Planning a) aangekondigde stukken b) toezeggingen c) geplande commissieactiviteiten d) aanbevelingen Rekenkamer e) openstaande moties
Statencommissie Verkeer en Milieu vergadering 12 september 2018
a.1 Bespreekstukken eerstvolgende overlegvergaderingen

Datum
overlegvergadering

Definitief voorkeursalternatief Duinpolderweg en MER (Vermeulen)

12 september

Opmerkingen / adviezen
-hoorzitting vrijdag 7 september 2018
-overlegvergadering VM woensdag 12 september 2018
-provinciale Staten woensdag 19 september 2018

GS-brief beantwoording motie 531 (Vermeulen)

12 september 2018

Commissiebesluit 16 mei 2018

Gsbrief uitvoering moties 749 bodemdaling en 762 zonneboeren

12 september 2018

De commissie besluit om, voor zover het betreft het terrein van de
commissie, dus de motie inzake bodemdaling, te agenderen in de
commissie Verkeer en Milieu van september 2018.

Lid GS-brief over actuele onderwerpen Schipholdossier, betrekken
RTHA in bredere discussie (Bom-Lemstra)

26 september 2018

Commissiebesluit 16 mei 2018 resp 6 juni 2018

Brief gedeputeerde Vermeulen inzake verkeersdoden Zuid-Holland

26 september 2018

Commissiebesluit 6 juni 2018. Betrekken landbouwverkeer,
provinciale rotondes en een, n.a.v. motie 754 inzake
verkeersveiligheid, evaluatie van de infrastructuur door een externe
partij.

a.2 Aangekondigde stukken lange termijn

Indicatieve planning
voor behandeling in
procedurevergadering

Najaarsnota 2018 (Vermeulen, Janssen).

26 september 2018

Begroting 2019 (Vermeulen, Janssen).

31 oktober 2018

Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (Vermeulen, Janssen).

31 oktober 2018

Inhoudelijke reactie op financiering (en vervolgproces) project
Grevelingen (Janssen).
Schriftelijk reageren op verzoek van de heer Minderhout (PvdA) om
een inhoudelijke reactie n.a.v. ontwikkelingen m.b.t. Grevelingen op

31 oktober 2018

Opmerkingen / adviezen

Toezegging 7 maart 2018.
Toezegging 4 april 2018.
GS-brief over behandeling moties en informeren pakket
maatregelen om zoet water in de toekomst te waarborgen (stuk 51
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de moties 556, 557 en 497 (Janssen).

procedureveragdering 16 mei) agenderen voor 31 oktober 2018.

Inventarisatie stiltegebieden Zuid-Holland (Janssen).

7 maart 2018

Naar aanleiding van bespreking 8 maart 2017; o.a. wordt nagegaan
hoe geluid in stiltegebieden gemeten of berekend kan worden.

N211/Wippolderlaan met alternatieve “Westland-variant”
(Vermeulen).

Tweede kwartaal 2018

Vergelijkingsrapportage procedurevergadering 16 mei 2018.
Bij de bespreking betrekken de stukken 1-11 uit de
procedurevergadering 16 mei 2018.

Actieplan Geluid 2018-2023 (Vermeulen).

12 september 2018

12 sept procedurevergadering

Pakket maatregelen om zoetwater in de toekomst te waarborgen
(samen met andere partners) (Janssen).

Voorjaar 2018

Toezegging 25 oktober 2017.

Resultaten vervolgonderzoek versnelde intercityvariant (Leiden –
Utrecht) (Vermeulen).

Medio 2018

Conform bespreking 7 februari 2018.

(Tweede bespreking) Voortgang programma Hoogwaardig Openbaar
Vervoer/ R-net (Vermeulen).

n.t.b.

Conform besluit commissie 7 maart 2018. Statenleden hebben
vragen ingediend. GS leveren op basis daarvan aanvullende info.

Brief over voortgang CLean INland SHipping project (Janssen).

Najaar 2018

Toezegging 31 augustus 2016.

Wijziging Reglementen Hoogheemraadschap van Schieland en
Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap Delfland,
Hoogheemraadschap Rijnland en Waterschap Hollandse Delta
(Janssen).

