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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door de heer W. van
Wikselaar namens de SGP betreffende verdroging d.d.24-02-2013

Toelichtinq:
ln 2008 is het convenant'Verdrogingsbestrijding in Top-gebieden' vastgesteld. De looptijd hiervan is tot en met 31
december 2013. ln 2011 is het Akkoord van Utrecht vastgesteld en op 4 februari 2013 is in de Statenvergadering de
PRS 201 3-2028 geamendeerd vastgesteld.
Eén van deze amendementen is getiteld 'Amendement Top- en subTop-gebieden in EHS beschermd tegen verdere

verdroging'.
Al deze bij meerderheid van stemmen besloten zaken dienen met elkaar in overeenstemming te zijn of in ieder geval op
elkaar aan te sluiten.
De SGP fractie constateert dat het besluit genomen bij de PRS middels het amendement 'Top- en subTop-gebieden in
EHS beschermd tegen verdere verdroging', waarin een beschermzone van 500 meter is opgenomen, veel verder gaat
dan het convenant Verdrogingsbestrijding dat in 2008 is vastgesteld.

We hebben de volgende vragen

1.

Wat betekent deze situatie voor de ontwikkeling van de genoemde gebieden aanwezige agrarische bedrijven?
Kunnen zij hun bedrijf nog verder ontwikkelen? Zo ja, voor wiens rekening zijn de eventuele 'meerkosten' van
de betreffende ondernemer? lndien deze agrarische bedrijven 'op slot' zitten, hoe worden deze dan
schadeloos gesteld?

Antwoord:
Op dit moment zijn er geen gevolgen. De PRV tast de ontwikkelruimte in vigerende bestemmingsplannen niet
aan. Pas als de bepalingen van de PRV zijn overgenomen in een bestemmingsplan kan er sprake zijn van een
mogelijk gevolg. Wij zullen monitoren hoe deze bepalingen uitwerken.
De mogelijke gevolgen zullen naar venrvachting met name optreden wanneer een agrariër voor zijn
bedrijfsvoering extra water nodig heeft, dan wel juist een peilverlaging nodig heeft. Bij het uitbreiden van een
bouwperceel voor bijvoorbeeld het houden van meer dieren zal de waterhuishoudkundige situatie naar
venruachting geen beperkingen opwerpen.
Agrarische bedrijven kunnen om meerdere redenen op slot zitten. De waterhuishoudkundige situatie ter plaatse
kan er daar één van zijn. Dit is geen aanleiding tot schadeloosstelling.

2.

Walzijn de financiële consequenties voor de waterschappen, die immers ook een deel van de kosten voor
bestrijding van verdroging natuurgebieden voor hun rekening (moeten) nemen?

Antwoord:
Er zijn geen financiële consequenties voor de waterschappen. Zij kunnen de voorgenomen maatregelen voor
verdrogingsbestrijding gewoon uitvoeren.

3.
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Wat zijn de flnanciële consequenties voor de provincie? lmmers: wie bepaalt, die betaalt toch ook de
rekening?!
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Antwoord:
Er zijn geen financiële consequenties voor de provincie, aangezien het toekomstige ontwikkelingen betreft. Het
amendement heeft geen invloed op de wijze waarop de provincie de middelen inzet die beschikbaar zijn voor
natuurbeleid en voor verdrogingsbestrijding. lndien een gemeente de bepalingen opneemt in het
bestemmingsplan betreft dit ook toekomstige ontwikkelingen en zijn er dus evenmin financiële consequenties.

Zoals bekend bestaat de EHS niet alleen uit bestaande en nieuwe natuur, maar ook uit circa 7000ha
beheersgebied. Dit is blijvende landbouwgrond, waar boeren met agrarisch natuurbeheer aan de slag konden
(de 'verleden tijd' vanwege gebrek aan geld voor nieuwe contracten). Bijvoorbeeld een groot deel van de
Langbroekennretering is SUBTOP gebied, valt binnen de EHS, maar is wel blijvend landbouwgebied.

4.

