Lijst moties voor PS 8 april 2020 (25 maart 2020 Presidium )
Nr.

1

Datum PS
Onderwerp
Inhoud
en
Verzoeken GS om
indiener
Commissie Milieu & Mobiliteit (M&M)
M87
2-11-2015
Milieu
“Geen snelheidsverhoging 100 naar 130 km A2”
50PLUS,
SP, PvdA,
D66 en
GroenLink
s

Termijn
van
afdoening

Stand van zaken GS

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

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

6-11-2017
SP

Energie

“Veiligheid voorop bij Geothermie”, samen met EBN
boorlocaties vooraf beoordelen en veiligheid als uitgangspunt
te nemen bij beslissingen

p.m.

--

M151

10-122018
D66

Mobiliteit

Voorstel
Q1 2021

M153

10-122018
GroenLink
s, CDA,
ChristenUn
ie en PvdA

Mobiliteit

Q4 2019

Schaddelee - Loopt

2020

M154

10-122018
GroenLink
s, SGP,

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

Van Essen - Staten zijn met
memo 2018MME174
geïnformeerd over stand van
zaken. Momenteel loopt
geologisch onderzoek met
o.a. EBN
Schaddelee - Wordt
meegenomen in project
Rijnbrug

Q1 2021

Schaddelee - Wordt
meegenomen in project
Rijnbrug

Q1 2021

Evaluatie
2025

MME

Lijst moties voor PS 8 april 2020 (25 maart 2020 Presidium )
Nr.

M09

M03

2

Datum PS
en
indiener
PvdA en
ChristenUn
ie
18-022019
D66,
ChristenUn
ie,
50PLUS,
PvdA

Onderwerp

Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn
van
afdoening

Stand van zaken GS

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

Mobiliteit

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

2024

M&M

18-022019
GroenLink
s, 50PLUS,
CDA,
PvdA, SP,
ChristenUn
ie

Mobiliteit

Motie 80 op de Zuilense Ring, voorstel uit werken

Q4 2021

Schaddelee - Wordt
onderzocht
Q4 2020 wordt visie op
verlaging snelheid
provinciale wegen verwacht.
Maatwerk is daarin mogelijk.
Realisatie rondweg wordt in
2024 verwacht.
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. De
trajectaanpak is een
integrale studie waarbij ook
de aspecten geluid en
luchtkwaliteit aan bod komen
en volgens het dan geldende
beleid noodzakelijke
maatregelen worden
benoemd. Hierin houden wij
ook rekening met de
omgeving zoals de realisatie
van de Noordelijke Randweg
door de gemeente Utrecht
en de ruimtelijke
ontwikkelingen in Stichtse
Vecht. Een belangrijk
aandachtspunt hierin is de
trajectcontrole en de

Lijst moties voor PS 8 april 2020 (25 maart 2020 Presidium )
Nr.

3

Datum PS
en
indiener

Onderwerp

Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn
van
afdoening

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

M48

10-7-2019
50PLUS
en PvdA

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

M30

10-7-2019
CDA

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

M62

25-092019
ChristenUn
ie

Energie

gemeenten actief te ondersteunen bij
het in beeld brengen van warmtevraag- en aanbod en
warmtevisies door hiervoor
ondersteuning en expertise beschikbaar te stellen.

2021

M52

25-092019
50PLUS,
PvdA,
CDA,
D66,Groen
Links,
ChristenUn

Milieu

Zich aan te sluiten bij het verzet van de gemeenten De Ronde
Venen en Stichtse Vecht tegen de
voorgenomen snelheidsverhoging en met de minister van I en
W hierover in gesprek te gaan. En tevens PS over de
voortgang en de uitkomst van deze gesprekken te informeren;

Na zomer
2020

Stand van zaken GS
mogelijkheden tot behoud
daarvan.
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 - Kwaliteitsborg
voor de duur van het
contract is toegezegd en
wordt ook meegenomen in
het proces van overdracht
naar de gemeenten.
Onderdeel van
halfjaarrapportages naar PS
(eerste juni 2020)
Schaddelee - Opdracht is
gegeven en bestuurlijk
gesprek hierover heeft
plaatsgevonden met de
RUD. Een bestuurlijk
vervolggesprek is gepland
om dit dossier te blijven
volgen. Hiermee wordt
voorgesteld de motie als
afgedaan te beschouwen.
In begroting en
programmaplan Energie is
hiervoor budgetvrijgemaakt,
later in 2020 volgt
tussenstand.
Van Muilekom

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

Afgedaan

Lijst moties voor PS 8 april 2020 (25 maart 2020 Presidium )
Nr.