Derde kwartaal 2018

Besluitvorming moet plaatsvinden ruim voor de verkiezingen in
2019, vanwege het vastleggen van de organisatie die in het
waterschapsbestuur vertegenwoordigers van de categorie ‘natuurterreinen’ benoemen en kleine grenswijzigingen.

Beleidskader aanbesteding Waterbus (Janssen).
b. Toezeggingen

Vierde kwartaal 2018
Indicatieve planning
voor behandeling in
procedurevergadering

Opmerkingen / adviezen

De beschikbare toets op welke wijze wateroverlast zich verhoudt tot
infrastructuur, toe te zenden aan PS.

Gedeputeerde Vermeulen in PS 27 juni 2018

In kaart te brengen hoe, met meer aandacht, om kan worden gegaan
met ondergrondse infrastructuur, kabels, leidingen en tunnels, bij
werkzaamheden

Gedeputeerde Vermeulen in PS 27 juni 2018

Vooruitlopend op kaderbesluit infrastructuur 2019 een update te
verstrekken van de Netwerkanalyse uit 2014

Gedeputeerde Vermeulen in PS 27 juni 2018

Aan PS informatie sturen rondom MIRT pre-verkenning Brienenoord
Algra corridor

Gedeputeerde Vermeulen in PS 27 juni 2018
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Aan PS een GS brief te sturen met duiding “stad- en landtarieven”

Gedeputeerde Vermeulen in PS 27 juni 2018

Met reizigersorganisaties te bekijken welke OV-behoefte er is (geen
onderzoek)

Gedeputeerde Vermeulen in PS 27 juni 2018

Te inventariseren welke expertise nog mist t.b.v. best beschikbare
technieken in vergunningen t.a.v. (potentieel) zeer zorgwekkende
stoffen, voorstellen volgen a.d.h.v. inhoudelijk plan voor meer geld
indien nodig.

Technische sessie 26
sept. 2018 ZZS.

Gedeputeerde Vermeulen in PS 27 juni 2018

Een gesprek met de commissie te initiëren over éénduidige aanpak
landschapsverbetering, water, fietspaden.

Gesprek met provinciaal

Gedeputeerde Vermeulen in PS 27 juni 2018

adviseur ruimtelijke
kwaliteit (PARK) inzake
eenduidige aanpak
fietspaden, water en
recreatie (16/01).

Afschrift GS antwoordbrief op schrijven inzake kosten scootmobiel
veerpont Rozenburg Maassluis

12 september

Commissie 6 juni 2018

kaarten over bodemdaling, opgenomen in de klimaateffectatlas, delen
met de statenleden

26 september 2018

Commissie 6 juni 2018 bij bespreking Kader-/voorjaarsnota

Er volgen voorstellen voor extra budget voor
vergunningverlening/omgevingsdiensten indien blijkt dat de verwachting
niet uitkomt dat de ambities gehaald kunnen worden met de huidige
budgetten.

n.v.t.
NB M-813

Commissie 6 juni 2018 bij bespreking Kader-/voorjaarsnota

Schriftelijk en middels een bezoek op locatie zullen de ervaringen en
resultaten n.a.v. de innovatieve fietspaden worden gedeeld met de
statenleden

Technische sessie 16
jan 2019 (presentatie)

Commissie 6 juni 2018 als voorwaarde afhandeling motie 573, Field
Lab Innovatieve Fietspaden

Gedeputeerde bevordert ingeval van provinciale projecten en projecten
waaraan de provincie subsidie verleend dat de financiering ervan op
borden zal worden vermeld

n.v.t.

Commissie 6 juni 2018 bij bespreking Kaderbesluit Infrastructuur
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GS-brief met duiding van het betreffende RLI rapport

12 september 2018

Commissie 6 juni 2018 bij bespreking Kaderbesluit infrastructuur

N.a.v. bespreking brief gedeputeerde Bom-Lemstra luchtvaart , voor de
bredere bespreking luchtvaart gepland 12 september en de nog te
versturen GS brief hieromtrent suggesties ter harte te nemen als het
gaat om aanvullende informatie, o.a. het (openbare) rapport van de
DCMR inzake meldingen geluid 2017 RTHA zal door gedeputeerde
worden toegestuurd.

