TERMIJNAGENDA COMMISSIE RGW (Ruimte, Groen en Wonen/Water)
Vergadering 25 november 2020
Laatst bijgewerkt op: 11-11-2020
Ter bespreking
Ter kennisname
25 november 2020 (PS 9 december 2020)
SV PIP Maarsbergen
Memo Paleis Soestdijk (informeren
over de ontwikkelingen)
(Gedeputeerde geeft nav van
bestuurlijk overleg dat op 09/11 is
geweest, een mondelinge
terugkoppeling stavaza Paleis
Soestdijk tijdens cie RGW 25/11)
SV Gewijzigde inrichting
SB plan van aanpak groen groeit mee
Nedereindse Plas (SV volgt
later volgend jaar. Een SB over
de stavaza komt in cie 10/2)
SV Realisatieplan
Memo vastgesteld Plan van Aanpak
beleidsontwikkeling langs
opvang en transport natuurdieren
Eem en Spoor
(toegevoegd tussen cie 14/10
en 25/11)
SB Verkoopstrategie Woonwijk en
Sortie 16 (HvdH) (uitgesteld, omdat
het eerst in de stuurgroep besproken
moet worden. Komt in de cie van
13/1)
SB Kaders en uitgangspunten kavels
Westflank (HvdH) (uitgesteld
vanwege de tijd die nodig is voor een
zorgvuldige besluitvorming en
afstemming met de gemeente(n);
komt in cie 13/1)
SB Gebiedsvisie Sortie 16
SB Voortgang aanpak spoedlocaties
Bodemsanering
Memo Marinierskazerne Doorn
(informeren over de voortgang) (via
de begrotingbehandeling zijn er
vragen gesteld over de voortgang
Marinierskazerne Doorn. Hierover is
op dit moment geen nieuws te
melden, anders dan in de
beantwoording is meegegeven.)
Memo Roadmap preventie
Afrikaanse varkenspest
Memo informatieverstrekking
vergunningsverlening stikstof 3e
kwartaal
(toegevoegd tussen cie 14/10 en
25/11)
Memo kortgeding kraakpand
Dolderseweg
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Bijeenkomsten/Infosessies
16 december van 13.00-14.30
uur infosessie nieuw
programma landelijk gebied

25 november van 10.00-12.15
uur digitale Bijensymposium

(toegevoegd tussen cie 14/10 en
25/11)
Memo stavaza nieuw agrarisch
bouwpenseel Soest
(toegevoegd tussen cie 14/10 en
25/11)
13 januari 2021 (PS 27 januari 2021)
SB Ronald McDonald Huis
SB Ecologische rapportages 2020
SB dynamische agenda netwerk
support RO
SB Verkoopstrategie Woonwijk en
Sortie 16 (HvdH)
SB Schipholconvenant verminderen
vogelaanvaringen
SB Kaders en uitgangspunten kavels
Westflank (HvdH)
Beantwoording/voorgenomen
aanpak motie ‘Hout, daar kun je op
bouwen’
SB Ontsnipperingsprogramma 2.0
10 februari 2021 (PS 3 maart 2021)
SB Voortgangsrapportage
Samenwerkingsagenda Landbouw
SB Gewijzigde inrichting
Nedereindse Plas
SB Resultaten Pilots Groene Contour
en nadere invulling
Rekenkamerrapport Bescherming
drinkwaterbronnen
24 maart 2021 (PS 14 april 2021)
SV Voedselagenda
SB Rapportage Natuur
SB Evaluatie Ganzenbeleid en
alternatieve vormen
schadebestrijding
SB Conceptontwerp Bodem &
Waterprogramma
SB Evaluatie Programma
Veenweiden
SB Uitvoeringsstrategie Landelijk
Beleid
19 mei 2021 (PS 2 juni 2021)
16 juni 2021 (PS 7 juli 2021)
2

13 januari van 09.30-11.30 uur
digitaal werkbezoek BIJ12
13 januari expertmeeting
Voedselagenda - aansluitend
op cie RGW