Datum PS
en
indiener
ie,
SP,SGP,P
vdD,FvD
en DENK
30-102019
CDA en
GroenLink
s

Onderwerp

Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn
van
afdoening

Stand van zaken GS

Mobiliteit

Q2 2020

Schaddelee

M84

30-102019
CDA

Energie

Q2 2020

M87

30-102019
PvdD

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;
Om een voorstel uit te werken voor het gebruik van
versnellingsteams zon op dak bij het
benutten van platte daken in lijn met de aanpak van de
Provincie Gelderland'.
om de autoloze dag actief onder de aandacht van de Utrechtse
gemeenten te brengen;
te inventariseren welke Utrechtse gemeenten open staan voor
een jaarlijkse of
eenmalige autoloze dag;
waar hiervoor behoeft is deelnemende gemeenten te
faciliteren bij de uitvoering
hiervan

M98

30-102019
SGP en
CDA

Mobiliteit

Bij gemeenten te inventariseren waar behoefte is aan een
dergelijke paal;
Zo snel mogelijk te komen tot installatie van de eerste
Utrechtse spaarpaal.

Q1 2020

Van Essen, is opgepakt is in
energieprogramma: update
over uitvoering volgt medio
2020.
Schaddelee
Op 9 maart jl. heeft de
portefeuillehouder tijdens
een diner pensant het
voorstel voorgelegd aan de
wethouders mobiliteit in de
provincie Utrecht. Conclusie
uit het overleg was dat,
hoewel een sympathiek idee,
er geen interesse is voor het
organiseren van een
autoloze dag onder de
gemeenten.
Hiermee is de motie
afgedaan.
Schaddelee
Uit inventarisatie onder de
Utrechtse gemeenten is
gebleken dat zes gemeenten
interesse hebben geuit om
de spaarpaal te
implementeren. Zodra er een
concreet inzetplan ligt van
minimaal twee van deze
gemeenten gaan we over tot

M83

4

Q1 2020

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

5

Datum PS
en
indiener

Onderwerp

M103

06-112019
GroenLink
s, CDA en
ChristenUn
ie

Duurzaamheid

M113
A

06-112019
SGP

Energie

M115

11-122019

Mobiliteit

Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn
van
afdoening

Stand van zaken GS

Haast te maken met het onderzoek naar de (on)wenselijkheid
van biomassa in de Utrechtse energiemix door in het eerste
kwartaal van 2020 een onderzoek uit te zetten. In dit
onderzoek aandacht te hebben voor zowel duurzaamheid als
luchtkwaliteit mbt biomassa in de provincie Utrecht.

Q1 2020

Van Essen

Zo snel als mogelijk is toe te werken naar circulaire bouw van
windmolens en zonnepanelen;
In de omgevingsverordening op te nemen dat vergunningen
voor windmolens en zonnepanelen worden verleend onder de
voorwaarde dat de windmolens en zonnepanelen aan het eind
van hun levensduur geheel worden opgeruimd en het
landschap in haar oorspronkelijke toestand wordt
teruggebracht.
De drie door Sweco aangedragen oplossingen financieel door
te rekenen, bij deze doorrekening voor elke optie inzichtelijk te
maken wat de oplossing 'kaal' kost en wat de oplossing kost
wanneer deze 'snelfietsroute-proof is,
Deze doorrekening zo snel mogelijk aan de Staten voor te
leggen. En voorts onverdroten door te gaan met de korte
termijnaanpak zoals besproken in de
commissie M&M.

Q1 2020

In ontwerp concept
verordening die GS in
december 2019 heeft
vastgesteld is dit
opgenomen. verder
afdoening is bij ontwerp
verordening in maart 2020.

