TERMIJNAGENDA COMMISSIE RGW (Ruimte, Groen en Wonen/Water)
Vergadering 12 februari 2020
Laatst bijgewerkt op: 29-01-2020
Ter bespreking
12 februari 2020

18 maart 2020

Ter kennisname

Bijeenkomsten

Notitie FoodValley
SB evaluatie Programma
Binnenstedelijke ontwikkeling

SB Verplaatsing Ronald McDonaldhuis (OVB Gezien bespreking
20/11/19 afwachten tot voorjaar)
Memo Bijendag
Notitie Landbouwcoaches
SB Eindrapportage Integraal
Gebiedsprogramma 2019
13 mei 2020 – LET OP op locatie Gemeente Vijfheerenlanden
SB Uitkomsten Challenge
Middenhuur/Platform Woningmarkt
(stond feb)
SB Uitvoeringsplan met
parnterinstellingen LEU, IVN, HUL
2021-2024
17 juni 2020
SV Programma
SB Ontwerp PIP Maarsbergen
Binnenstedelijke
Ontwikkeling/Wonen 20212024
9 september 2020

27 mei 2020 Hooravond PIP
Maarsbergen

2 september 2020 Waterdag

14 oktober 2020
25 november 2020
SV PIP Maarsbergen
Informatiesessies (binnenshuis) en werkbezoeken (buitenshuis) nader in te plannen
(worden georganiseerd bij minimale deelname van 7 resp. 10 deelnemers)
Thema
Doel
Wanneer
HvH / ontwikkel lokatie
Veldbezoek
Soesterberg
Natuur
Kennis maken met Natuur in de
13 mei, ’s ochtends informatief
gemeente Vijfheerenlanden
programma, ’s middags RGW
vergadering in gemeentehuis
gemeente Vijfheerenlanden in
Meerkerk
Groslijst
ONDERWERP
Halfjaarlijks info stand van zaken geluidwal Woerden

TERMIJN
Afgedaan ivm het in
uitvoering gaan
Q1 2020
Q1 2020
Q1 2020

Klimaatadaptatie
Notitie opvang Wilde Dieren
Provinciale voedselagenda
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Jaarlijks evaluatie voortzetten moratorium Geiten
Integrale uitvoeringsprogramma bodemdaling
Evaluatie bestaand ganzenbeleid en vaststelling nieuw ganzenbeleid
Resultaten pilots groene contour en voorstel nadere invulling
Ecologische voortgangsrapportage (jaarlijks)

Q1/Q2 2020
Q1/Q2 2020
Q1/Q2 2020
Q2 2020
2020 Q4

Biedboek middel dure huur
Vaststelling landschapsverordeningsplan
Vaststelling ontsnipperingsprogramma 2.0
Vaststelling driejaarlijkse Rapportage Natuur
Uitvoeringsplan met parnterinstellingen LEU, IVN, HUL 2021-2024
(Aanjaag) provinciaal programma Klimaatadaptatie
Vaststelling Blauwe Agenda

n.t.b.
2020
2020
2020
2020
2020
2020

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
Gedeputeerde zegt toe de commissie geïnformeerd te houden. (RGW 20-112019)
Mogelijke verplaatsing Ronald Mc Donaldhuis (Strijk en Van Essen)
Afgesproken te wachten tot maart 2020, gedeputeerde informeert commissie
als er iets gebeurd in de richting van een mogelijke oplossing.
AVP (Mw. H. Bruins Slot)
Gedeputeerde zegt toe statenleden te bevragen over hun ervaringen met de
AVP en dit mee te nemen in de evaluatie (Begroting, RGW 9 oktober 2019)
Natuur (Mw. H. Bruins Slot)
Rapportage Natuur (RGW 30-10-2017):
• In IPO-verband zal de kwestie over nieuwe bestrijdingsmiddelen worden
aangekaart
Beheerplannen Natura 2000 Kolland en Overlangbroek
Gedeputeerde zal PS op de hoogte houden over het vervolgproces voor de
vaststelling. (RGW 22-5-19)
M.b.t. Varkenspest zal de gedeputeerde de commissie informeren over
instrumenten, zodra men in IPO-verband zo ver is (RGW 15-10-2018)
Nav Memo Groene Contouren (RGW 21-01-2019)
• De commissie wordt op een tussentijds moment geïnformeerd over de
voortgang Groene Contouren
• Er komt t.z.t. een overzicht van de 5 projecten
Motie 2012 mbt Bijen van VVD en PvdD, gedeputeerde zegt toe te kijken of
deze te verbinden is met de Bijendag. (Begroting, RGW 9 oktober 2019)
Ecologische rapportages: Gedeputeerde reageert op vraag van de PvdD over
de Vrijstellingslijsten dit mee te nemen in de rapportage voor 2020. (RGW 2011-2019)
Aanpak Stikstof (RGW 20-11-2019)
- Kijken naar mogelijkheid om cie actief te informeren, in overleg met griffie
en gedeputeerde
- Gedeputeerde zegt toe de juridische plichten/mogelijkheden GS versus PS
toe te lichten.
- Gedeputeerde zegt na te gaan hoe het zit met invloed van bedrijven
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AFDOENING
Q1 2020
Voorjaar 2020
Maart 2020

