Laatst bijgewerkt op: 02-11-2021

Lijst moties voor PS 10 november 2021
Nr.

Datum PS en
indiener

Onderwerp

Commissie Milieu & Mobiliteit (M&M)
M151 10-12-2018
Mobiliteit
D66

1

Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn
van
afdoening

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium
(planning, afhandeling)
In te vullen door SGU

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
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 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.

Voorstel
Q1 2022

Schaddelee - Wordt
meegenomen in project
Rijnbrug

MME

Q1 2022

Schaddelee
In de loop van 2022 worden
op de parallelweg van de
N233 tussen Rhenen en
Veenendaal maatregelen
genomen om de fietsveiligheid te verbeteren. In
eerste helft van 2021 wordt
door de Regio Foodvalley
een maatregelenpakket
opgesteld om de
fietsverbindingen in het
gebied Binnenveld te
verbeteren. Regio
Foodvalley trekt de
verkenning en uitwerking
voor het verbeteren van
fietsverbindingen in het
gebied Binnenveld. Naar
verwachting is die
verkenning in de loop van
2022 gereed.
Schaddelee - Wordt
meegenomen in project
Rijnbrug.
Update in Q1 2022 i.p.v. Q1
2021 is realistischer; op dit
moment zitten we nog in
volop procedures en is
aanbesteding niet aan de
orde.
Schaddelee - Wordt
onderzocht
Maatwerk is daarin mogelijk.
Realisatie rondweg wordt in

Evaluatie
2025

M153

10-12-2018
GroenLinks,
CDA,
ChristenUnie
en PvdA

Mobiliteit

M154

10-12-2018
GroenLinks,
SGP, PvdA en
ChristenUnie

Mobiliteit

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

Q1 2022

M09

18-02-2019
D66,
ChristenUnie,
50PLUS, PvdA

Mobiliteit

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

2024

Q1 2021

M&M

Laatst bijgewerkt op: 02-11-2021

Lijst moties voor PS 10 november 2021
Nr.

2

Datum PS en
indiener

Onderwerp

Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn
van
afdoening

M03

18-02-2019
GroenLinks,
50PLUS, CDA,
PvdA, SP,
ChristenUnie

Mobiliteit

Motie 80 op de Zuilense Ring, voorstel uit werken

Q4 2021

M35

10-7-2019
VVD en D66

Uitvoeringsorganisaties

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

maart
2020

M83

30-10-2019
CDA en
GroenLinks

Mobiliteit

Om in overleg te treden met vertegenwoordigers van
Bedrijventerrein Lage Weide, de
initiatiefnemers van de MBO-campus, Platform Bedrijven
Utrecht-West, de omliggende
gemeenten en de aanbieder van het OV om te zoeken naar
een passende
maatwerkoplossing;
• Met deze gesprekken ook de fietsverbinding Demkabrug
mee te nemen als verbeterpunt
voor de huidige bereikbaarheid per fiets;

Q2 2021

Stand van zaken GS
2024 verwacht. Op 28 april
2021wordt een
informatiesessie voor PS
georganiseerd waarin de
tussenresultaten van het
onderzoek naar
snelheidsverlaging wordt
gepresenteerd.
Schaddelee –
De uitwerking van deze
motie wordt gekoppeld aan
de trajectaanpak, waarvan
de realisatie voor deze weg
in 2025 gepland staat en
uiterlijk Q4 2021 de aanpak
door GS wordt vastgesteld.
Tijdens de trajectaanpak
zullen verschillende
scenario's worden uitgewerkt
(100km en 80km scenario’s)
en welke investeringen
daarvoor nodig zijn..
Strijk - Zoals uit Statenbrief
2019BEM138 blijkt, loopt de
discussie over de lange
termijn visie van de RUD.
GS zal PS spreken over de
lange termijnvisie als deze is
afgerond. We blijven fusie
als stip op de horizon
uitdragen.
Schaddelee,
Afgedaan. Met onze
statenbrief
“Gebiedsaanpak Lage
Weide/De WeteringHaarrijn” van 21 juni 2021
is PS hierover
geïnformeerd en de motie
afgedaan.

Voorstel Presidium
(planning, afhandeling)
In te vullen door SGU
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Nr.

Datum PS en
indiener

Onderwerp

Inhoud
Verzoeken GS om

M33

8-7-2020
D66

Klimaat

Te laten verkennen welke mogelijkheden de provincie Utrecht
heeft om broeikasgassen teverlagen of te onttrekken en deze
mogelijkheden te kwantificeren
-Zich bij die verkenning te laten inspireren door de
doorrekeningen die al zijn gemaaktbinnen het Drawdown
model
-Een totaaloverzicht te maken naar impact en dit te relateren
aan de bestaande activiteitenvan de provincie Utrecht
-Hier middelen voor vrij te maken in de begroting 2021 binnen
de concernbrede doelstellingvoor een klimaatneutrale
samenleving

M67

30-9-2020
PVV

Mobiliteit

M90

12-11-2020
GroenLinks,
PvdD,
ChristenUnie,
PvdA, D66

Energie

M126

9-12-2020
PVV

Omgevingsvi
sie

Draagt de statengriffier op de Randstedelijke Rekenkamer
namens Provinciale Staten te verzoeken (aanvullend-)
onderzoek te doen naar de slagvaardigheid en kwaliteit van
de provinciale OV-organisatie en in overleg met Provinciale
Staten te komen tot de formulering van de opdracht. Mocht
de Randstedelijke Rekenkamer zichzelf niet geschikt achten
om uitvoering te geven aan de geformuleerde opdracht, dan
zal Provinciale Staten een ander geschikt bureau aanstellen.
Met een plan te komen om als provincie Utrecht ook inzicht te
krijgen in onze eigen CO2uitstoot, bijvoorbeeld via de CO2prestatieladde. Hiervoor in gesprek te gaan met provincie
Gelderland om kennis en kunde hiervoor op tehalen.Te
onderzoeken of de provincie Utrecht zich in 2021 kan
aansluiten bij de proef metInterne CO2-beprijzing die via het
IPO plaats vindt
Om met Provinciale Staten in overleg te treden ter zake de
gehele vervoerproblematiek, meer in het bijzonder de keuzes
die de provincie wenst te maken omtrent het type openbaar
vervoer. Met Provinciale Staten het gesprek aan te gaan over
de vraag of het aanleggen van tram- of lightrailverbindingen,
past binnen de competenties van de provincie. Met
Provinciale Staten in gesprek te gaan over de positie van het
trambeheer in de provinciale organisatie. Totdat over deze

Termijn
van
afdoening
Voor
zomer
2021

Stand van zaken GS

2020

Schaddelee
Actie ligt bij griffie, niet bij
GS.