26 september 2018

Commissie 6 juni 2018

N.a.v. bespreking brief gedeputeerde Bom-Lemstra luchtvaart , aan
de kwartiermaker het verzoek over te brengen om in gesprek te gaan
met de commissie VM over de resultaten van het rapport

Gesprek 3 oktober 2018

Commissie 6 juni 2018

N.a.v. bespreking brief gedeputeerde Bom-Lemstra luchtvaart, zodra
het rapport van de kwartiermaker gereed en definitief is dit aan de
statenleden te doen toekomen

26 september 2018

Commissie 6 juni 2018

In samenwerking en in afstemming met de portefeuillehouder in
Noord-Holland, bezien hoe in contact kan worden gekomen
met bewoners, bedrijven en betrokken in de gemeente Lisse over de
Duinpolderweg (Vermeulen).

12 sept 2018 VM

Toezegging 16 mei 2018 n.a.v. bespreking Duinpolderweg.

In toekomstige voortgangsrapportages meer aandacht te besteden
aan het thema ‘gezondheid’ en de inspanningen die gemeenten doen
in het kader van luchtkwaliteit.
Het aangepaste actieplan NSL ter informatie aan de commissie te
sturen nadat de minister het actieplan aan de Tweede Kamer heeft
aangeboden. (Janssen)

Toezeggingen 16 mei 2018 n.a.v. 8ste voortgangsrapportage
luchtkwaliteit.

In het kader van de revisievergunning voor Chemours te bezien of de 12 sept 2018
emissie van allerlei stoffen verder kan worden teruggebracht;

Toezeggingen 4 april 2018.

Persbericht 14 februari 2018 van aannemerscombinatie, projectorganisatie RijnlandRoute en gemeente Leiden over werkzaamheden
geluidswal langs A44 (Vermeulen).

Toezegging 4 april 2018.
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Schriftelijk verslag van verkenningen en gesprekken in het kader van
de verbreding Rijn-Schiekanaal bij Rijswijk (Janssen).

Toezegging 4 april 2018. Op basis daarvan mogelijk bespreking in
de commissie. Bij de bespreking betrekken email van bewoners
(stuk nr 47 procedurevergadering 16 mei 2018).

Afschrift reactie GS op brief Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof
(Vermeulen).

Toezegging 7 maart 2018.

Definitieve planning voor plaatsen geluidsschermen langs de N209 bij
de Kruisweg in Lansingerland (Vermeulen).

Toezegging 7 februari 2018.

Informatieve brief over de N207 bij Leimuiden en reactie op petitie
busbanen en parallelweg N207 (Vermeulen).

Toezegging 29 november 2017.

Afschrift reactie GS op brief Actiecomité Stop Geluidhinder A4
(Vermeulen).

Besluit commissie 29 november 2017.
Te betrekken bij bespreking in de cie DO 14 februari 2018.

Afschrift reactie GS op brief dhr. Monkelbaan over besluitvorming
Duinpolderweg (Vermeulen).

Besluit commissie 29 november 2017.

Afschrift reactie GS op brief college van B&W Cromstrijen over
kruising N487 en Volgerlandseweg Numansdorp (Vermeulen).

Besluit commissie 30 augustus 2017.

Afschrift reactie GS op openbrief bewoners over noodzaak van een
integrale oplossing verkeershinder Groene Hart (Vermeulen)

Besluit commissie 16 mei 2018.

De alternatieve “Westland-variant” voor de N211 bestuderen en PS
na het zomerreces te informeren over de uitkomsten (Vermeulen).
Afschrift reactie GS op brief bewoners en recreanten de Zweth over
reconstructie N211 (Vermeulen).

Begin 2018

Wanneer er ontwikkelingen zijn met betrekking tot de overdracht
wegbeheer aan waterschappen de commissie hierover schriftelijk te
informeren (Vermeulen).

n.t.b.

Toezegging 31 augustus 2016.

Luchthavenregeling helihaven Den Haag; klachtenregeling
vervolmaken en resultaten na 1-2 jaar evalueren, voorstel aan PS
over monitoren verkeersveiligheid met Rijkswaterstaat (BomLemstra).

n.t.b.