8 september 2021 (PS 22 september 2021)
6 oktober 2021 (PS 10 november 2021)
24 november 2021 (PS 15 december 2021)
Informatiesessies (Digitaal) en werkbezoeken (buitenshuis) nader in te plannen
(worden georganiseerd bij minimale deelname van 7 resp. 10 deelnemers)
Thema
Doel
Wanneer
Miniconferentie Water
Op 2 september zou er een
Een datum moet nog worden
(digitaal)
Waterdag worden georganiseerd.
vastgelegd. In overleg met de
Die kon niet doorgaan ivm corona. In Waterschappen wordt nu
het kader van het Bodem en Water
gekeken naar woensdagochtend
programma dat eraan zit te komen,
3 februari om deze digitale
wordt er nu een digitale
miniconferentie te laten
miniconferentie Water met externe
plaatsvinden.
partners georganiseerd. De
commissie heeft bij de griffier de
specifieke onderwerpen die
belangstelling hebben, aangeleverd.
Natuur
Kennismaken met Natuur in de
Voorjaar 2021
gemeente Vijfheerenlanden
Groslijst
ONDERWERP
Landschapsverordeningsplan
Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied
Utrechtse Bijendag (Verwijzing motie113)

SV Strategisch Bosbeleid
SB Vaststelling programma wonen en werken
SB Rijnbrug (inpassingsplan/projectbesluit) Voorontwerp
SB Oostelijke rondweg Veenendaal (inpassingsplan/projectbesluit)
voorontwerp
SV Bodem- en Waterprogramma
SV Gewijzigde inrichting Nedereindse Plas
TOEZEGGINGEN
Ruimtelijke ontwikkeling (dhr. H. van Essen)
Marinierskazerne Doorn (RGW 22-1-2018, RGW 08-1-2020)
• ieder half jaar voortgang melden, of zodra actualiteit is.

Statenbrief Soestdijk
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TERMIJN
Q4 2020 Q2 2021
Q4 2021
Voorjaar 2021
Digitaal op 25
november 2020;
doorwerking in beleid
in Q2 2021
Q2 2021
Q1 2021
Q1 2021
Maart/april 2021
Q4 2021
2021
AFDOENING
Q3 Q4 2020 Laatste
update is gegeven via
de beantwoording van
een schriftelijke vraag
nav
begrotingsbehandeling

Gedeputeerde zegt toe de commissie geïnformeerd te houden. (RGW 20-112019)

Q4 2020 RGW 25/11
mondelinge
mededeling

Verplaatsing Ronald McDonald-huis Utrecht Science Park
(OVB Gezien bespreking 20/11/19 afwachten tot voorjaar) afgesproken is dat
Gedeputeerde Strijk de commissie zelf actief informeert over de stand van
zaken en voortgang. (Nav termijnagenda – Cie RGW 13 mei 2020)
Bouwblokaanvraag boer Bethunepolder – n.a.v. Rondvraag RGW 14 oktober
2020)
Gedeputeerde Van Essen gaat contact opnemen met de betreffende
wethouder van gemeente Stichtse Vecht om de casus over de
bouwblokaanvraag van de boer in de Bethunepolder te bespreken.
Gedeputeerde informeert de commissie naar aanleiding van dit gesprek
mondeling of schriftelijk.

September Q4 2020
Indien de situatie
daartoe aanleiding
geeft (SB in cie 13/1)
13-01-2021

AVP (Mw. H. Bruins Slot)
Natuur (Mw. H. Bruins Slot)
Beheerplannen Natura 2000 Kolland en Overlangbroek
Gedeputeerde zal PS op de hoogte houden over het vervolgproces voor de
vaststelling. (RGW 22-5-19)
N.a.v. Begroting PS 11-11-2020
Gedeputeerde informeert PS over de voortgang van de gesprekken over
deelname van particuliere grondeigenaren in de Stichting Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug.
N.a.v. Memo Groene Contouren (RGW 21-01-2019)
• Er komt een evaluatie en eindrapportage van de pilots Groene Contour
• Motie 012 m.b.t. Bijen van VVD en PvdD, gedeputeerde zegt toe te
kijken of deze te verbinden is met de Bijendag. (Begroting, RGW 9
oktober 2019)