Hoe denkt u daar nu mee om te gaan, ook in het licht van het gestelde bij de eerste drie vragen

Antwoord:
Zoals uit de voorgaande beantwoording blijkt, voozien wij vooralsnog geen problemen in deze gebieden.
Agrariërs kunnen hun bestaande bedrijfsvoering gewoon voortzetten.

5.

Hoe ziet u dit bij al de andere Top en subTop gebieden.

Antwoord:
Zie 4.

De SGP heeft sterk de indruk dat van het Akkoord van Utrecht is afgeweken tijdens de besluitvorming bij de
PRS. Het kan volgens ons niet zo zijn dat de provincie eenzijdig de EHS extra belast met deze aspecten,
buiten de Akkoord-partijen om. We denken daarbij concreet aan het'Binnenveld' en het wijzigen van natuur
binnen de 'groene contou/ in EHS. Ditzelfde geldt voor enkele moties.

6.

Wat is de visie van het College op het direct hierboven verwoorde? Deelt zij de mening van de SGP-fractie en
waarom?

Antwoord:
Voor het Binnenveld is de PRS in overeenstemming met de afspraken in het Akkoord van Utrecht. Het
amendement dat aangenomen is voor het Binnenveld heeft dit niet veranderd. Wel stelt dit amendement een
termijn waarbinnen de afspraak uit het Akkoord van Utrecht voor het Binnenveld nagekomen moet zijn. ln die
zin is het dus wel een aanvulling op het Akkoord van Utrecht.
Ter toelichting: ln het Akkoord van Utrecht hebben de partijen voor de realisatie van EHS in het Binnenveld
afgesproken om binnen de 1500 ha EHS 10 ha + PM te reserveren. Over de uiteindelijke omvang van de in het
Binnenveld te realiseren areaal EHS wordt een gewogen besluit voorbereid door de Stuurgroep Binnenveld
met inachtneming van wettelijke kaders. Als het op grond van het besluit van de stuurgroep in Binnenveld te
realiseren areaal groter is dan '10 ha, zal het meerdere in mindering gebracht worden op andere gebieden in de
EHS, waarbij de totale omvang van de nog te realiseren EHS nieuwe natuur op 1500 ha gehandhaafd blijft.
Ten aanzien van de groene contour is de PRS geheel in overeenstemming met het Akkoord van Utrecht. De
behandeling in de Statenvergadering van 4 februari 2013 en de aangenomen amendementen en moties
hebben dit niet veranderd.
Ter toelichting: ln het Akkoord van Utrecht is ten aanzien van de groene contour (3000 ha) aangegeven dat
partijen de ambitie hebben om in deze groene contour EHS te realiseren op vrijwillige basis, door de inzet van
aanvullende arrangementen of aanvullende financiering. Ook is opgenomen dat onderdelen van deze groene
contour onderdeel worden van de EHS op het moment dat hier daadwerkelijk realisatie van natuur heeft
plaatsgevonden. Tenslotte is aangegeven dat voor de gebieden in de groene contour geen aanvullende
planologische beperkingen (inclusief doomuerking in peilbesluiten) voor de landbouw gelden. Grote
onomkeerbare ontwikkelingen die de realisatie van EHS onmogelijk maken, zijn binnen de groene contour niet
mogelijk.
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Tenslotte de moties. Er is één motie aangenomen ten aanzien van de EHS, te weten het begrenzen van de
houtkades in de Lopikerwaard als onderdeel van de EHS. Het gaat hierbij om bestaande natuur die wel in het
Streekplan was opgenomen, als ecologische verbindingszone, maar niet in de PRS en PRV was opgenomen,
vanwege de beperkte verbindende bijdrage aan een robuuste EHS. Via deze motie wordt deze bestaande
natuur dus weer teruggebracht in de EHS. Omdat het hier om bestaande natuur gaat, heeft dit geen relatie met
het Akkoord van Utrecht dat zich richt op de nog te realiseren nieuwe natuur. Ook hier is dus niet afgeweken
van het Akkoord van Utrecht.
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Staten van Utrecht,