2020

Schaddelee
Het vervolgonderzoek naar
de vormgevingsvarianten
wordt zo goed mogelijk
neergezet naast de studie
naar de snelfietsroute USPVeenendaal. Op dit moment
wordt de uitvraag naar de
adviesbureaus voorbereid en
deze wordt op korte termijn
uitgezet. Het onderzoek zal
niet alleen een financiële
doorrekening betreffen, maar
ook het ruimtebeslag en
andere factoren om de
inpasbaarheid te bepalen
worden onderzocht. De
resultaten worden in het
najaar van 2020 verwacht.

aanschaf. Op dit moment
vindt nadere afstemming
plaats met de betreffende
gemeenten. Wij informeren u
nader zodra de eerste
Spaarpaal operationeel is.

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

Lijst moties voor PS 8 april 2020 (25 maart 2020 Presidium )
Nr.
M10

Datum PS
en
indiener
29-01-20
VVD, D66
en CDA

Onderwerp

Binnen programma 4.4.2. Onderzoek en Innovatie de
mogelijkheden te onderzoeken naar de opslag en transport
van de duurzaam opgewekte energie in onze provincie,
alsmede naar de leveringszekerheid als gevolg van de
veranderde energiemix en hierbij de benodigde ruimtevraag
mee te nemen in beleid in samenspraak met de
netbeheerders. Tevens de voortgang op dit thema op te
nemen in de monitor van het programma.
M11
29-01-20
Energie
De betaalbaarheid van het Energie Programma voor bewoners
VVD, FvD
en bedrijven op te nemen in
en CDA
het op te stellen monitoringsinstrument.
M12a 29-01-20
Energie
Een kleine kern op te zoeken waar draagvlak is om mee te
SGP,D66,
werken aan een pilot om een kern energieneutraal te maken
VVD en
met behulp van waterstof; Te inventariseren met alle relevante
CDA
partijen, of en onder welke voorwaarden een pilot
gestart kan worden, waarbij de lokaal opgewekte (wind- en
zon) energie wordt opgeslagen door middel van waterstof en
de kern op onder meer deze wijze energieneutraal gemaakt
kan worden; De resultaten van deze inventarisatie voor te
leggen aan de Staten.
M13
29-01-20
Energie
In de uitwerking van het programma plan met meer urgentie te
SGP
werken aan de verzwaring van het elektriciteitsnet.
Commissie Ruimte, Groen en Water/Wonen (RGW)
M121 12-12Natuur
“Bomen langs provinciale wegen”, herbeplanting als leidend
2016
principe
CDA, D66,
VVD en
GroenLink
s
M118 7-12-2015
Platteland
“Investeringen kleine kernen”, dat aanvragen voor leefbaarheid
SGP, SP,
kleine kernen niet per definitie worden afgewezen.
PVV en
ChristenUn
ie
M085 24-9-2018
Water
Verkeersveilige recreatie Lekdijk
VVD, D66,
PVV, SGP,
PvdA en
ChristenUn
ie

6

Energie

Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn
van
afdoening
Q3 2020

Stand van zaken GS

Q3 2020

Van Essen -

Q3 2020

Van Essen -

Q3 2020

Van Essen -

permanent

Bruins Slot - Doorlopende
motie

--

Doorlopen
d
coalitieperi
ode

Van Muilekom -Doorlopende
motie

Loopt eind 2020 af. Komt
uit voorstel AVP 2016-2019

Q2 2020

Bruins Slot - In het
programma Versterking
Lekdijk wordt een
verkeersvisie opgesteld. In
deze verkeersvisie wordt ook
de verkeersveiligheid van het
recreatieve verkeer
meegenomen.

Van Essen -

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

Lijst moties voor PS 8 april 2020 (25 maart 2020 Presidium )
Nr.
M096

M098

Datum PS
en
indiener
24-9-2018
SGP,
50PLUS,
VVD,
PvdA,
ChristenUn
ie en PVV

Onderwerp

Inhoud
Verzoeken GS om

Landbouw/Nat
uur

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

24-9-2018
SGP,
ChristenUn
ie, CDA,
PVV en
50PLUS

Milieu
Landbouw/Nat
uur

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

Termijn
van
afdoening
Q2 2020

Stand van zaken GS

1e kwartaal
2019

Van Muilekom/ Bruins Slot Wordt een voorstel voor
gemaakt. Motie wordt in
portefeuille Van Muilekom
uitgevoerd.