2021- bij
de
kadernota

Strijk
Afgedaan, zie 2021MM139

2021

Schaddelee
SB over positionering
Trambedrijf is 16 maart
2021 naar PS gestuurd
waarin opgenomen is op
welke onderdelen en op
welke wijze het gesprek
aangegaan wordt met

Voorstel Presidium
(planning, afhandeling)
In te vullen door SGU

Van Essen: Op 13 januari jl.
heeft er een informatiesessie
plaatsgevonden met de
commissie MM. Op basis
hiervan is een project
opgestart om de monitoring
van de klimaatmaatregelen
te starten en het effect te
modelleren met de
drawdawn methodiek. Het
resultaat wordt in Q4 2021
verwacht. Voor eind van
het jaar ontvangt PS een
statenbrief met de
uitkomsten van dit project.
In de kadernota wordt
budget aangevraagd voor
2022 en 2023.

Nog niet als afgedaan te
beschouwen
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Nr.

Datum PS en
indiener

Onderwerp

Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn
van
afdoening

zaken door PS is besloten hieromtrent geen nadere stappen
te ondernemen.

Stand van zaken GS
Provinciale Staten.
Hiermee wordt invulling
gegeven aan de oproep in
deze motie.
Daarnaast is per 13
oktober 2021 aanvang
gemaakt met een serie
gesprekken in relatie tot
de toekomst van het
trambedrijf.

M127

9-12-2020 D66

Mobiliteit

met Prorail als aanbestedende partij in dialoog te treden om
extrageluidsreducerende maatregelen onderdeel van de
gunningscriteria bij de aanbesteding te maken met als doel
het verder terugbrengen van de geluidsoverlast binnen de
kaders van het PIP;over de mogelijkheden en voortgang
hiervan PS tijdig te informeren

Q4 2021 –
informeren
PS
Q4 2022 –
start
aanbested
ing

M128
A

9-12-2020
SGP

Mobiliteit

in de volgende fase de verwerking van de resterende
aanbevelingen van de veiligheidsaudit ter informatie aan de
Staten voor te leggen alvorens tot aanbesteding over te gaan.

Q3 2021

Schaddelee
Volgens de planning voor
van de onderdoorgang
start de aanbesteding in
Q4 2022. Ten tijden van het
onherroepelijk worden van
het PIP – naar verwachting
eind 2021 – informeren wij
PS over de mogelijkheden
en voortgang.
Schaddelee
Met de Statenbrief
‘Esthetisch programma
van eisen
Spooronderdoorgang
Maarsbergen’ (2021MM4801) bent u geïnformeerd
hoe het ontwerp is
bijgesteld naar aanleiding
van het EpvE.
De resterende
aanbevelingen uit de
verkeersveiligheidsaudit
zijn opgenomen in de
reactienota, behorend bij
het PIP.
Bij het opstellen van het
DO door de aannemer van

4

Voorstel Presidium
(planning, afhandeling)
In te vullen door SGU
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Nr.

Onderwerp

Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn
van
afdoening

Stand van zaken GS
ProRail worden deze
aanbevelingen behandeld.
Bij het opstellen van het
DO wordt u geïnformeerd
hoe omgegaan wordt met
de aanbevelingen.
Van Muilekom - Bij het
voorstel aan PS tot
vaststelling van de
omgevingsverordening wordt
hierop teruggekomen.
Voorgesteld zal worden de
uitzondering in de stille kern
van het stiltegebied te
schrappen.
Schaddelee
Afgedaan

M30

10-3-2021
SGP en PvdD

Omgevingsvi
sie

om in overleg te treden met betrokken gemeenten teneinde
de uitzondering voor vuurwerk afsteken in stiltegebied (art.
9.31.d. iii.) in de toekomst uit omgevingsverordening te
schrappen.

qQ1

M46

2-6-2021
GL,PvdA,D66,
CU,CDA,50PL
US,PvdD,SP,Li
jst Bittich
30-6-2021
GL, D66,CU,
PvdA

Mobiliteit

Spreken uit dat: Zij een voorkeur hebben voor uitbreiding van
het aantal rijstroken binnen de huidige bak. En een afschrift
van deze motie naar de (in)formateur te sturen.

2021

RES

2022

Van Essen wordt betrokken
bij verdere uitwerking van de
RES’sen; update volgt bij
tussenbalans RES;sen
medio 2022.

M53

30-6-2021
CDA

RES

2022

Van Essen Tussenbericht
volgt Q1 2022; wordt
afgedaan bij tussenbalans
RES;sen medio 2022.

M54

30-6-2021
CDA

RES

De RES-regio Amersfoort bij de uitwerking van trede 4, te
verzoeken de zoeklocaties voor windenergie versneld te
onderzoeken en gemeenten hierbij actief te ondersteunen
waar nodig. Als provincie haar regierol op te pakken en zich
in te spannen voor een gebiedsgerichte evenwichtige
verhouding tussen zon-pv en windmolens in de RES 2.0 van
zowel RES Amersfoort als RES Foodvalley. Om wanneer er
locaties afvallen, bij nieuwe zoekgebieden haar rol aan de
RES-tafel te gebruiken om eerst te zoeken naar locaties die
leiden tot een evenwichtige verhouding tussen zonnepanelen
en windmolens
Zich er actief voor in te zetten om het draagvlak te vergroten
en naar wegen te zoeken om hieraan uitdrukking te geven;
Gemeenten daarop te attenderen en hen daarbij te
ondersteunen;Ook jongeren een plaats te geven in het
vervolg en hun (innovatieve) ideeën mee te nemen; In de
afwegingen van besluiten aan te geven op welke wijze dit is
meegewogen en heeft vorm gekregen; PS hierover
regelmatig te informeren;
De plannen die gemeentelijke-, RES- en provinciegrenzen
overschrijden, met behulp van beeldmateriaal te visualiseren;

2022

Van Essen wordt afgedaan
bij tussenbalans RES;sen
medio 2022.

M49A

5

Datum PS en
indiener

Voorstel Presidium
(planning, afhandeling)
In te vullen door SGU

Afgedaan
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Nr.