Begin 2020

Jan. 2019

p.m.
p.m.

Bijendag in 2020
2020

Voorstel Q1 2020
8 jan 2020
8 jan 2020

Toegezegd nav RGW 1.3 - Ingekomen stuk 6 Reactie Zuid-Hollands Landschap op
Ontwikkelingsbeeld Groen en Landschap een afschrift van de brief gericht aan de U16
aan de cie. RGW te sturen (RGW 08-01-2020)
Vislood (RGW 08-01-2020)
Gedeputeerde zegt toe:
1.
voortgangsrapportage van het ministerie LNV over de green deal 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 eea aan te passen.
Bestrijdingsmiddelen (RGW 08-01-2020)
Gedeputeerde zegt toe na te gaan hoe eea geregeld is bij de beheerorganisatie(s)
O-Gen (RGW 08-01-2020)
Gedeputeerde zegt toe terug te komen op het verzoek omtrent subsidieverlening. Dit
wil ze eerst overleggen met collega Strijk, alvorens inhoudelijk toe te zeggen.
Stikstof (RGW 08-01-2020)
21/1 Brief stand van zaken, waarbij wordt ingegaan op gebiedsgerichte proces. Mbt
vergunningverlening overlegt gedeputeerde Bruins Slot met collega Schaddelee.
23/1 Technische vragen door PS aan GS
27/1 Beantwoording technische vragen
29/1 PS vergadering

Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling (dhr. R. van Muilekom)
Binnenstedelijke Ontwikkeling
Retailvisie (RGW 22-1-2018 en PS 5-2-2018) (dhr. R.Strijk – economie
portefeuille)
• Evaluatie voorafgaand aan de verkiezingen 2019; dit ook als opmaat
naar de nieuwe Omgevingsvisie
Gedeputeerde zegt toe, dat op het moment da de regiodeal meer concreet is,
de Staten hierover geinformeerd worden (Begroting, RGW 9 oktober 2019)
Gedeputeerde zegt zoals ook in het stuk vermeld staan dat ze de
aanbevelingen overnemen. Dit wordt al grotendeels verwerkt en
meegenomen in de evaluatie. (RGW 08-01-2020, RR Bouwen aan Regie)

zsm

PS 29 januari 2020

2020 Q1

2020 Q1
Feb 2020

Hart van de Heuvelrug (R. van Muilekom)
IFL (Van Essen )
Toegezegd de suggesties (over de meer op sociaal gerichte aanpak) mee te
nemen naar de Sociale agenda. (RGW 08-01-2020)
Water (Mw. H. Bruins Slot)
Bodem/bodemdaling (Mw. H. Bruins Slot)
Sterke Lekdijk: GS sturen de rapportage van HDSR door (RGW 19-6-19
voorjaarsnota)
Gedeputeerde zegt toe de uitvoeringsagenda ter kennisname in de cie RGW te
bespreken, mocht er dan vanuit de commissie behoefte zijn zaken toe te
voegen dan is dat aan de commissie. (RGW 26-11-2018, Bodemdalingsvisie)
Rekenkamer rapport
Rapport Bouwen aan Regie (Wonen, cie RGW 8 januari 2020)
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2020

Q1 2020
1e half jaar 2020

Voortgangsrapportage
opvolging
aanbevelingen
Februari 2021
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