Bruins Slot - Wordt
meegenomen in de
uitvoeringsagenda gezonde
lucht

Voorstel Presidium
(planning, afhandeling)
In te vullen door SGU
Na afloop van de projecten

Nav Statenbrief
2019RGW55 over
voornemen gecombineerde
uitvoering van moties 13
en 98 in RGW 22 mei
2019, is het voorstel om de
uitwerking af te wachten
24-3-2020: M098 als
afgedaan beschouwen.
Inhoudelijk valt het
onderwerp nu binnen motie
46. In die motie is
opgeroepen tot het
doorzetten van sanering
asbestdaken, begeleiding
agrariërs en
energietransitie. 12 februari
is een statenbrief over de
voortgang van het project
landbouwcoaches/erfbegel
eiders met uitgangspunten
besproken in de commissie
RGW. Naar verwachting
levert het project resultaat
op in september van dit
jaar, waarna we dan motie
46 kunnen afronden.

M113

7

5-11-2018
PvdA

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;

Najaar
2020

Bruins Slot - I.k.v. actief
soorten-beleid wordt er in
2019/2020 een
bijenonderzoek uitgevoerd.

Afhandeling afwachten

Lijst moties voor PS 8 april 2020 (25 maart 2020 Presidium )
Nr.

8

Datum PS
en
indiener

Onderwerp

M143

10-122018
SP

Transformatie
opgave

M160

10-122018
PVV, D66,
SGP, VVD
en CDA

Ruimtelijke
ontwikkeling

M146

10-122018
D66,
ChristenUn
ie, PvdA,
PvdD en
SGP

M147

10-122018

Inhoud
Verzoeken GS om
De opbrengst van de dag een plek te geven in het provinciale
beleid

Termijn
van
afdoening

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.
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.

2019

Bodem

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

Eerste helft
2020

Bodem

overleg te gaan met de waterschappen over het wijzigen van
het beleid naar functie

2020

Stand van zaken GS
Naast een inventarisatie
naar wilde bijen brengt het
ook in kaart welke gebieden
het belangrijkst zijn voor
wilde bijen en worden
beheer-adviezen gegeven.
Het organiseren van een
bijendag waarbij de
resultaten van dit prov.
onderzoek gepresenteerd
kunnen worden heeft
meerwaarde. Daarom willen
we de bijendag plannen in
voorjaar 2020. Bijendag
uitgesteld vanwege corona
naar najaar
Van Muilekom/Strijk

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.
Bruins Slot - Voorstel
uitvoeringsprogramma
passend bij de visie
bodemdaling, wordt
afgestemd met
Samenwerkingsagenda
Landbouw en regiodeal
Veenweide/Groene Hart.
Bruins Slot - In het kader van
de regio deal GH en IBP

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

Voorstel:
motie handhaven op
verzoek RGW 22 mei 2019

Bericht ontvangen wordt
Q2 2020

Lijst moties voor PS 8 april 2020 (25 maart 2020 Presidium )
Nr.

Datum PS
en
indiener
D66,
ChristenUn
ie, PvdA
en PvdD

Onderwerp

M148
a

10-122018
D66,
ChristenUn
ie, PvdA
en SGP

Bodem

M168

17-122018
D66, PvdA
en
50PLUS

Natuur

M106

12-122016
D66, PvdA,
CDA, SGP,
VVD en
ChristenUn
ie
18-022019
PvdD,
GroenLink
s, VVD,

M14

9

Inhoud
Verzoeken GS om
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 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

Termijn
van
afdoening

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.
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-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).