Q3/Q4 2020

Zomer 2021

Q4 2020 Q1 2021
25 november 2020
(uitnodiging reeds
verstuurd voor de
Bijendag)

Klimaatadaptatie
RGW 09-09-2020
• Gedeputeerde Bruins Slot komt met een Statenbrief over de stand van Voor de zomer 2021
zaken. Hierin zal staan hoe de acties gevorderd zijn, een overzicht van
de plannen inzake water/droogte et cetera, en welke uitgaven er zijn
gedaan.
Bosbeleid
RGW 09-09-2020
• Opstellen Bossenstrategie

Voor de zomer 2021

Rapportage Natuur: Gedeputeerde reageert op vraag van de PvdD over de
Vrijstellingslijsten dit mee te nemen in de rapportage voor 2020. (RGW 20-112019)
Aanpak Stikstof
PS 3 juni 2020 (Financiering 2020)
- Indien Rijk beslist tijdelijke ruimte die vrijkomt door de coronacrisis in te
mogen zetten voor andere projecten, bv bouwprojecten, dan komt de
Gedeputeerde met een inventarisatie richting de Commissie/PS.
RGW 9 september 2020
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Q4 2020 Q1 2021

Q3/Q4 2020

- PS wordt geïnformeerd over de inzage IPO-verslagen inzake Stikstof, bij
voorkeur via de dubbele inlog voor PS.
RGW 14 oktober 2020
- Na behandeling van de wet stikstof in de Tweede Kamer komt de
gedeputeerde met een memo over de consequenties van de wet.

Q4 2020 Dit wordt
vanaf week 46
uitgevoerd via dubbele
inlog

Vislood (RGW 08-01-2020)
Gedeputeerde zegt toe:
1.
voortgangsrapportage van het ministerie LNV over de greendeal te
delen (als die openbaar is).
2.
Communicatie via de kanalen van de provincie over alternatieven voor
lood, maar plaats wel de kanttekening geen spreekbuis van of voor de
sportvissers te zijn.
3.
Daarnaast zegt gedeputeerde toe bij het aflopen van de huurperiode in
2024 te kijken naar de mogelijkheden e.e.a. aan te passen.
SV Salmsteke (RGW 15-04-2020)
Moerasnatuur – Gedeputeerde zegt toe dat wanneer dit niet gerealiseerd kan
worden er daarvoor in de plaats hoogwaardige natuur komt.
Taxatie ganzenschade (RGW 09-09-2020)
GS informeert PS of n.a.v. Fries validatieonderzoek naar de taxatie
ganzenschade (komende winter/voorjaar) interprovinciaal die taxatie en de
beoordeling van aanvragen om ontheffingen wordt aangepast.
Statenbrief Faunabeheerplan (RGW 14-10-2020)
- Gedeputeerde gaat begin volgend jaar het eerder vanwege corona
uitgestelde een minisymposium organiseren in samenwerking met de
Faunabeheereenheid Utrecht. Hierbij wordt nog samen met PS gekeken welke
onderwerpen er aan bod komen tijdens dit symposium.

Q4 2020

- Gedeputeerde komt met een brief naar aanleiding van de ganzenevaluatie

Q4 2020/Q1 2021

-Gedeputeerde gaat, in samenwerking met partners (zoals
Faunabeheereenheid Utrecht), kijken naar de mogelijkheden voor het starten
van een pilot met TNRC.

Q1 2021

-Gedeputeerde komt ook met een brief over preventie en alternatieven
faunabeheer

Q1 2021

-Gedeputeerde gaat bij andere provincies na of er draagvlak is om samen
richting het Rijk een verzoek te doen voor uitvoering van de Tweede
Kamermotie Moorlag

Q1 2021

- Gedeputeerde gaat de communicatie/voorlichting oppakken rondom
preventie van het verwilderen van katten vooral bij recreatieterreinen (zoals
inzet van social media)
Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling (dhr. R. van Muilekom)
Statenvoorstel Programmaplan uitvoeringsprogramma versnelling
woningbouw 2021-2024 (RGW 14-10-2020):
-Het verzoek is gedaan om niet alleen aantallen op te nemen in de monitor
wonen, maar ook op de kwantitatieve aspecten te monitoren. Hierop komt de
gedeputeerde eerste kwartaal 2021 terug.
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Na afloop van het
onderzoek (Q1/Q2
2021)
Q1 2021