6

Datum PS en
indiener

Onderwerp

M55

30-6-2021
D66

RES

M57A

30-6-2021
D66 en VVD

RES

M58

30-6-2021
PvdA,JA21,D6
6,VVD,50PLU
S,SP,CU,GL,P
VV

RES

Inhoud
Verzoeken GS om
- Een bemiddelende en coördinerende rol te vervullen bij de
uitwerking van plannen met gemeentegrens overstijgende
implicaties op natuur- en landschapswaarden of potentiële
hinder voor omwonenden; Bij verdere uitwerking de
samenhang van de planvorming en de voortgang van het
proces te borgen en te monitoren;PS daarover te informeren
betrokken partijen inspiratie te bieden door creatieve beelden
op te halen, samen te brengen en te delen (bijvoorbeeld in de
vorm van een prijsvraag, expositie,
publicaties) gemeenten te ondersteunen door perspectief te
bieden via integrale, gebiedsgerichte aanpakken gericht op
meerdere kerndoelen van de provincie
(bijv via programma’s
bodem/water/stikstof/circulair/bossenstrategie).
Advies op het gebied van ruimtelijke kwaliteit én financiële
kennis/creativiteit beschikbaar te stellen aan bestuurders in
de RES en aan deelnemers van
participatietrajecten bij het uitwerken van plannen
- zorg te dragen dat ons ruimtelijk instrumentarium niet
belemmerend werkt in
creatieve voorstellen waarin meervoudig ruimtegebruik de
omgevingskwaliteit
verbetert
met de netbeheerder(s) en andere relevante partijen uiterlijk
begin 2022 de
mogelijkheden van decentrale netwerken, al dan niet
gekoppeld aan het centrale
netwerk, te verkennen; een opslag- en distributiestrategie op
te stellen en daarop vooruitlopend uiterlijk begin
2022 een informatiebijeenkomst voor PS te organiseren over
opslag en distributie en de rol die de verschillende
maatschappelijke partners daarin (kunnen) oppakken
In overleg met andere provincies en het Rijk te onderzoeken
op welke manier eisen
gesteld kunnen worden aan de partijen die duurzame
energieprojecten in de
provincie Utrecht realiseren om dwangarbeid in
productieketens te voorkomen.
Zich in te spannen om dwangarbeid in de productieketen te
voorkomen bij duurzame
energieprojecten waarbij de provincie opdrachtgever is.
De Staten voor het eind van 2021 te informeren over de
voortgang

Termijn
van
afdoening

Stand van zaken GS

2022

Van Essen -wordt afgedaan
bij tussenbalans RES;sen
medio 2022.

2022

Van Essen Wordt
meegenomen bij het
oppakken van Regionale
energie infrastructuur (REIS)
door provincie. Q1 2022
volgt vervolg.

Q4 2021

Van Essen Wordt
gezamenlijk in IPO-verband
opgepakt:in Q4 volgt update
over voortgang.

Voorstel Presidium
(planning, afhandeling)
In te vullen door SGU
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Nr.

Datum PS en
indiener

Onderwerp

M59

30-6-2021
CU,GL,PvdD,P
vdA en D66

RES

Inhoud
Verzoeken GS om

Om in de bestuurlijke overleggen van de RES-regio’s de
mogelijkheden voor het stimuleren/
versterken van de biodiversiteit bij grootschalige opwek van
elektriciteit uit zonne-energie op
land actief te bespreken.
• Er in die overleggen op in te zetten dat het stimuleren/
versterken van biodiversiteit bij
grootschalige opwek van elektriciteit uit zonne-energie op
land één van de regionale
randvoorwaarden wordt in de RES 2.0
Klimaat
In IPO-verband in overleg te treden om ons voor te bereiden
M74 7-7-2021
PvdA, GL, D66
op gesprekken en onderhandelingen over de gevolgen van
en CU
een verhoging van de Europese doelstelling voor 2030 naar
minstens 55% CO2-reductie ten opzichte van 2019; Een
expertsessie te organiseren over de ontwikkelingen rondom
de 55% CO2-reductie, de maatregelen die dat voor Utrecht
zou kunnen betekenen en de voorbereidingen die de
provincie daarvoor treft.
M91A 6-10-21 VVD
Energie
Binnen nu en een redelijke termijn in een helder proces
te beschrijven hoe en wanneer
moties en amendementen van gemeenten,
waterschappen en provinciale staten worden
meegenomen in het vervolg van het proces
M94
6-10-21 D66
Energie
De RES U16 te faciliteren, door in samenwerking met de
GroenLinks
netbeheerder in 2021 een analyse te maken of met deze
PvdD VVD
aanvullende besluitvorming het gezamenlijke doel van
1,8 TWh binnen bereik is voor de RES U16. In deze
analyse aandacht te hebben voor de impact van
mogelijke aanpassingen op de verhouding zon/wind en
de betaalbaarheid en haalbaarheid van de voorgenomen
opwek voor het elektriciteitsnet. Deze informatie ook te
delen met Provinciale Staten;
Commissie Ruimte, Groen en Water/Wonen (RGW)
M121 12-12-2016
Natuur
“Bomen langs provinciale wegen”, herbeplanting als leidend
CDA, D66,
principe
VVD en
GroenLinks
M118 7-12-2015
Platteland
“Investeringen kleine kernen”, dat aanvragen voor
SGP, SP, PVV
leefbaarheid kleine kernen niet per definitie worden
en
afgewezen.
ChristenUnie

7

Termijn
van
afdoening
2022

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium
(planning, afhandeling)
In te vullen door SGU

2022

Van Essen

Q2 2022

Van Essen

Q1 2022

Van Essen

permanent

Bruins Slot - Doorlopende
motie

--

Doorlopen
d
coalitieperi
ode

Van Muilekom -Doorlopende
motie

Loopt eind 2020 af. Komt
uit voorstel AVP 20162019

Van Essen -
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Datum PS en
indiener

Onderwerp

Inhoud
Verzoeken GS om

M096

24-9-2018
SGP, 50PLUS,
VVD, PvdA,
ChristenUnie
en PVV

Landbouw/N
atuur

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

M160

10-12-2018
PVV, D66,
SGP, VVD en
CDA

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.

M14

8

18-02-2019
PvdD,
GroenLinks,
VVD, 50PLUS,

Natuur

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

Termijn
van
afdoening
Na afloop
van de
projecten

Stand van zaken GS
Bruins Slot - Wordt
meegenomen in de
uitvoeringsagenda gezonde
lucht

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.

Q3 2021

Voorstel Presidium
(planning, afhandeling)
In te vullen door SGU

Update: De gemeenteraad
heeft op 26 november 2020
besloten geen planologische
medewerking te verlenen
aan de bedrijfsvestiging aan
de Peter van der
Breemerweg. Tegen die
besluit heeft Dorresteijn
bezwaar aangetekend. De
AWB-bezwaren cie. van
gemeente heeft de daarop
de gemeenteraad op 22
maart 2021 geadviseerd het
bezwaar van Dorresteijn
ongegrond te verklaren. Dit
heeft de gemeenteraad op
17 juni ook gedaan.
Hiertegen heeft Dorresteijn
beroep ingesteld bij de RvS,
dit beroep loopt nog.
Bruins Slot – Is
meegenomen in
Voortgangsrapportage
Samenwerkingsagenda

Voorstel:
Handhaven tot uit spraak
RvS
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Nr.