Toezeggingen 7 oktober 2015.
Actie start wanneer luchthavenregeling in werking is getreden.

c. Geplande commissieactiviteiten

Tijdstip

Opmerkingen / adviezen

28 nov. 2018

Commissie 6 juni 2018 bij bespreking Kaderbesluit Infrastructuur

Gedeputeerde Vermeulen doet de commissie het aanbod om een

Toezegging 10 mei 2017. Vergelijkingsrapportage
procedurevergadering 16 mei 2018.
Toezegging 8 maart 2017.
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bijeenkomst te organiseren, samen met RWS, inzake de grootste
onderhoudsopgave, de afstemming tussen organen en de pogingen om
de drukte op de weg tijdens onderhoud te verminderen, o.a. inzet OV.
Hoorzitting definitief voorkeursalternatief Duinpolderweg
(i.p.v. spreekrecht in de commissie VM ZH)

7 september 2018

Besluit commissie 6 juni 2018.

Technische sessie zeer zorgwekkende stoffen
(Vermeulen, Janssen).

Ochtend
26 september 2018

Besluit commissie 6 juni 2018

Bijeenkomst Kwartiermaker RTHA

Ochtend 3 oktober 2018

Werkbezoek Dienst Beheer Infrastructuur.

Ochtend
31 oktober 2018

Besluit commissie 6 juni 2018

d. PS-besluit over implementatie aanbevelingen Randstedelijke
Rekenkamer

Indicatieve planning
voor rapportage in
procedurevergadering

Opmerkingen / adviezen

Aanbevelingen naar aanleiding van vervolgonderzoek beheer en
onderhoud wegen kunstwerken (PS 13 september 2017):
a. GS worden gevraagd in toekomstige voortgangsrapportages te
rapporteren over de staat van de wegen en kunstwerken ten
opzichte van het vastgestelde kwaliteitsniveau.
b. GS worden gevraagd in toekomstige voortgangsrapportages op
te nemen welk percentage van het areaal welk kwaliteitsniveau
heeft.
c. GS worden gevraagd na te gaan op welke punten uit de
vergelijking met andere Randstadprovincies geleerd kan worden.
e. Moties

12 september 2018

Zie VenM 30 augustus 2017 (agendapunt 5a).
Gedeputeerde Vermeulen heeft toegezegd:
1. De aanbevelingen 1a en 1b van de Randstedelijke Rekenkamer
te implementeren en hierover in de (programma)begroting en
de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen te rapporteren.
2. PS in 2018 schriftelijk te informeren over de voortgang van de
implementatie van de aanbevelingen.
3. Aanbeveling 2 (leren van de vergelijking met andere provincies)
in het kader van de voorbereiding op een nieuwe Nota Kapitaalgoederen op te pakken en PS hierover in 2018 te informeren.

Indiener motie

Opmerkingen / adviezen

M-812, aanvulling uitvoeringsagenda Fiets

Breitbarth (D66)

M-813, versterking uitvoering vergunningverlening

Wijbenga (D66)

M-821, dalabonnementen OV

Potjer (Groenlinks)

M 812, Aanvulling uitvoeringsagenda fiets

Breitbarth (D66)
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M 813, Versterking uitvoering vergunningverlening

Wijbenga (D66)

M 821, Dalabonnementen OV – 27 juni 2018

Potjer (Groenlinks)

M 779 Cofinanciering snelfietsroute - 31 januari 2018 (Vermeulen)

Canton (PvdD)

Procesvoorstel 4 april 2018.

M 777 Modalshift Groene Hart (Steekterbrug) - 20 december 2017
(Vermeulen).

Potjer (GroenLinks)

Procesvoorstel 4 april 2018.

M 764 Aantrekkelijkheid bushaltes - 8 november 2017 (Vermeulen).

Van Aelst (SP)

Procesvoorstel 17 januari 2018.
GS-brief voortgang uitwerking motie 764 aantrekkelijkheid bushaltes
(stuk 12-17 procedurevergadering 16 mei) betrekken bij het na de
zomer te ontvangen voorstel en dan een besluit nemen of de motie
kan worden afgedaan.