2020

Ruimte

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

Bij
herziening
PRS-PRV

Natuur

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

2020

2020

Stand van zaken GS
wordt met de waterschappen
overlegd. Voorstel hangt
samen met de regiodeal,
SAL, IBP en
uitvoeringsprogramma
Bodem én Omgevingsvisie
als het gaat om aangeven
van urgente gebieden.
Voorstel om na besluit
regiodeal PS te informeren
(zomer 2020).
Bruins Slot - Onderdeel van
de Regiodeal Groene Hart
en meenemen in uitwerking
Omgevingsvisie.
Voorstel om na besluit over
regiodeal PS te informeren
(zomer 2020).

Bruins Slot - Voor het einde
van het jaar komt er een
voorstel of het uitwerken van
een strategisch en breder
opgezet
houtopstandenbeleid voor de
provincie
meerwaarde heeft. Motie
wordt daarin meegenomen.
Van Essen - Zie M160

Bruins Slot

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

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

Lijst moties voor PS 8 april 2020 (25 maart 2020 Presidium )
Nr.

Datum PS
en
indiener
50PLUS,
D66, PVV,
PvdA, SP,
CDA,
ChristenUn
ie en SGP
10-7-2019
SP,
GroenLink
s,
ChristenUn
ie, CDA,
PvdA

Onderwerp

Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn
van
afdoening

Stand van zaken GS

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

Landbouwvisie

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

Q3 2019

Van Muilekom / Bruins Slot

M54

25-092019
SP en
50PLUS

Wonen

2020

Van Muilekom

M66

30-102019
PVV, CDA,
FvD en
SGP
30-102019
SGP
30-102019
SGP, CDA,
VVD, FvD

Natuur

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.
Niet tot gedwongen sluiting van agrarische bedrijven over te
gaan op basis van provinciale stikstofregels totdat nader
landelijk beleid is geformuleerd

In RGW 4 sept. jl is
toegezegd hierovereen
Statenbrief te sturen, deze
is in febr 2020 in de cie
RGW geweest. In najaar
2020 wordt project met
resultaat verwacht.
Voorstel: Na
terugkoppeling in het
najaar 2020 motie afdoen.

Q2/3 2020

Bruins Slot

Q3 2020

Bruins Slot

Q3 2020

Bruins Slot

30-102019
CDA en
SGP

Natuur

Op korte termijn onderzoek te laten doen naar de impact van
ganzen op de stikstofdepositie
in natuurgebieden
In 2020 de aanpak terugdringing VAB middels een VAB
platform (provincie, gemeenten en
maatschappelijke partners) concreet te maken;
Hiertoe de inzet van de VAB-loketten (Oost en West) te
evalueren;
De mogelijkheden voor opschaling van de loketaanpak (na
evaluatie), in samenhang met het
strategiedocument, over de gehele provincie te onderzoeken;
2 projecten in uitvoering te nemen als pilot met provinciale
betrokkenheid
op korte termijn te komen tot een aanpak, in samenwerking
met regionale partijen, die
direct resultaat heeft en leidt tot terugdringing van de
stikstofuitstoot;

Q2 2020

Bruins Slot

M46

M99
M100

M81

10

Natuur
Natuur

Lijst moties voor PS 8 april 2020 (25 maart 2020 Presidium )
Nr.

Datum PS
en
indiener

Onderwerp

M82

30-102019
CDA, D66,
GroenLink
s

Natuur

M85

30-102019
CDA en
GroenLink
s

Wonen

30-102019
PvdA en
50PLUS

Natuur

M88

Inhoud
Verzoeken GS om
• aansluitend pilots op te starten, met gebruikmaking van de
afgesloten regiodeals, waarbij de
terugdringing van stikstof, CO2 en methaan uitstoot centraal
staat;
• voor de uitvoering hiervan gebruik te maken van de
aanwezige kennis en organisaties (zoals
de gebiedscommissie West en O-gen).
Om maatschappelijke organisaties zoals de NMU, Utrechts
Landschap, LTO en
Natuurmonumenten te vragen om tot een gezamenlijk
actieplan te komen dat leidt tot
de realisatie van de extra bij planting van in ieder geval
600.000 in de provincie Utrecht
tot 2023 of zoveel eerder als mogelijk
De evaluatie van het huidige programma Binnenstedelijke
Ontwikkeling 2017-2021, inclusief het Beleidskader, begin
2020 aan de Staten toe te sturen.