Datum PS en
indiener

Onderwerp

Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn
van
afdoening

D66, PVV,
PvdA, SP,
CDA,
ChristenUnie
en SGP

9

M54

25-09-2019
SP en 50PLUS

Wonen

Bij het Rijk actief te lobbyen voor de afschaffing van de
verhuurderheffing in de huidige vorm en andere
belastingmaatregelen die nadelig zijn voor huurders. Bij de
minister te bepleiten deze heffingen om te zetten in een
investeringsplicht voor de woningbouwcorporaties.

2020

M102

06-11-2019
GroenLinks,
50PLUS en
CDA

Wonen

Naar aanleiding van het onderzoek dat door de regering
wordt uitgevoerd (motie van Eijs) te onderzoeken of in
samenwerking met relevante partijen pilots kunnen worden
opgestart voor betaalbare en duurzame houtbouw. Daarnaast
houtbouw een onderdeel te maken van de nieuwe
actieagenda woningmarkt als een van de mogelijke manieren
van bouw die de uitstoot van CO2 en stikstof kunnen
beperken.

Q1 2022

M41

15-7-2020
GL,
PvdA,D66,CD
A, CU

Natuur

In de aanpak die in de leidraad wordt voorgesteld specifiek
aandacht te besteden aan de opsomming in de motie.
Richting het Rijk te lobbyen voor toekomstbestendige
bronmaatregelen voor stikstofreductie, die voor de lange
termijn duidelijkheid scheppen en juridisch bestendig zijn

Periode tot
2030

Stand van zaken GS
Landbouw. Voor nadere
orientatie wordt onderzoek
Raad van
Dierenaangelegenheden
over ‘Het dier in
verschillende
overheidslagen’ afgewacht.
Van Muilekom
Voorstel om deze motie als
afgedaan te beschouwen.
Aan deze motie is op
meerdere momenten
invulling gegeven, laatstelijk
in een kernboodschap
richting AO Bouwen in de TK
waarover u op 7 september
middels een memo bent
geïnformeerd. Lobby,
regionaal overleg en
bijdragen aan concrete
projecten op het thema
betaalbaarheid maken ook
expliciet onderdeel uit van
het programma Versnelling
Woningbouw dat op 14
oktober in RGW wordt
behandeld.
Van Muilekom – de motie
‘Hout, daar kun je op
bouwen’ is onderdeel van
het ‘Convenant Duurzaam
Bouwen’. Het convenant
wordt in Q1 2022
vastgesteld en
ondertekend door alle
betrokken partijen.
Bruins Slot – Stand van
zaken gegeven in SB
2021RGW146

Voorstel Presidium
(planning, afhandeling)
In te vullen door SGU

Reeds afgedaan

Na Q1 2022 beoordelen
of voldaan is aan motie

Afdoen na behandeling
verschillende stukken
inzake
(handelingskader/verord
ening aanpak) stikstof in
cie RGW Q1 2022

Laatst bijgewerkt op: 02-11-2021

Lijst moties voor PS 10 november 2021

10

Nr.

Datum PS en
indiener

Onderwerp

Inhoud
Verzoeken GS om

M42

15-7-2020
GL,PvdA,CU,5
0PLUS,CDA,P
vdD

Natuur

M43

15-7-2020
VVD,CDA,Pvd
A,FvD en CU

Natuur

M47

15-7-2020
SGP

Natuur

M48

15-7-2020
SGP en SP

Natuur

Te onderzoeken in hoeverre een verlaging van de
regimesnelheid op (delen van) provinciale wegen een
bijdrage kan leveren aan de reductie van de stikstofdepositie
op Natura 2000-gebieden en een bijdrage levert aan eerlijke
verdeling van deze reductie. De uitkomsten van de
genoemde onderzoeken te betrekken bij de gebiedsgerichte
aanpak.
In overleg met aangrenzende provincies, waarvan nu nog
grotendeels de stikstofuitstoot gegevens missen, te zorgen
dat de data over de stikstofneerslag in deN2000 gebieden
aan de grens voor alle deelnemers op dezelfde wijze
inzichtelijk worden gemaakt en gehanteerd bij de
gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak. Deze data aan de
betrokken Provinciale Staten bekend worden gemaakt
Op zoek te gaan naar onafhankelijke partijen/personen die in
staat zijn de gebiedsprocessen in de uitvoering te leiden;
-Hierbij uit te gaan van de processen die in deze gebieden al
lopen;
-Als absolute voorwaarde te hanteren dat de onafhankelijke
partij/persoon draagvlak heeftonder de boeren in het gebied;
-Deze onafhankelijke partijen/personen in de startfase te
laten onderzoeken welke mogelijkheden boeren in het gebied
zien om hun bijdrage in de stikstofreductie te leveren, welke
voorwaarden zij daarvoor formuleren;
-Deze onafhankelijke partijen/personen daarnaast te laten
onderzoeken welke mogelijkheden er buiten de agrarische
sector zijn om stikstof te reduceren;
-De input vanuit de gebieden als leidend te beschouwen in de
vervolgfasen;
Alles in het werk te stellen om te voorkomen dat er handel
met stikstofruimte ontstaat die niet past bij gedragen
afspraken binnen de gebiedsprocessen in Utrecht.

M12

10-3-2021
D66,GL,CU,Pv
dD,PvdA,
50PLUS en SP

Natuur

Met de provincie Gelderland in overleg te treden en zo
mogelijk samen op te trekken om van beide zijden uit de
Groene Loper naar de A1 uit te leggen. Partijen bijeen te
brengen aan weerszijden vd A1 voor een conferentie over
deze faunapassage.Het ecoduct en mogelijke andere
technische voorzieningen voor uitwisseling van soorten als
edelhert, boommarter en das over en onder de (toekomstige)

Termijn
van
afdoening
Periode tot
2030

Stand van zaken GS

Periode tot
2030

Bruins Slot – Stand van
zaken gegeven in SB
2021RGW146

Periode tot
2030

Bruins Slot – Stand van
zaken gegeven in SB
2021RGW146

Periode tot
2030

Bruins Slot – Stand van
zaken gegeven in SB
2021RGW146

Q4 2021

Bruins Slot

Bruins Slot – Stand van
zaken gegeven in SB
2021RGW146

Voorstel Presidium
(planning, afhandeling)
In te vullen door SGU
Afdoen na behandeling
verschillende stukken
inzake
(handelingskader/verord
ening aanpak) stikstof in
cie RGW Q1 2022
Afdoen na behandeling
verschillende stukken
inzake (handelingskader/
verordening
aanpak/gebiedsplannen,
etc) stikstof in cie RGW
2022
Afdoen na behandeling
verschillende stukken
inzake (handelingskader/
verordening aanpak/
gebiedsplannen, etc)
stikstof in cie RGW 2022

Afdoen na behandeling
verschillende stukken
inzake (handelingskader/
verordening aanpak/
gebiedsplannen, etc)
stikstof in cie RGW 2022

Laatst bijgewerkt op: 02-11-2021

Lijst moties voor PS 10 november 2021
Nr.

