
 

 1 

2020MM153 
TERMIJNAGENDA COMMISSIE M&M (Milieu & Mobiliteit) 
Vergadering 2 december 2020   
Bijgewerkt op: 24 november 2020 
 

BESPREEKPUNTEN TER KENNISNAME PUNTEN 
PRESENTATIES & 
WERKBEZOEKEN 

2 december 2020 (PS 9 december 2020) 

 Memo ondersteuning gemeenten 
warmtetransitie 

 

 3e kwartaalrapportage WTVS  

 Verbeteren internationaal 
spoorvervoer 

 

20 januari 2021 (PS 27 januari 2021) 

 Statenbrief onderzoek biomassa  

 Revolverend fonds 
energiecoöperaties 

 

 RESsen en Route 35  

17 februari 2021 (PS 3 maart 2021) 

   

   

31 maart 2021 (PS 14 april 2021) 

   

   

26 mei 2021 (PS 2 juni 2021) 

   

   

23 juni 2021 (PS 7 juli 2021) 

   

   

15 september 2021 (PS 22 september 2021) 

   

   

13 oktober 2021 (PS 10 november 2021) 

   

   

1 december 2021 (PS 15 december 2021) 

   

   

 
 
 
 

Groslijst 

ONDERWERP TERMIJN 

Programma gezonde leefomgeving Q1 2021 

Toekomst N201 n.n.b. 

Uittreedbaarheid fauna Merwedekanaal P.m. afhankelijk van 
proces overdracht  

Visiedocument snelheidsverlaging provinciale wegen Q4 2020 

Donderbergrotonde uitvoering 2021 oplossing hangt 
samen met 
snelfietsroute Utrecht-
Veenendaal 
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Project Rijnbrug Q1 2021 

Beeindiging bestuursovereenkomst UHL Q1 2020 

Tussenstand warmtevisies Q2/Q3 2020 

Maatwerkoplossing OV Lage Weide Q4 2020 

Update uitvoering Energieprogramma Q3/Q4 2020 

Herijking Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht Q3 2021 

Besluit toekomst trambedrijf 2021 

4e kwartaalrapportage WTVS Q1 2021 

Nota van uitgangspunten nieuwe OV-concessie Q2 2021 

Programma Asbestdaken  

Samenwerkingsagenda data- en kennishub gezond stedelijk leven Q1 2021 

Geurhinder  

 
 
 

TOEZEGGINGEN DATUM AFDOENING 

Mobiliteit (dhr. A.J. Schaddelee) 

Bij volgende concessieverlening nadenken over R-net (M&M 22-5-2019) Onderdeel van Nota van 
uitgangspunten voor 
nieuwe concessie (medio 
2021) 

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

on hold vanwege uitstel 
vervoerplanproces 2021 
door coronacrisis 

Uithoflijn: (M&M 27-11-2019 en 19-2-2020) 

• In kwartaalrapportage overzicht alle verstoringen 

Infosessie 14-10 2020 
 

Fietsverbinding Lek:  gedeputeerde zal met gemeenten overleggen over het 
pontje en de commissie daarover informeren (M&M 27-11-2019) 

Q4 2020 

Bus Schaakwijk: Gedeputeerde zal proces naar dienstregeling 2021 zo helder 

mogelijk schetsen voor PS en bewoners en nagaan of eventueel versnelling 

mogelijk is (PS 11-12-2019) 

Aanpassingen in 
Vervoerplan 2021 

Uitvoeringsprogramma’s Mobiliteit (M&M 15-1-2020): 

• Info over verbeteren internationaal spoorvervoer 
 
Q3 

Er komt een quick scan naar een station in Loenersloot (M&M 15-1-2020) Q4 2020 
Onderzoek naar sociale aspecten van keuze robuuste/strekkende lijnen (M&M 

15-1-2020) 
p.m. 

Info over verzoek gemeente Utrechtse Heuvelrug snelheidsverlaging N225 

(PS 29-1-2020) 
Invisiedocument 
snelheden Q4 2020 

Er volgt schriftelijk info over hoe gratis OV voor ouderen wordt opgepakt na 
afloop van de Corona-crisis (M&M 8-4-2020) 

p.m. 