Q1 2021

Q1 2021

- Houtbouw: aan de uitwerking van de motie ‘Hout, daar kun je op bouwen’
wordt op dit moment gewerkt. Planning is PS eind Q4 2020 te voorzien van de
beantwoording/voorgenomen aanpak.

Q4 2020

Hart van de Heuvelrug (dhr. R. van Muilekom)
Grondbeleid (dhr. R. Strijk)
N.a.v. Statenvoorstel Nota Grondbeleid (RGW 09-09-2020)
• De gedeputeerde zegt toe dat totdat de Omgevingswet inwerking
treedt onteigeningsbeslissingen altijd langs PS komen. Door de
inwerkingtreding van de Omgevingswet worden PS bevoegd gezag voor
onteigeningsbeslissingen.
IFL (Dhr. H. van Essen )
Gedeputeerde zegt toe dat bij uitwerking van IFL ook casussen met sociaal
aspect opgenomen worden. (RGW 08-01-2020)
Water (Mw. H. Bruins Slot)
Bodem/bodemdaling (Mw. H. Bruins Slot)
GS sturen de rapportage van HDSR door over het Project Klimaatslim Boeren
op Veen (KSBoV) van HDSR. (RGW 19-6-19 voorjaarsnota)

N.a.v. Statenvoorstel Bodemdaling (RGW 09-09-2020)
• Motie 147, nog niet afgedaan. Er komt nog een vervolg, bijvoorbeeld in
de Regionale Veenweidenstrategie
N.a.v. infosessie Bodem en Water (RGW 14-10-2020)
• Gedeputeerde komt met een memo over KWA, POA, AORTA en de rol
van PS hierbij. Ook wordt in het memo aandacht besteed aan het
plaatsen van bomen/bossen bij rivieren zoals de Hollandse IJssel.
Rekenkamer rapport

Rapport Bouwen aan Regie (Wonen, cie RGW 8 januari 2020)
AFGEHANDELD
ONDERWERP
M.b.t. Varkenspest zal de gedeputeerde de commissie informeren over
instrumenten, zodra men in IPO-verband zo ver is (RGW 15-10-2018)
(toezegging afgedaan d.m.v. toesturen memo over Afrikaanse Varkenspest
met Roadmap)
Memo over de Afrikaanse Varkenspest met Roadmap (RGW 14-10-2020)
Motie 99 (ganzen en stikstofdepositie) en de stand van zaken hierbij wordt
volgende RGW-vergadering op teruggekomen bij agendapunt ‘mededelingen’.
(RGW 09-09-2020)
Evaluatie AVP (o.a. met gebiedspartijen) is afgerond en komt richting
commissie. Naar aanleiding daarvan wordt het proces besproken om
vervolgens het inhoudelijke gesprek met commissie te voeren. (RGW 09-092020)
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Q4 2020

Q1 Q2 Q3 2020 Na
afloop van het project
KSBoV (gestart in 2019
en heeft een looptijd
van 4 jaar)

Q4 2020

Voortgangsrapportage
opvolging
aanbevelingen

Februari 2021

DATUM
15-10-2020 memo
verzonden aan
commissie RGW
RGW 14/10

RGW 14/10

Versterking programma Lekdijk (verwijzing Motie085)
Gedeputeerde zegt toe de commissie na de zomer nader te informeren over
de stand van zaken rondom de regionale monitoring (toezegging nav SB
tussentijdse evaluatie programma Binnenstedelijke Ontwikkeling, RGW 12-22020)

RGW 14/10
RGW 14/10

Verzoek om informatiesessie kleinschalige bosbouw /voedselbossen (RGW 09- Onderwerp is
09-2020)
meegenomen in de
informatiesessie
Bossenstrategie &
Natuur op 14/10
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