Onderwerp

M16

10-3-2021
PvdA,
50PLUS, CDA,
CU en D66

Ruimtelijke
Ontwikkeling

M18

10-3-2021
ChristenUnie
en GroenLinks

Natuur

M31

14-4-2021
GL,PvdA, CDA
en
ChristenUnie

Natuur

M32

14-4-2021 GL,
PvdA,
ChristenUnie
en D66

Natuur

M33

14-4-2021
VVD en JA21

Natuur

M35

14-4-2021
PvdA, GL,
JA21 en
ChristenUnie
14-4-2021
SGP, GL, D66
en
ChristenUnie

Natuur

M38

11

Datum PS en
indiener

Natuur

Inhoud
Verzoeken GS om
A1 bij Terschuur bij de provincie Gelderland en
Rijkswaterstaat onder de aandacht te brengen
In overleg te gaan met USP-partners, gemeente Utrecht en
het bestuur van het RmD-huis, om gezamenlijk (ieder vanuit
de eigen rol en bevoegdheden) op korte termijn zicht te
krijgen op een passende én haalbare locatie voor de nieuwe
huisvesting van het RmD-huis. Hierbij geen enkele locatie
binnen de rode contour (het bestaande stedelijk gebied) op
voorhand uit te sluiten
te inventariseren wat de consequenties zijn van een Unesconominatie voor het Geopark Heuvelrug, Gooi en Vecht;te
verkennen hoe de provincie het burgerinitiatief Geopark zou
kunnen ondersteunen, in nauwe samenwerking met de
provincie Noord-Holland;
Provinciale Staten jaarlijks te informeren over de voortgang
van de realisatie van de groene contour (onder punt 2.1.2 van
de doelenboom); Wanneer verwacht wordt dat de doelstelling
van 400 hectare in 2023 niet gerealiseerd wordt, aanvullende
instrumenten en/of maatregelen aan Provinciale Staten voor
te leggen, zodat de realisatie van de groene contour op koers
blijft;
Bij opgaven als de aanpak van de stikstofcrisis, het
tegengaan van bodemdaling en verdroging en de
(recreatieve) groenopgave vanuit het programma Groen
Groeit Mee meekoppelkansen voor realisatie van natuur in de
groene contour mee te nemen.
Zich ervoor in te spannen dat in de uiterwaarden die worden
toegevoegd aan de groene contour zoveel als mogelijk,
binnen de kaders van de WNB, recreatie wordt toegestaan en
wordt gefaciliteerd;met beheerders en eigenaren van de
betreffende percelen in gesprek te gaan om erachter te
komen wat er nodig is om de publiekstoegankelijkheid
mogelijk te maken.
Bij de inzet van het instrumentenkader uitvoering groene
contour, ook expliciet het behoud en de reconstructie van
cultuurhistorische landschapselementen mogelijk te maken.
In Den Haag te lobbyen voor een duidelijke inzet voor de
stimulering van korte keten initiatieven middels subsidie in het
Nationaal Strategisch Plan in voorbereiding op het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid; Te onderzoeken welke
(Europese) subsidieregelingen open kunnen worden gesteld
voor de stimulering, bundeling en innovatie van korte keten

Termijn
van
afdoening

Stand van zaken GS

Q4 2021

Van Essen update volgt Q4.

eind
2021 /
begin
2022

Bruins Slot

2022

Bruins Slot

2021

Bruins Slot

2022

Bruins Slot

2021

Bruins Slot

2021

Bruins Slot – stand van
zaken gegeven in de
beantwoording van
technische vragen bij
2021RGW125

Voorstel Presidium
(planning, afhandeling)
In te vullen door SGU

Laatst bijgewerkt op: 02-11-2021

Lijst moties voor PS 10 november 2021
Nr.

Datum PS en
indiener

Onderwerp

M71

7-7-2021
GL,VVD,D66,C
U, PvdA

Wonen

M72

7-7-2021 SGP

Natuur

M75
A

7-7-2021
PvdA,GL,VVD,
CU en PvdD

Wonen

Inhoud
Verzoeken GS om
initiatieven in de provincie Utrecht; De effectiviteit van de
subsidies te vergroten door kennisuitwisseling tussen
initiatiefnemers in de subsidievoorwaarden te borgen;
te onderzoeken of en hoe de provincie Utrecht zou kunnen
bijdragen in een regeling om samen met gemeenten en Rijk
het realiseren van goedkope woningen voor lagere en
middeninkomens mogelijk te maken waarbij ook de juridische
consequenties aan de orde komen. En te inventariseren of er
bij gemeenten in de provincie Utrecht belangstelling bestaat
om deze constructies samen met de provincie te ontwikkelen
In de gebiedstafels niet blind te varen op de
stikstofdoelstellingen, maar de brede natuurdoelstellingen én
onze toekomstvisie op de landbouw voor ogen te houden. En
bij het Rijk aandacht te vragen voor de problemen die
voortkomen uit blind varen op stikstofdoelstellingen.
In samenwerking met gemeenten de mogelijkheden voor flex
wonen uit te zoeken en een plan hiervoor te maken.

Commissie Bestuur, Economie en Middelen (BEM)
M035 09-07-2018
Sociale
Utrecht Regenboogprovincie; impuls te geven en in te zetten
GroenLinks,
agenda
voor sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid
D66, 50PLUS,
LHBTI’ers; Aan te sluiten bij Regenboogprovincies; Utrechtse
PvdD, SP en
gemeenten te stimuleren aan te sluiten Regenboogsteden; te
PvdA
laten kijken naar aard en omvang van discriminatie jegens
LHBTI’ers in Utrecht en deze ontwikkelingen te volgen en PS
daarover jaarlijks te informeren.
M27
5-06-2019
Bestuur
Een visie op te stellen waarin beschreven staat hoe de
samenwerking met gemeenten, regio- en
SGP
Samenwerkingsverbanden, samenwerkingspartners en
uitvoeringsorganisaties wordt vormgegeven.

12

Termijn
van
afdoening

Stand van zaken GS

Q1 2022

Van Muilekom – In Q1 2022
wordt een Statenbrief over
dit onderwerp
geagendeerd.