Er volgt een schriftelijke terugkoppeling over de gesprekken met gemeenten 
over de Regiotaxi (M&M 8-4-2020) 

28-10-2020 

Zodra het Rijk nadere lijnen OV uitzet, komt gedeputeerde hierover terug bij 
de commissie (M&M 8-4-2020) 

p.m. 

P&R Breukelen (M&M 15-4-2020) 

• Er zal aandacht geschonken worden aan het aspect sociale veiligheid 

• Er zal aandacht worden geschonken aan bewegwijzering naar vrije 
plekken in de parkeergarage 

 
Meenemen bij realisatie 
Meenemen bij realisatie 

Na de zomer volgt en actuele planning over de Rijnbrug (M&M 24-6-2020) Q3 2020 
PS ontvangen inzicht in herkomst en bestemming weggebruikers N201 (M&M 
24-6-2020) 

Q4 2020 

Meer info over kleine lijnen in het buitengebied n.a.v. vraag 50PLUS (M&M 
24-6-2020) 

Q3 2020 

Na de zomer scenario’s OV-gebruik (sessie Kaderbrief) Q3 2020 
Op een later moment volgt nadere info over mogelijkheden spreiden van de 
spits/spitsmijden (PS 8-7-2020) 

p.m. 
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Na de zomer meer info over wel/niet rijden van de buurtbus (PS 8-7-2020) Q3 2020 
Begin 2021 een gesprek met PS voeren over de governance van de 
railinfrastructuur (brede BEM 8-7-2020) 

Q1 2021 

In volgende M&M meer info over gesprekken Stuurgroep UHL (PS 15-7-
2020) 

16-9-2020 

Bij decharge UHL worden lessons learned meegenomen (PS 15-7-2020) Q1 2021 
Onderzoek camera’s kentekens (PS 15-7-2020) 

• Na de zomer doorpraten over morele en ethische dilemma’s bij dit 
soort onderzoeken 

 
Infosessie 28-10-2020 
 

Motie 27 A – ‘Red de laatste sneltram van de snijbranders’. Gedeputeerde 

zegt de Staten toe op korte termijn te informeren over onder welke 

voorwaarden het mogelijk is om de Motie 27A uit te voeren. 

Q4 2020 

Gedeputeerde komt schriftelijk terug op de bereikbaarheid van OV-teststraten 

(PS 23-9-2020) 
28-10-2020 

Zomernota (PS 30-9-2020) 

• Er komt een nader voorstel over doelgroep gratis OV 
p.m. 

VRT (PS 30-9-2020, M&M 28-10-2020) 

• Gedeputeerde zegt toe met winkeliersverenigingen N’gein in gesprek 
te gaan over de wijze van eventuele compensatie.  

• Gedeputeerde zegt toe de reizigers financieel te compenseren, 
uitwerking van vorm volgt nog. 

• Gedeputeerde neemt de motie van de VVD over en zegt toe deze uit 
te voeren. 

• Toezegging: checks & balances Indiensttredingsregeling 

• Aan Kwartaalrapportage Organisatieontwikkeling wordt een aparte 
kopje ‘Organisatieontwikkeling Mobilitiit / Trambedrijf’ opgenomen. 

• Gedeputeerde zegt toe dat GS in januari met statenvoorstel over 
financiën komen incl. eventueel omlabelen van op 15 juli 
vrijgegeven budget 

 

Gedeputeerde zegt toe dat GS het comité Soesterkwartier zullen 
benaderen voor een vervolggesprek over de busbediening in de wijk 
Soesterkwartier in Amersfoort. (M&M 28-10-2020) 

Q1 2021 

Inspreker N401/Spengen: In gesprek met de inspreker en achterban en 
de commissie informeren over de aanpak van de kruising na 
gesprek/overleg met bewoners. (M&M 28-10-2020) 

Q1 2021 

Inspreker N224: Traject N224 projectmatig aanpakken en in Q2 2021 PvA 
gereed. (M&M 28-10-2020) 

Q2 2021 

Motielijst. N.a.v. de in december 2019 aangenomen motie over de 
Donderbergrotonde zegt gedeputeerde toe in december met een 
schriftelijke update te komen. (M&M 28-10-2020) 

