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VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Water, Milieu en Mobliteit van 
4 juni 2007 
 
Aanwezig: 
J. Konijnenbelt (CDA, voorzitter), J. Binnekamp (gedeputeerde), mr. J.H. Ekkers 
(gedeputeerde), J.W. Benschop (SGP), F. Bersch (SP), mw.drs. U.P. Blom (PvdA), mw.drs. 
W.A. Bodewitz (PvdD), mw.drs. E. Dijk-Ossewijer (VVD), C.J.J. van Ee (CDA), mw.mr. 
K.J. Fokker (PvdA),  ir. N.J.P. Hoefnagels (D66), J.F.M. Kloppenborg (GroenLinks), ir. J.E. 
Landman (ChristenUnie), J.W.R. van Lunteren (VVD), Y. Lutfula (SP), P. Seldenrijk (CDA), 
mr. J.J.J. Streefland (ChristenUnie), mw.drs. J.C.M. Versteeg (D66)   
 
Van Ambtelijke zijde aanwezig: 
dr. R.J. Poort (adjunctgriffier), mw. N. Brummer (verslag) 
 
Afwezig: 
drs. R.W. Krol (gedeputeerde), J.P.A. de Wilde (gedeputeerde), mw.drs. F.M. Alsem (VVD), 
E.R.M. Balemans (VVD), mw.drs. T. Beukema (GroenLinks),  C.J. van Kranenburg 
(ChristenUnie), H. Witte (Mooi Utrecht) 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Mededelingen 
- Bericht van verhindering is ontvangen van gedeputeerde Krol, gedeputeerde De Wilde, de dames 

Alsem en Beukema, de heren Balemans, Van Kranenburg en Witte. In verband met het feit dat 
mevrouw Bodewitz niet volledig bij stem is, is de heer Van der Steeg aanwezig om de inbreng 
van de PvdD zonodig namens haar te verwoorden. 

- Met betrekking tot de agenda deelt de voorzitter mede dat de Begroting 2008 en 2009 project 
Herinrichting Stationsgebied Driebergen-Zeist (ingelaste agendapunt 3), waarvoor de leden van 
de Commissie RGW zijn uitgenodigd, te laat is aangemeld voor agendering. Op grond van het 
feit dat uitstel van behandeling opschorting van zaken tot gevolg zou hebben, heeft spreker 
gemeend dit onderwerp toch te moeten agenderen. Het is echter aan de commissie of zij dit 
onderwerp thans wil behandelen.  

 Mevrouw Blom deelt mede dat de PvdA moeite heeft met behandeling van dit onderwerp, omdat 
de PvdA onvoldoende tijd heeft gehad dit voor te bereiden. De PvdA ziet ook niet zozeer de 
noodzaak van de haast, omdat het de Begroting 2008 en 2009 betreft. De PvdA stelt voor de 
behandeling uit te stellen tot de volgende vergadering.  

 De heer Ekkers zet uiteen dat sprake is van een lopend proces, hetgeen behandeling van dit 
onderwerp in deze vergadering wenselijk maakt. Indien de commissie besluit dit onderwerp in 
september te behandelen en daarbij aangeeft dat het proces gewoon doorgang kan vinden, heeft 
spreker daar geen moeite mee.   

 Mevrouw Blom merkt op dat wat de PvdA betreft behandeling van de Begroting 2008 en 2009 in 
de volgende vergadering geen belemmering behoeft te zijn voor de doorgang van het proces.   
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De heer Hoefnagels deelt mede, dat wat D66 betreft behandeling van dit onderwerp in deze 
vergadering kan plaatsvinden. D66 acht het van groot belang, dat de communicatie over dit 
project zo snel mogelijk goed wordt opgepakt.  

 De heer Kloppenburg pleit voor behandeling in deze vergadering, omdat GroenLinks ook  
inhoudelijk iets wil meegeven voor dit proces.  

 De heer Bersch deelt mede, dat de SP zich aansluit bij het voorstel van de PvdA met de 
aanvulling dat het proces in de tussentijd doorgang kan vinden.  

 Van de zijde van het CDA, de VVD, de SGP en de ChristenUnie wordt aangeven, dat zij voor 
behandeling van het onderwerp in deze vergadering zijn.  

 De voorzitter concludeert, dat de meerderheid van de commissie voor behandeling van dit 
onderwerp in deze vergadering is.   