Stand van zaken GS

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

2023

Bruins Slot

Motie roept op om bij
Kadernota 2021 een
voorstel te doen om dit
actieplan te financieren,
RGW 17 juni 2020

Q1 2020
en Q3
2020

Van Muilekom

Evaluatie behandeld in
RGW 12 februari 2020,

Q2 2020

Bruins Slot

Q3 2020

Van Muilekom

Jaarrekeni
ng 2017

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

Nieuwe programma volgt
nog.

Het nieuwe programma Binnenstedelijke ontwikkeling voor de
zomer 2020 aan de Staten aan te bieden.

De verdeling van stikstof concentratie(N uitstoot) binnen onze
provincie (bij diverse Natura 2000
gebieden) inzichtelijk te maken en voorstellen te komen waarin
staat op welke wijze de
gemeenten hulp en expertise geboden kunnen worden bij de
benodigde vergunning- aanvragen
en verlening.
M102 06-11Wonen
Naar aanleiding van het onderzoek dat door de regering wordt
2019
uitgevoerd (motie van Eijs) te onderzoeken of in samenwerking
GroenLink
met relevante partijen pilots kunnen worden opgestart voor
s, 50PLUS
betaalbare en duurzame houtbouw. Daarnaast houtbouw een
en CDA
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.
Commissie Bestuur, Economie en Middelen (BEM)
M44
04-07Kadernota
Cultuur voor ieder kind met Jeugdcultuurfonds (35.000 extra pj
2016
2016
ter ondersteuning en voor max 4jr)
SP, D66
en PvdA

11

Termijn
van
afdoening

Jeugdfonds Cultuur Utrecht
heeft van provincie Utrecht
een subsidie ontvangen
met als realisatie indicator
dat ze zich inzetten om alle
26 gemeenten uit de

Lijst moties voor PS 8 april 2020 (25 maart 2020 Presidium )
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
provincie Utrecht te laten
aansluiten bij het fonds.
Om dit te kunnen
realiseren, ontvangen ze in
totaal € 140.000 (€ 35.000
per jaar) voor de periode 1
januari 2017 tot en met 31
december 2020
Op 31-12-2019 waren 18
gemeenten aangehaakt bij
Jeugdfonds Cultuur
Utrecht. GS wil ook de
komende jaren het
jeugdcultuur fonds blijven
stimuleren.

M33
M035

M061

12

11-6-2018
ChristenUn
ie
09-072018
GroenLink
s, D66,
50PLUS,
PvdD, SP
en PvdA
09-072018
GroenLink
s, D66,
VVD, CDA
en
ChristenUn
ie

Economie

Herijking Economische Beleidsplan

Sociale
agenda

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 volgen en PS daarover
jaarlijks te informeren.
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

Cultuur

Strijk – Afgedaan
Doorlopen
d

Van Muilekom – Uitwerking
wordt opgepakt en dit wordt
nadrukkelijk in samenhang
bezien met de in 2020 vorm
te geven sociale agenda.

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).

PS 3 juni 2020

Afgelopen periode heeft
Kunst Centraal 34 scholen
weten te bereiken in de
provincie wat tot de
volgende resultaten leidt:
•
12 aanvragen zijn
gehonoreerd
•
1 aanvraag is in
behandeling
•
13 aanvragen zijn
in behandeling
•
8 scholen is
intensief contact
wat mogelijk tot
een aanvraag kan
leiden

Lijst moties voor PS 8 april 2020 (25 maart 2020 Presidium )
Nr.

Datum PS
en
indiener

Onderwerp

Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn
van
afdoening

Stand van zaken GS

M038
A

9-7-2018
PvdD en
GroenLink
s

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

M27

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 2020

M32

11-6-2018
SGP

Sport

geen extra risico’s Vuelta

M31a

10-7-2019
GroenLink
s en D66

Regio Deal
FoodValley

-

M53

25-092019 CDA,
VVD, SGP,
PVV, FvD
en
50PLUS
25-092019
ChristenUn
ie,
GroenLink
s, PvdA,

Erfgoed

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
Zich in te zetten om met de meest aangewezen partijen te
spreken over de mogelijkheid om de ontstaansgeschiedenis
van de Nederlandse staat meer zichtbaarheid te geven.

