, dit advies zal 
worden meegenomen in de 
definitieve besluitvorming die 
uiterlijk in het eerste kwartaal 
2018 aan PS zal worden 
voorgelegd. Maarsbergen en de 
voortgang van de afhandeling 
van deze motie stonden op de 
agenda van de cie MME van 25 
juni, maar zijn ivm tijdgebrek 
doorgeschoven naar september
Cie MME 03/09/2018: Het 
advies van het Q-team is 
ontvangen. Hierover zal nog een 
informatiesessie worden 
georganiseerd voor PS door de 
griffie. Na de nodige 
onderzoeken en het afronden 
van het participatie traject komt 
er eind van het jaar een voorstel 

Eind 2018 
Afgehandeld 
statenvoorstel MME 19-
11-2018
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naar PS. 

M73 6-11-2017 mobiliteit Motie 73 “Veilig en vlot naar 
haltes en stations” verbeteren 
"last mile”

Bijeenkomst 
1e kwartaal 
2018, 
Begroting 
2019

Straat  
(Schaddelee)

19/03/2018: 
informatiebijeenkomst stand 
van zaken
19 september volgt een 
statenbrief met afhandeling van 
deze motie

Afgehandeld

M05 5-2-2018 Mobiliteit N233 blijft gebiedsontsluitingsweg doorlopend Straat 
(Schaddelee)

Doorlopende motie Afgehandeld MME 19-
11-2018

M06 5-2-2018 Mobiliteit Verbetering OV en fiets en 
Rijnbrug en omgeving

Q1 2019 Straat 
(Schaddelee)

Wordt betrokken bij overige 
onderzoeken richting definitief 
voorstel december 2018

Afgehandeld MME 19-
11-2018

M25 19-3-2018 Mobiliteit Verzoek om onderzoek 
Randstedelijke Rekenkamer 
Uithoflijn

Zomer 2018 Griffie 
(Schaddelee)

Onderzoek RR loopt; PS 
17-12-2018 daarna 
afgehandeld

M43 3-7-2017 ruimte 43 “Omgevingsvisie boven 
Ruimtelijk-economische strategie” 

Ruimtelijk 
Economische 
Strategie

Van den 
Berg (Van 
Essen)

Als het goed is wordt komende 
PS de RES vastgesteld als 
bouwsteen voor de 
omgevingsvisie. Dan is de motie 
afgedaan.

PS 5/11 is RES 
vastgesteld, waarmee 
motie is afgedaan

M067 09-07-
2018

Landbouw/
Natuur

Schade eerlijk delen, proceskosten 
om te zetten in een 
statiegeldregeling

Maasdam 
(Bruins Slot)

Najaar 2018, Statenbrief 
aangeleverd voor RGW 
26/11. Daarmee is motie 
afgehandeld.

M83 6-11-2017 Wonen Regionale samenwerking voor 
woningen waar behoefte aan is, 
onderzoeken en plan van aanpak 
maken

Kadernota v.d. Berg 
(Van 
Muilekom) 

Actieagenda woningmarkt en 
verstuurde Statenbrief 
woningmarkt. Is afgedaan

Reeds afgedaan RGW 
najaar 2018

M105 12-12-
2016

wonen “Woningvraag Oudewater”, met 
Oudewater over 
woningbouwopgave spreken, 
mogelijkheden binnenstedelijk 
onderzoeken en eventueel 
aanvullende locaties

Eind 2018 Van den 
Berg (Van 
Muilekom) 

Is Statenbrief over gestuurd, is 
daarmee afgehandeld

Afgehandeld, in RGW 21 
januari 2019 geweest

M059 09-07-
2018

Landbouw/
Natuur

Versnelling groene contour Maasdam 
(Bruins Slot)

Afgedaan – RGW 21 
januari 2019

M4 10-3-2014 recreatie “Betaalbaarheid en 
toegankelijkheid gebieden van het 
Recreatieschap Utrechtse 
Heuvelrug, Vallei- en 

1-1-2018 Pennarts 
(Bruins Slot)

Afgedaan met de memo van 5 
juli 2018, CIE. is toen 
geïnformeerd over de 
jaarstukken van onder andere 

MME 28-1-
2019Afgedaan
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Krommerijngebied staat voorop!” het RUHVK over het jaar 2017. 
In deze jaarstukken is 
verantwoording afgelegd over 
de uitkomsten van de 
gesprekken en 
onderhandelingen.