2022

Bruins Slot – Stand van
zaken gegeven in SB
2021RGW146

Eind 2021

Van Muilekom – Het plan
van aanpak Flexwonen
wordt op 24 november
geagendeerd in
Commissie RGW.

Q4 2021

Van Muilekom – Uitwerking
is onderdeel van de
Sociale Agenda. Deze
wordt 1 dec. in BEM
besproken.

Q1 2021

Bruins Slot / Strijk- Via
memo Bezinnen op Rol
Provincie (2019BEM115)
stand van zaken gegeven.
Uitwerking via programma
Sterk Bestuur waarover PS
op 16/09/2020 in infosessie
zijn geïnformeerd.
Programma Sterk Utrechts
Bestuur is in commissie
BEM besproken op 14 april
2021 door PS vastgesteld
(2021BEM07).

Voorstel Presidium
(planning, afhandeling)
In te vullen door SGU

Afdoen na behandeling
verschillende stukken
inzake (handelingskader/
verordening aanpak/
gebiedsplannen, etc)
stikstof in cie RGW 2022

Q4 2021

Laatst bijgewerkt op: 02-11-2021

Lijst moties voor PS 10 november 2021
Nr.

Datum PS en
indiener

Onderwerp

Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn
van
afdoening

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium
(planning, afhandeling)
In te vullen door SGU

PS is actief betrokken bij het
opstellen van de
geactualiseerde nota
Verbonden Partijen.

13

M32

11-6-2018
SGP

Sport

geen extra risico’s Vuelta

M91

30-10-2019
ChristenUnie
en D66

Participatie

samen met Provinciale Staten, gemeenten en inwoners een
raamwerk te ontwikkelen dat als
uitgangspunt dient voor participatietrajecten. Provinciale
Staten roepen het College op om
hierin het voortouw te nemen;
een indicator op te nemen in de begroting dat bij elk voorstel
nagedacht is over
burgerparticipatie en hierover te rapporteren

Q2 2022

Bruins Slot – Wordt
meegenomen in de
planvorming
Schaddelee
Op 24 juni 2021 bent u met
een Statenbrief (8227660D)
geïnformeerd over het
proces en de aanpak voor
het opstellen van een visie
en een leidraad over
inwonerparticipatie en een
provinciale
participatieverordening. In
de commissie BEM van 15
september 2021 is
toegezegd om de
besluitvorming over de
visie en leidraad los te
koppelen van de
besluitvorming over de
participatieverordening.
Dit mede omdat
besluitvorming over het
wetsvoorstel ‘Versterking
participatie op decentraal
niveau’ op Rijksniveau op
zich laat wachten. Dit
betekent dat de visie en
leidraad in de eerste helft
van 2022 voorgelegd
worden ter besluitvorming.
Het pad voor
besluitvorming over de
participatieverordening is
op dit moment ongewis en
afhankelijk van

Periodieke rapportage in
BEM
Q2 2021

Laatst bijgewerkt op: 02-11-2021

Lijst moties voor PS 10 november 2021
Nr.

Datum PS en
indiener

Onderwerp

Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn
van
afdoening

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium
(planning, afhandeling)
In te vullen door SGU

besluitvorming in de
Kamer.
M101

14

30-10-2019
50PLUS, D66,
VVD en DENK

Natuur,
Recreatie en
Mobiliteit

Te inventariseren bij welke busstations,
natuurgebieden/bezoekerscentra,
snelfietsroutes en toeristische overstappunten (openbare)
toegankelijke toiletten in
onze provincie ontbreken

Q1 2022

M110

5-11-2018
PvdA, D66,
GroenLinks en
SP

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 2021

M05

29-01-2020
VVD, FvD en
SP

Economie

Initiatief te nemen tot samenwerking met andere regio’s in
Nederland, Belgie en Duitsland in discussies met de partners
over de REA en in de economische visie

Q4 2020

Schaddelee– SB
2020BEM189 over
afhandeling van motie is
aan PS gezonden. SB is
besproken in cie. BEM 2001-2021en in de cie BEM
van 3 maart 2021.
In Q1 2022 wordt via een
memo PS nader
geïnformeerd.
.
Schaddelee
1.Is opgenomen in het
nieuwe Programma
recreatie en toerisme.
Programma wat in april
besproken is in cie BEM
en in juni 2021 in PS.
Vaststelling van het
concept programma door
GS heeft in Q3
plaatsgevonden.
Programma ligt nu ter
inzage waarna definitieve
vaststelling in Q4 2021 zal
plaatsvinden.2. is afgedaan
in de begroting; er zijn extra
middelen opgenomen voor
zowel Beheer en onderhoud
in bestaande gebieden.
Strijk, in 2022 wordt
gerapporteerd over de
activiteiten

Niet afgedaan
PS 14-4-2021
Q1 2022

BEM Q3 2021

Op 3 maart 2021 heeft PS
de economische visie
2020-2027 met de titel
“Focus op een vitale en
duurzame economie”
vastgesteld. In de visie
staat op pagina 42, 47, 49,
50, 51, 55 en 57 toegelicht
hoe de provincie
bovenregionaal

Laatst bijgewerkt op: 02-11-2021

Lijst moties voor PS 10 november 2021
Nr.

Datum PS en
indiener

Onderwerp

Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn
van
afdoening

Stand van zaken GS

M22

3-06-2020
GroenLinks,
CDA,PvdA,
ChristenUnie,5
0PLUS en
DENK
8-7-2020
GL,
D66,PvdA,CU,
PvdD,SP,
50PLUS

Cultuur

Een (digitale) conferentie te organiseren voor alle betrokken
partijen op het gebied van taalhuizen en laaggeletterdheid,
met als doel de uitwisseling van ideeën en zo het effectiever
verminderen van laaggeletterdheid. PS te informeren over de
uitkomsten van deze conferentie.

Q4
2021/Q1
2022

Van Muilekom – De
conferentie zal
georganiseerd worden in
Q2 2022.

Sociale
Agenda

Het belang van mensenrechten onder de aandacht te
brengen en zich in te zetten voor een rechtvaardige
samenleving. Provinciale Staten op de hoogte te stellen van
wat er naar aanleiding van de motie ‘Een inclusieve
samenleving, Artikel 1 in de provinciehal’ is gedaan om
medewerkers en inwoners te informeren over de inzet van de
provincie Utrecht voor een inclusieve provincie.
In de sociale agenda nadrukkelijk in te zetten op het
tegengaan van discriminatie en het bevorderen van zowel
diversiteit als inclusie én daarover in de rapportage over de
concernbrede thema’s specifiek te rapporteren.

Q4 2021

Van Muilekom – Dit is
onderdeel van de Sociale
Agenda (beleidskader en
uitvoeringsprogramma).
Deze wordt 1 dec.
besproken in BEM.