Strijk – Dit wordt
meegenomen in de
Onderwijs Arbeidsmarkt
agenda die is toegezegd
voor PS 11-11-2020.
Bruins Slot- Via memo
Bezinnen op Rol Provincie
(2019BEM115) stand van
zaken gegeven. Uitwerking
via programma Sterk
Bestuur waarover PS in Q2
worden geïnformeerd. Ook
komt er vernieuwde versie
Nota Verbonden Partijen
Bruins Slot – Wordt
meegenomen in de
planvorming
Bruins Slot

Q4 2020

Van Muilekom

de mensenrechten tijdens de handelsmissie nadrukkelijk aan
de orde te stellen en over de wijze waarop dat gebeurt te
rapporteren aan Provinciale Staten.
- ter voorbereiding van het debat in Provinciale Staten een
brede evaluatie uit te voeren met daarin in ieder geval

Q4 2019

Strijk – Afgedaan, u heeft
Statenvoorstel gehad

SGP

M56

13

Economie

Voorstel Presidium
(planning, afhandeling)
In te vullen door SGU
Inmiddels is
cultuureducatie op het VO,
met specifieke aandacht
voor het vmbo, opgenomen
in het coalitieakkoord en dit
zal de komende jaren
worden uitgewerkt in het
cultuur en
erfgoedprogramma.

Periodieke rapportage in
BEM

PS 3 juni 2020 In verband
met de wenselijkheid van
een fysiek debat is dit SV
uitgesteld.

Lijst moties voor PS 8 april 2020 (25 maart 2020 Presidium )
Nr.

Datum PS
en
indiener
PvdD,
50PLUS
en SP

Onderwerp

M91

30-102019
ChristenUn
ie en D66

Participatie

M101

30-102019
50PLUS,
D66, VVD
en DENK
29-01-20
GL,50PLU
S,CU,CDA,
PvdD,FvD,
PvdA,D66,
SP en
DENK

Natuur,
Recreatie en
Mobiliteit

29-012020
VVD, FvD
en SP
5-11-2018
PvdA, D66,
GroenLink
s en SP

Economie

M04

M05

M110

14

Economie

Recreatie

Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn
van
afdoening

Stand van zaken GS

Q2 2020

Schaddelee
Het concept programma
Participatie voor en door de
provincie Utrecht is
besproken in een
informatieve BEM cie op 1
april 2020. De reacties
worden verwerkt en het
definitieve programma zal in
Q4 ter vaststelling aan GS
worden aangeboden waarna
behandeling in PS.

Te inventariseren bij welke busstations,
natuurgebieden/bezoekerscentra,
snelfietsroutes en toeristische overstappunten (openbare)
toegankelijke toiletten in
onze provincie ontbreken
bij de andere aandeelhouders het verzoek neer te leggen om
het doel van de ROM, stimulering van economische
ontwikkeling, zoals beschreven in Artikel 2 van de akte van
oprichting, aan te vullen met een formulering die dit doel
inkadert binnen de randvoorwaarden van het brede
welvaartsprincipe; en eropaan te dringen dat over deze
randvoorwaarden bij investeringsbeslissingen verantwoording
wordt afgelegd.
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

Q3 2020

Bruins Slot

Q4 2020

Strijk - – Hierover zullen wij u
per Statenbrief informeren

Q4 2020

Strijk - Afgedaan, zie
Statenvoorstel

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

Medio
2020

Schaddelee - 1.wordt
opgenomen in het nieuwe
Programma recreatie en
toerisme, medio 2020
gereed

aandacht voor mensenrechten, alsook voor economische en
duurzaamheidsaspecten.
- geen nieuwe bestuurlijke en ambtelijke bezoeken uit en naar
China te plannen totdat Provinciale Staten over de evaluatie
heeft gedebatteerd.
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

2. is afgedaan in de
begroting; er zijn extra

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

Inventarisatie is vrijwel
gereed; Voor de zomer in
GS; in PS Q3

BEM Q2 2020

Lijst moties voor PS 8 april 2020 (25 maart 2020 Presidium )
Nr.