Q1 2021 

Zal overleg met VVD, 50PLUS en cvdK voeren over motie 
Kentekenregistratie (PS 11-11-2020) 

Q1 2020 

Zal PS meenemen in besluitvorming (door GS) over verlenging OV-
concessies (PS 11-11-2020) 

Q1 2020 

Memo over instrumenten samenwerking met gemeentenm bij 
Mobiliteitsprojecten (PS 11-11-2020) 

Q1 2020 

In Zomernota aangeven of zaken rond multimodale knooppunten 
versneld kunnen worden (PS 11-11-2020) 

Q3 2020 

Er volgt een statenbrief over de verbetering van de Oost-West 
verbinding door het Groene Hart (Spoorlijn Leiden-Utrecht) (PS 11-11-
2020) 

Q1 2020 

Gezonde Leefomgeving (dhr. ir. R.G.H. van Muilekom) 

Luchtkwaliteit (MME 3-9-2018) 

• Bij de evaluatie van de uitvoeringsagenda Gezonde Lucht worden de 
uitkomsten van het cocreatie-proces landbouw betrokken en de 
Staten geïnformeerd 

 
Q3 2021 

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

Q4 

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

Q3 
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Er komt in Q1 voorlichting over opties rookgasfilters bij particulieren (PS 
11-11-2020) 

Q1 

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

Vanuit PU zal punt MER en RES-sen bij RES 1.0 als inbreng worden 
meegegeven (M&M 22-5-2019 en 19-2-2020) 

Q2 2021  gekoppeld aan 
besluit RES 1.0 

Programmaplan Energietransitie (M&M 15-1-2020, PS 29-1-2020): 

• Bestuderen van Urgenda-maatregelen 
• Zal nader kijken naar verbeeldingen en visualisaties 

• Later dit jaar een overzicht van onderzoeken biodiversiteit i.r.t. 
zonneakkers 

 
Q4 
Q3/Q4 
Q4 2020 

Klimaatakkoord (PS 6-11-2019) 

• In het mobiliteitsplan wordt al onderzoek gedaan naar 
laadprogramma’s. Van Essen zegt toe om daar ook 
waterstoftankstations aan toe te voegen.  

 
Q4 2020 
 

RESsen (M&M 20-5-2020) 
• PS zullen worden betrokken bij de participatie richting  RES 1.0 

• GS zullen de participatieplannen op een rij zetten en eventueel een 
infosessie voor PS organiseren 

 
2021 
 
 

SMB-richtlijn: er zal nog info over deze zaak komen zodra de definitieve 
gerechtelijke uitspraak helder is (PS 8-7-2020) 

p.m. 

RESsen (PS 23-9-2020) 

• Sessie Kernenergie organiseren 

• Over zwarte wieken windmolens zal gedeputeerde in IPO-verband 
het Noorse onderzoek en een Nederlandse test aankaarten 

• Er zal voortdurend aandacht zijn voor de monitoring van de 
voortgang 

• Zal met de PARK nagaan in hoeverre hij een rol kan spelen bij het 
bijhouden van dilemma’s die ontstaan bij de ruimtelijke invulling 

• Zal zich hard maken om in de RESsen 1.0 de doelstelling van 50% 
lokaal eigendom te benoemen 

• Zal in de trajecten naar RES 1.0 aangeven dat de natuur- en 
milieuorganisaties voldoende betrokken moeten worden 

• Er volgt een memo over de verduurzaming door 
woningbouwcorporaties 

 

 

Inclusieve Energietransitie (7-10-2020) 

• GS zullen de commissie informeren over welke gemeenten succesvol 
een aanvraag kunnen doen voor de nieuwe ronde voor proeftuinen 
aardgas vrij 

• Een nadere invulling van de in de begroting opgenomen middelden 
voor de inclusieve aanpak wordt voor behandeling van de begroting 
door GS gegeven. 

 
p.m. 
 
 
November 2020 

VTH (dhr. A.J. Schaddelee) 

Info resultaten verzoek handhaving biomassacentrales (PS 29-1-2020) Via Taskforce stikstof 

VTH-Programma (M&M 19-2-2020) 

• Onderzoeken luchtwassers worden gebundeld en aan PS toegestuurd  

 
Q2 

 