M57 6-11-2017 milieu “Mosterd bij de maaltijd”, lobbyen 
bij Rijk m.b.t. leefbaarheid N230

Jaarrekening 
2017 of 
Kadernota 
2018

Straat (Van 
Muilekom) 

In MME, zie Statenvoorstel 
81E4871C

MME 28-1-2019
Afgedaan

M64 6-11-2017 mobiliteit “Veiligheid hoofdfietsroute 
Houten-USP”, verlichting en 
sociale veiligheid op orde brengen, 
met benutten 
ervaringsdeskundigheid fietsers

Procesmemo 
op 8-1-2018

Straat 
(Schaddelee)

Afgehandeld, zie Statenbrief in 
MMe 

GS verzoeken de Staten 
te informeren over de 
voortgang in MME 28-1-
2019. afgedaan

M74 6-11-2017 milieu “Gezonde leefomgeving voor 
bewoners langs de Zuilense Ring”, 
onderzoek doen naar ontwikkeling 
en mogelijke maatregelen. 
Bewonersgroep betrekken

Zomer 2018 Pennarts 
(Van 
Muilekom)

Afgedaan, onderzoek is 
afgerond en ligt met statenbrief 
81DEB2CA in MME.

MME 28-1-2019
Afgedaan

M076 12-7-2018 Mobiliteit De vaart in dataverzameling en 
analyse: notitie met planning 
verkrijgen data ongevallen, 
analyse gebruikswaarde data, 
inzicht in kosten

December 
2018

Straat 
(Schaddelee)

Afgehandeld in MME

M165 17-12-
2018

Mobiliteit het indienen van de Motie 014 
tijdens de Statenvergadering van 
12 februari 2018 met de
kennis van nu onterecht en 
misplaatst is geweest

Straat  
(Schaddelee)

Afgehandeld, verder 
geen actie

M167 17-12-
2018

Mobiliteit Hun treurnis uit over het handelen 
van het college van GS met 
betrekking tot het project 
Uithoflijn en de andere relevante 
dossiers

Straat  
(Schaddelee)

Afgehandeld, verder 
geen actie

M109 7-12-2015 bodem “Bijdrage Vitens voor 
ondergrondgebruik”, verzoek om 
voor juli 2016 met een voorstel te 
komen met afspraken ven een fin. 

Infosessie 5-
2-2018

Pennarts 
Bruins Slot

22-1-2019 afgedaan zie 
statenbrief  81E39ED4 VAN 15 
Januari
Bestuurder is nog steeds in 

Afgedaan in RGW 4 
februari 2019
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vergoeding vanwege geleverde 
ecosystemen en bijdragen aan 
goed beheer natuur en recreatie.  
(betreft natuurgebieden; zie ook 
motie 61 van 2013) 

gesprek met Vitens. Bespeuren 
bij de nieuwe bestuurder van 
Vitens een meer coöperatieve 
houding dan bij voorganger, 
maar dit heeft nog niet geleid 
tot concrete resultaten.

M087 24-9-2018 Landbouw/
Natuur

Samenwerkingsagenda ter
besluitvorming voorleggen aan de 
PS, concrete doelen in de 
samenwerkingsagenda 
opgenomen worden

1e kwartaal 
2019

Maasdam 
Bruins Slot

Samenwerkingsagenda wordt 
opgesteld

RGW 4 Februari 2019/ 
PS 18 februari 2019

M088 24-9-2018 Landbouw/
Natuur

Hard op de doelen, zacht op
de uitvoering, de landbouwsector 
ook ruimte te bieden voor 
experimenten, innovaties en 
kennisuitwisseling en zonodig 
flexibel omgaan met knellende 
regelgeving. 