M 754 Verkeersveiligheid - 8 november 2017 (Vermeulen).

Stolk (CDA)

Behandelvoorstel 2 februari 2018
Is voor kennisgeving aangenomen

M 753 Beste Klimaatadaptatieontwerp van Zuid-Holland (Janssen)

Rijken (CDA)

Procesvoorstel 17 januari 2018.
GS brief aankondiging competitie

M 749 Bodemdaling - heel Zuid-Holland zakt - 8 november 2017
(Janssen).

Wijbenga (D66)

Procesvoorstel 17 januari 2018.

M 729 Gelijktrekken OV tarieven provinciale concessies - 28 juni
2017 (Vermeulen).

Van Aelst (SP)

Procesvoorstel 25 oktober 2017.

M 723 Onderzoek terugbrengen OV-tarieven naar prijspeil 2015 28 juni 2017 (Vermeulen).

Hillebrand (PvdA)

Procesvoorstel 25 oktober 2017.

M 722 Kwaliteitsimpuls Vergunningverlening uitvoeringsplan - 28 juni
2017 (Vermeulen).

Wijbenga (D66)

Procesvoorstel 25 oktober 2017.

M 668 Voorlichting omwonenden Brzo bedrijven - 9 november 2016
(Vermeulen, Janssen).

Hillebrand (PvdA)

Procesvoorstel 18 januari 2017.
Vervolg bij bespreking VTH 29 november 2017.

M 663 Mogelijkheden voor aansluiting MerwedeLingelijn aan
metronet inventariseren - 9 november 2016 (Vermeulen).

Potjer (GroenLinks)

Behandelvoorstel 8 maart 2017 (1c-2).

M 644 Integrale benadering Duinpolderweg - 12 oktober 2016
(Vermeulen).

Scheurwater
(SGP en CU)

Behandelvoorstel 23 november 2016.

M 571 Alternatievenonderzoek helihaven Spoorlaan Den Haag - 14

Breitbarth (D66)

Zie VenM 7 juni 2017, ingekomen stuk 1c-1.
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oktober 2015 (Bom-Lemstra).

Behandelvoorstel 9 maart 2016.

M 570 Evaluatie luchthavenregeling helihaven Spoorlaan Den Haag 14 oktober 2015 (Bom-Lemstra).

Breitbarth (D66)

Zie VenM 7 juni 2017, ingekomen stuk 1c-1.
Behandelvoorstel 9 maart 2016.

M 557 Economische en ecologische ontwikkeling Grevelingen en
Volkerak-Zoommeer - 28 januari 2015 (Janssen).

Koning (PvdA)

Behandelvoorstel GS 17 juni 2015 in GenW. Bespreking kan i.c.m.
Bestuursovereenkomst Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

M 556 Zoetwaterprotocol - 28 januari 2015 (Janssen).

Noordermeer (VVD)

Besproken op 18 januari 2017.
Behandelvoorstel GS 17 juni 2015 in GenW.

M 531 Onderzoek mogelijkheden één provinciale OV-concessie - 12
november 2014 (Vermeulen).

Van Aelst (SP)

Besproken 11 mei 2016. Onderzoek gestart en eerste kwartaal 2017
afgerond. Commissie wordt geïnformeerd over resultaten.
GS-brief (stuk 18-20) procedurevergadering 16 mei agenderen voor
5 september 2018.

M 529 Stimuleer vrijwilligers in het OV - 12 november 2014
(Vermeulen).

Heemskerk (CDA)

Besproken 11 mei 2016. Gedeputeerde vraagt vervoerders met
voorstellen te komen.

M 497 Deltaprogramma en zoetwater - 26 februari 2014 (Janssen).

Noordermeer (VVD)

Besproken op 18 januari 2017. Vervolg op 5 april 2017.
Over punten 1 en 3 van de motie zijn PS 30 oktober 2014
geïnformeerd. Punt 2 komt overeen met motie 556.

M 449 Inpassingsmaatregelen RijnlandRoute t.b.v. Vlietland - 26 juni
2013 (Vermeulen).

Paymans (VVD)

Besproken op 8 februari 2017.
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