Q4 2021

M34

8-7-2020 D66,
GL en CU

Klimaat/bedr
ijfsvoering

Een CO2 routekaart voor eigen organisatie van de provincie
Utrecht op te laten stellen en hier in de begroting middelen
voor vrij te maken

Voor
zomer
2021

Strijk Afgedaan, zie 2021MM139

Q3 2021

M93

12-11-2020

onderwijs

te onderzoeken op welke manier en met welke partners een
AssociateDegree voor de maakindustrie en de zorgin de

Q4 2021

Strijk – Op 26 mei 2021
stond in de Commissie BEM

Q4 2021

M29

15

Voorstel Presidium
(planning, afhandeling)
In te vullen door SGU
samenwerkt om de
economische structuur te
versterken en
ondernemers te
ondersteunen bij hun
bovenlokale en
(inter)nationale
samenwerking. Er is
ondanks het voorgenomen
beleid in de aangenomen
visie bij de behandeling
afgesproken de motie aan
te houden en in 2022 te
rapporteren over concrete
activiteiten die passen in
deze boven regionale
samenwerking en de motie
mogelijk dan als afgedaan
te beschouwen.
Q2 2022

Laatst bijgewerkt op: 02-11-2021

Lijst moties voor PS 10 november 2021
Nr.

Datum PS en
indiener

Onderwerp

CDA, 50PLUS,
PvdD, VVD,
PVV, D66,
SGP, PvdA,
GroenLinks

16

Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn
van
afdoening

provincie Utrecht op korte termijn ontwikkeld en aangeboden
kan worden middels de in de provincie aanwezige
onderwijsinstellingen.

109A

12-11-2020
SGP,CDA,Chri
stenUnie
50PLUS

Erfgoed

M115

12-11-2020
CDA, VVD,
SGP, GL,
ChristenUnie,
D66 en
50PLUS

Ondermijning

M123

18-11-2020
D66,GL,Christ
enUNie, PvdA,
CDA

Bedrijfsvoeri
ng

Dit jaar nog in overleg te treden met de gemeente
Bunschoten over de museumhaven en aan PS een memo
voor te leggen welke mogelijkheden er zijn voor steun op de
korte termijn. Te onderzoeken welke mogelijkheden voor
steun er voor de Bunschotense museumhaven en
bijbehorend varend erfgoed zijn (in samenhang met Tranche
II van OCW). In de museumvisie (behandeling in Q2 2021) in
een speciaal hoofdstuk een visie te presenteren op behoud
van varend erfgoed (totaal van havens, boten, werven) in de
provincie, waarbij vooraf is overlegd met beherende
organisaties en betrokken gemeenten.
jaarlijks, in de rapportage over de uitvoering
samenwerkingsagenda landbouw, te rapporteren over de
voortgang. In de rapportage de samenwerkingsmogelijkheden
met gemeenten op te nemen voor wat betreft toezicht en
handhaving op VAB locaties. De komende jaren prioriteit te
geven aan VAB oplossingen om te voorkomen dat criminele
organisaties vaste voet krijgen in de provincie Utrecht.
een plan van aanpak te maken om voor 1 april 2021 te
kunnen voldoen aan de criteriadie gelden voor het behalen
van de titel Fairtrade Provincie na consultatie van
werkgroepFairtrade en de landelijke Fairtrade organisatie

Q1 2021

Jaarlijks

Q4 2021

Stand van zaken GS
het statenvoorstel “Human
Capital Agenda (HCA) Regio
Utrecht” geagendeerd. Eén
van de uit te werken
onderwerpen binnen de HCA
is die van de Associate
Degree voor de
maakindustrie. Dit past zeer
goed binnen de
doelstellingen van onze
katalyserende middelen (zie
pagina 7 van het
statenvoorstel HCA). Wij
zullen u over de verdere
uitwerking informeren in het
vierde kwartaal van 2021.
Van Muilekom – i.v.m. volle
agenda PS is dit
onderwerp (visie op de
provinciale inzet op het
gebied van varend
erfgoed) doorgeschoven
naar Q1 2022.

Bruins Slot – Voor 2021
meegenomen in
voortgangsrapportage
Samenwerking Agenda
Landbouw voor cie. RGW
van 10/02 (kenmerk
2021RGW39)
Strijk – Op 16-3-2021
hebben wij u middels
statenbrief 2021BEM58
geïnformeerd over de
vertraging die we oplopen bij
het behalen van de titel Fair
trade provincie. Wij zullen u
rapporteren in het vierde
kwartaal van 2021.

Voorstel Presidium
(planning, afhandeling)
In te vullen door SGU

Q1 2022

Q4 2021

Laatst bijgewerkt op: 02-11-2021

Lijst moties voor PS 10 november 2021

17

Nr.

Datum PS en
indiener

Onderwerp

Inhoud
Verzoeken GS om

M05A

3-3-2021 GL,
CU, PvdA CDA

Economie

M06A

3-3-2021 VVD,
PvdA, GL

Economie

Te onderzoeken hoe de Provincie Utrecht bedrijfsvormen
waarbij werknemers mede-eigenaar zijn van hun bedrijven,
zoals bv cooperaties, onder de aandacht kan brengen bij
bestaande maar vooral startende bedrijven. Hierbij kan
gedacht worden aan bv een “Coop incubator” (zoals al
bestaat in New York, Canada, en elders), of het actief
adviseren van de ROM over deze vormen bij hun businessdevelopment activiteiten
Bij dit onderzoek de afweging te maken of deze expertise het
beste bij de ROM of het provinciehuis opgebouwd kan
worden. Hierbij een inschatting maken welk budget er nodig
is om deze expertise in huis te halen. De resultaten hiervan
en mogelijke beleidsopties voor te leggen aan de Provinciale
Staten in de 2e helft van 2021
in de op te stellen statenvoorstellen m.b.t. arbeidsmarktbeleid
in te gaan op het bevorderen en ondersteunen van
ambachten. in de uitvoering van provinciaal beleid, zoals van
motie 70 van 2020 over arbeidsmarkt, startup beleid via
ROM/EBU en overig beleid zoals energietransitie en
erfgoedbeleid, steeds oog te hebben voor de kansen om het
opleiden in ambachten praktisch te ondersteunen/ te
faciliteren.