1e kwartaal 
2019

Maasdam 
Bruins Slot

Wordt meegenomen in 
samenwerkingsagenda

RGW 4 Februari 2019/ 
PS 18 februari 2019

M094 24-9-2018 Landbouw/
Natuur

Rendabele landbouw, concreet 
maken in het 
uitvoeringsprogramma welke 
bedragen tegenover welke 
inspanning staan 

1e kwartaal 
2019

Maasdam 
(Bruins Slot)

Wordt meegenomen in 
samenwerkingsagenda

RGW 4 Februari 2019/ 
PS 18 februari 2019

M095 24-9-2018 Landbouw/
Natuur

Aansluiten zoeken bij de lopende 
projecten van Foodvalley en hoe 
de resultaten van deze projecten 
uitgerold worden en voorstellen 
van O-gen te betrekken

1e kwartaal 
2019

Maasdam 
(Bruins Slot)

Wordt meegenomen in 
samenwerkingsagenda

RGW 4 Februari 2019/ 
PS 18 februari 2019

M121 5-11-2018 Wonen Gemeenten op te roepen beleid te 
ontwikkelen om de regulering van 
de middeldure huur in alle 
nieuwbouwprojecten te 
verankeren; Samen met 
gelijkgestemde Provinciebesturen 
bij de minister aan te dringen op 
landelijke regelgeving op dit vlak

Q2 2019 Van den 
Berg (Van 
Muilekom)

Is afgedaan in Statenbrief 
Wonen

RGW 4 februari 2019
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M129 5-11-2018 Ruimte PS voor de verkiezingen PS2019 te 
informeren over de eerste 
oriëntatie op de uitvoering en
de vervolg aan pa k door het 
Kwartiermakersteam. ln het 
overdrachtsdocument een 
nauwkeurige schatting te geven 
van de benodigde
financiële middelen. En/of de 
mogelijkheden uit te werken om 
andere financiële instrumenten in 
te zetten ter
structurele dekking;

1 maart 2019 Maasdam
Pennarts 
(Van Essen)

Motie is afgehandeld door 
middel van een statenbrief over 
het Ringpark. De statenbrief is 
in RGW is voor kennisgeving 
aangenomen - 22 mei 2019 

-

M88 31-10-
2016

platteland “Demografische scan”, in beeld 
brengen achtergronden van 
maatschappelijke  ontwikkelingen 
die de leefbaarheid van kleine 
kernen beïnvloeden

April 2018 Maasdam 
(Bruins Slot)

In voortgangsnotitie van 
afgelopen jan. is aangegeven 
dat de gegevens van CBS gereed 
zijn en dat de Universiteit 
Utrecht met deze gegevens 
analyseslag doet. Uitkomsten 
van deze analyse worden 
binnenkort verwacht. 
Afgehandeld met statenbrief 
12062018. 

Aan de orde geweest in  
RGW 21 januari 2018.

SB 2018RGW is 
besproken in RGW van 2 
juli 2018. 

Voorstel: afgedaan

M162 10-12-
2018

Mobiliteit Nader te onderzoeken wat de 
mogelijkheden en de kosten zijn 
om bushaltes dichter in het
centrum van Maarsbergen te 
plaatsen.

Q2 2019 Straat 
(Schaddelee)

Onderzoek start in afstemming 
met de vervoerder na de 
kerstvakantie.

Afgedaan

M127A 5-11-2018 Energie Een voorstel uit te werken om al in 
2019 de ondersteuning van lokale 
energieinitiatieven te versterken. 
De financiële dekking als 
structureel materieel 
programmabudget mee te nemen 
in het overdrachtsdocument;

1 maart 2019 Van den 
Berg (Van 
Essen)

Het overdrachtsdocument 
wordt afgerond, daarmee ook 
de motie.