M15

Datum PS
en
indiener

Onderwerp

04-032020
DENK,
PvdA,
GroenLink
s, D66

Cultuur

M14

04-03Organisatie
2020
GroenLink
s,DENK,S
P,PvdD,
50PLUS,
PvdA,CDA
en D66
Commissie Omgevingsvisie (OGV)
M58a 25-09Omgevings2019
visie
VVD
M95
30-10Financiën
2019
D66,
GroenLink
s en VVD
M87
6-11-2017
Landbouw
ChristenUn
ie

15

Inhoud
Verzoeken GS om

Termijn
van
afdoening

Stand van zaken GS

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

- zich in te spannen om het proces voor een nieuwe
adviescommissie in de toekomst transparanter vorm te
geven. Een van de mogelijkheden hiertoe is een
sollicitatieprocedure. In ieder geval dienen er criteria
m.b.t. de samenstelling van de commissie op te worden
gesteld waar brede
expertise en culturele diversiteit een onderdeel van is. Dit
profiel dient vervolgens te worden verspreid via
verschillende (eventueel nieuwe) kanalen.
Een jaarlijkse prijs in te stellen voor een vrouw in de
provincie Utrecht die zich zichtbaar heeft ingezet voor de
maatschappij in het algemeen en vrouwenemancipatie in
het bijzonder.Een jury te benoemen die nominaties
verzamelt en op basis daarvan de persoon kiest die dat
jaar de prijs wint.Deze prijs de Bakhuis-Woltersonderscheiding te noemen, naar het eerste
vrouwelijke Statenlid in de provincie Utrecht.

2021

middelen opgenomen voor
zowel Beheer en onderhoud
in bestaande gebieden als
een bedrag voor toekomstige
investeringen.
Van Muilekom

Jaarlijks

Strijk

Polder Rijnenburg en de hele A12 zone expliciet onderdeel uit
te laten maken van het MIRTonderzoek in het doorrekenen
van de verschillende scenario’s.
Met ingang van de begroting 2021 een stresstest uit te voeren
op de begroting en deze
test aan te bieden bij de begroting aan PS

Najaar
2020

Van Essen, wordt in MIRT
onderzoek meegenomen, dit
is tweede helft 2020 klaar.
Strijk – met ingang van de
begroting 2021 willen we dit
gaan doen.

“Toekomstbestendige landbouw”, in de Omgevingsvisie
spreken over rendabele en toekomstbestendige landbouw

Omgevings
visie

Bruins Slot – Wordt
meegenomen bij
omgevingsvisie.

2020

Eind 2019

PS
november
2020

M97
A

24-9-2018
SGP en
PvdA

Landbouw/Nat
uur

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

M148
a

10-122018

Bodem

De plannen en ambities voor na 2030 worden al vanaf heden
ingezet en niet te wachten

2020

Bruins Slot - Onderdeel van
de Regiodeal Groene Hart

Lijst moties voor PS 8 april 2020 (25 maart 2020 Presidium )
Nr.

16

Datum PS
en
indiener
D66,
ChristenUn
ie, PvdA
en SGP

Onderwerp

Inhoud
Verzoeken GS om

Nr.

Indiener

Datum PS

Onderwerp

M26

DENK

5 juni 2019

Charter
diversiteit

M94

D66, CDA
en FvD

30 oktober
2019

MIP en MOP

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.

Termijn
van
afdoening

Stand van zaken GS
en meenemen in uitwerking
Omgevingsvisie.
Voorstel om na besluit over
regiodeal PS te informeren
(zomer 2019).

Moties die (ingediend) aangehouden zijn:
Inhoud
Verzoeken GS om
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.
Een doorrekening te (laten) maken, er van uitgaande dat alle activa
op een uniforme
wijze als investering gewaardeerd wordt en het gevolg daarvan op
de balans en de
kapitaallasten (exploitatiebudget) te verwerken, en
- de implicaties van een volledige verwerking daarvan voor te
leggen aan de Staten (in
eerste instantie in de FAC) en de accountant.

Stand van zaken:
In te vullen door
Aangehouden d.d. PS
Aangehouden d.d. PS

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