M20

10-3-2021
ChristenUnie
en SGP

Omgevingsvi
sie

te onderzoeken hoe andere provincies in hun
Omgevingsvisie, Omgevingsverordening of Programma
Recreatie & Toerisme hun rol invullen als het gaat over het
beheer en de ontwikkeling van regionale
hoofdroutenetwerken, het beheer en onderhoud van
fietspaden en wandelpaden;In het Programma Recreatie &
Toerisme aan te geven hoe de regionale routestructuren
worden geborgd, bijvoorbeeld door het formuleren van

Termijn
van
afdoening
Q3 2021

Stand van zaken GS

Q4 2021

Strijk - Op 26 mei 2021
stond in de Commissie BEM
het statenvoorstel “Human
Capital Agenda (HCA) Regio
Utrecht” geagendeerd. In het
voorstel wordt op pagina 6
de ambitie toegelicht dat een
leven lang ontwikkelen een
vanzelfsprekendheid is en
dat de HCA daarbij met
name aandacht heeft voor
tekortberoepen en beroepen
met groeipotentie en ook
ZZP-ers. Daarmee past
ondersteuning goed in de
voorgenomen activiteiten
van het HCA en zal GS u in
Q4 van 2021 over de
voortgang informeren.

Omgeving
s-visie

Schaddelee
Wordt verwerkt in het
Programma Recreatie en
Toerisme (PR&T). Het
conceptprogramma is in
Q3 door GS vastgesteld en
ligt nu ter inzage waarna in
Q4 definitieve vaststelling
van het programma volgt.

Strijk Afgedaan, zie 2021BEM185

Voorstel Presidium
(planning, afhandeling)
In te vullen door SGU
Q3 2021
Afgedaan. De acties uit
de moties zijn
uitgevoerd. Wel wordt
n.a.v. de motie een
amendement op de
begroting verwacht.

Q4 2021

Laatst bijgewerkt op: 02-11-2021

Lijst moties voor PS 10 november 2021
Nr.

M36

Datum PS en
indiener

Onderwerp

14-4-2021
PvdA,GL,D66,
PVdD,CDA,Lijs
t Bittich
14-4-2021
VVD,JA21,
50PLUS

Sport

M40

14-4-2021
VVD, 50PLUS,
SGP, JA21

Recreatie

M44

2-6-2021 VVD
en PvdA

Cultuur en
Erfgoed

M69

7-7-2021 D66,
CDA en SGP

Financien

M73

7-7-2021 SGP

Financien

M89

22-9-2021
VVD en
GroenLinks

MKB

M39

Recreatie

Commissie Omgevingsvisie (OGV)
M72
30-9-2020
RO
SGP,VVD en
ChristenUnie

18

Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn
van
afdoening

Stand van zaken GS

Begin
2022

Bruins Slot

Op hoofdlijnen inzichtelijk te maken welke alternatieven zijn
afgewogen incl. de voor- en nadelen van de alternatieven. PS
een voorstel te doen voor een organisatie- en besturingsvorm
die het beste past binnen de vastgestelde uitgangspunten a)
tot en met g); De definitieve bereidheid om een
centrumpositie in te nemen, afhankelijk te laten zijn van de
financiële, juridische en organisatorische consequenties.
een overzicht van de recreatieterreinen van de schappen te
verstrekken. Hierbij een eerste inschatting te geven van de
meest optimale eigendomssituatie per terrein; Per terrein aan
te geven of, voor zover bekend, sprake is van achterstallig
onderhoud, (mogelijke) verontreiniging of andere risico’s.
Bij de uitvoering van het Museumbeleid in de opdracht aan de
kwartiermaker op te nemen dat over vier jaar de musea en
het mbo, hbo en universitaire opleidingen elkaar makkelijker
weten te vinden om tot samenwerking te komen.
Aan deze eenmalige verhoging van de MRB de volgende
aanvullende randvoorwaarden zijn verbonden… (zie motie)
De genoemde overwegingen en randvoorwaarden het
noodzakelijk maken dat een strategische functie met een
integrerend karakter wordt ingesteld en dat
een budget beschikbaar te maken van EUR 500.000 uit de
begroting 2022, eventueel incidenteel, maar altijd met oog op
structurele verbetering, en een voorstel te doen voor
structurele borging van de strategische functie bij de
kadernota 2023.
In volgende jaarstukken standaard een toelichting te geven bij
elke indicator.
In de opdracht aan het bureau/ de organisatie mee te
nemen dat de adviseur naast opvolging in familiekring
ook kan wijzen op en ondersteunen bij opvolging door
werknemers of mensen in opleiding en de adviseurs
daartoe toegang tot de provinciale netwerken te bieden.

2021

Schaddelee
In het Statenvoorstel
toekomst RMN wat in Q1
2022 naar PS komt, zal
invulling gegeven worden
aan deze motie.

Q1 2022

1-9-2021

Schaddelee
Dit overzicht komt in Q4
2021 naar PS.

Q4 2021

2025

Van Muilekom

2023

Strijk – dit wordt opgepakt

2022

Strijk, dit zal worden gedaan

2022

Strijk, dit wordt opgepakt

binnen de regionale overleggen speciaal toe te zien op de
belangen van kleine gemeenten, zodat lokale belangen van
grote en kleine gemeenten in gelijke mate worden

Jaarlijks

Van Essen; na vaststelling
regionaal programma wonen
en werken volgt evaluatie.

provinciale kwaliteitskaders en het actief met gemeenten
samenwerken om knelpunten in de netwerken op te lossen
De aanpak van racisme en discriminatie op te nemen in het
op te stellen provinciale sportakkoord.

Voorstel Presidium
(planning, afhandeling)
In te vullen door SGU

Laatst bijgewerkt op: 02-11-2021

Lijst moties voor PS 10 november 2021
Nr.

M27

Datum PS en
indiener

10-3-2021
SGP en JA21

Audit commissie (FAC)
Geen moties

19

Onderwerp

Wonen

Inhoud
Verzoeken GS om
meegewogen bij de regionale afspraken, zowel wat betreft de
woningmarkt als wat betreft de bedrijventerreinen.
Jaarlijks aan de Staten te rapporteren bij het vaststellen van
het provinciaal programma van dat jaar.
de Staten op een bij de programma’s passende wijze in staat
te stellen inbreng te leveren op programma’s onder de
Omgevingsvisie; het conceptprogramma Wonen en Werken
gelijktijdig met de ter inzagelegging voor te leggen aan de
Staten en het definitieve programma met de nota van
beantwoording direct na vaststelling in GS ter informatie voor
te leggen aan de Staten

Termijn
van
afdoening

Stand van zaken GS

Omgeving
s-visie

Van Essen notitie over
programma’s onder
omgevingswet/visie is voor
de zomer in cie.
omgevingsvisie besproken.
Afspraak is na de zomer
hierover vervolggesprek te
voeren. Statenvoorstel volgt
in Q4. Ontwerpprogramma
Wonen en werken is met
staten gedeeld.

Voorstel Presidium
(planning, afhandeling)
In te vullen door SGU