Afgedaan

M135 5-11-2018 Duurzaamheid op de provinciale website 
inzichtelijk te maken welke 
duurzaamheidsmaatregelen er 
zijn, welke het
meeste effect sorteren en ook 

Q1 2019 Van den 
Berg 

Hier wordt aan gewerkt Statenbrief M&M 26-6-
2019
Afgedaan
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kosteneffectief zijn en welke 
organisaties en initiatieven 
beschikbaar zijn om deze 
maatregelen in te zetten in de 
particuliere sector

M119A 5-11-2018 Energie dit vast te leggen in het 
overdrachtsdocument 2019 door 
minimaal 2 miljoen per jaar
mee te nemen als structureel 
materieel programmabudget voor 
energietransitie; en te 
onderzoeken welke rollen de 
provincie kan kiezen en welke 
instrumenten zij kan
ontwikkelen om de 
energietransitie te versnellen in 
lijn met de doelen uit de
Energieagenda; tevens in beeld 
brengen 

1 maart 2019 Van den 
Berg (Van 
Essen)

Statenbrief is verstuurd. 
Afgedaan

Afgedaan

M070 12-7-2018 Mobiliteit Een plaatje zegt meer dan duizend 
woorden: bij uitwerking integrale 
opgaven Mobiliteitsprogramma 
visuele vormen te kiezen a la 
Omgevingswijzer 

Oktober 
2018

Straat 
(Schaddelee)

Cie MME 28-1-2019 / 
afgehandeld in PS feb 2019

Afgedaan

M036A 9-7-2018 Mobiliteit Leefbare doorstroming op Rondweg-
Oost Veenendaal: 
leefbaarheidswensen gemeente 
Veenendaal, kijken naar lagere 
snelheden (incl., effenten op 
ruimtelijke inpassing en kosten), Raad 
en Staten op de hoogte houden 
houden

Eind 2018 Straat 

(Schaddelee)
Is met besluit PS februari 2019 
afgedaan.

Afgedaan

M01 5-2-2018 Milieu WHO normen geen gebakken lucht Per direct Pennarts 
(Van 
Muilekom)

Motie is integraal opgenomen 
in uitvoeringsagenda Schone 
lucht en dus afgedaan met 
statenbrief  81D3A81D. 

Afgedaan

M40 4-7-2016 Mobiliteit “Oplossing voor fietsknelpunt bij 
het Liesbosch in Nieuwegein”

Begin 2018 Schaddelee Fietspad Liesbosch wordt 
momenteel gerealiseerd en kan 
rond de zomer in gebruik 
worden genomen. Afgerond

M&M juni 2019

M20 27-5-2019 Wonen – BO De motie als reactie van PS door Q2 2019 Van De brief is verstuurd d.d. 28-5-
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te geleiden naar het college van 
B&W van de Gemeente Utrecht 

Muilekom 2019

M96 12-12-
2016

Ruimte “Pauzelandschap Rijnenburg met 
ambities energietransitie”

2e helft 2018 Van Essen Afgedaan met Statenbrief 
81EB6026, in RGW juni ‘19 en 
vervangen met nieuwe moties 
in PS juli ‘19

M116A 5-11-2018 Natuur/ 
Duurzaamheid

Aan te dringen bij de gemeente 
Utrecht om de planontwikkeling 
van de polders Rijnenburg en 
Reijerscop integraal inhoud en 
vorm te geven waarin op de 
beschikbare 1100 ha groen en 
recreatie wordt gecombineerd 
met duurzame woningbouw en 
winning van schone energie

Q1 2019 Van Essen PS hebben met motie 
zienswijze energielandschap 
rijnenburg (20) invulling 
gegeven aan motie 116A.  
Daarmee is deze motie 
afgedaan. In juli 2019 nieuwe 
motie in PS aangenomen