 Mevrouw Blom hecht eraan op te merken, dat de PvdA deze gang van zaken betreurt.   
- De heer Wagener deelt mede, dat binnen Water & Milieu het afgelopen jaar is gewerkt aan de 

politiek bestuurlijke gevoeligheid. Een van de stukken, die spreker zal overhandigen, betreft een 
verslag van hetgeen is gedaan om het thema verder te verdiepen. Tevens wordt uitgereikt de 
interviews die Statenleden hebben afgegeven over hun drijfveren, beweegredenen en visie op 
politiek bestuurlijke gevoeligheden. De stukken worden binnen de organisatie verspreid en zijn 
wat Water & Milieu betreft een voorbeeld van hoe met dit belangrijke onderwerp dient te worden 
omgegaan.  

- Voorts vestigt de heer Wagener de aandacht op de uitnodiging voor de startbijeenkomst van het 
Klimaatproject op 11 juni a.s. in Rhenen. De bijeenkomst kan op grote belangstelling van vele 
bestuurders uit de provincie Utrecht rekenen. Tot nu toe hebben zich nog niet veel Statenleden 
voor deze bijeenkomst aangemeld. Spreker zou het bijzonder waarderen indien de provincie, als 
gastheer van deze belangrijke bijeenkomst, wat beter vertegenwoordigd zou zijn.   

 De heer Van Lunteren merkt op, dat er nogal veel activiteiten zijn op 11 juni. Deze uitnodiging is 
pas ontvangen, nadat de andere bijeenkomsten al waren vastgesteld. Hij verwacht, dat dit een 
reden is dat zich nog niet veel Statenleden hebben aangemeld. Spreker betreurt, dat een en ander 
niet beter op elkaar is afgestemd.  

- De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Hoedjes, inspreekster namens het Actiecomité 
Hoogspanning Maarssen. 
Mevrouw Hoedjes leest namens het Actiecomité Hoogspanning Maarssen de volgende tekst 
voor:”Op 7 mei was ik hier met mijn collega Alex Paardekooper om te spreken over de 
problemen die wij in Maarssenbroek hebben met de verzwaring van de hoogspanningslijnen. Tot 
nu toe hebben we hierop nog weinig reactie gehad vanuit de provincie. 
Toen stond dit onderwerp niet op de agenda. Dat zou wel het geval zijn op 4 juni en dat is 
vandaag. Tot mijn teleurstelling blijkt het onderwerp toch ook vandaag niet op de agenda te 
staan. Mag ik van u vernemen waarom dit agendapunt verplaatst is? Ik wil ook graag weten, 
waarom wij hiervan geen bericht hebben gehad. Wij hadden ons al gemeld om hier nogmaals het 
standpunt van de bewoners toe te lichten. Het zal u duidelijk zijn, dat wij het een uiterst 
belangrijk onderwerp vinden. Als je weet dat je gezondheid in gevaar is, slaap je niet meer zo 
lekker. 
Ik vind het jammer dat, in alle discussies over al dan niet ondergronds brengen van de 
hoogspanningslijnen, steeds weer het financiële aspect de boventoon voert. Wij hebben al 
aangetoond, dat ondergronds aan het eind van de berekeningen helemaal niet veel duurder is. 
Maar Eneco met in haar kielzog de gemeente Maarssen verspreidt misleidende informatie 
hierover. Zelfs in de bouwaanvraag voor de nieuwe masten spelen de financiën de hoofdrol, in 
plaats van de gezondheid van de bewoners. 
Het zou van zorgvuldigheid getuigen, indien de overheid zich meer inspant om de 
gezondheidsrisico’s in kaart te brengen. Het bagatelliserend omgaan met nieuwe informatie die 
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een uitgebreide wetenschappelijke onderbouwing kent, zoals blijkt uit de antwoorden op vragen 
van de ChristenUnie van april 2007, doet het ergste vrezen. 
De gezondheidsrisico’s staan vast. Over de hele wereld is men het eens. Daarover is geen 
onderzoek meer nodig. Er moet alleen nog onderzocht worden in welke mate geïoniseerd fijnstof 
levensverkortend is. 
We moeten op dit onderwerp niet de fouten herhalen, die we gemaakt hebben met de 
asbestproblemen. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen. 
De provincie kan niet aan de zijlijn blijven staan en de zaak voor zich uit schuiven. Het 
zorgvuldigheidsbeginsel bepaalt, dat het uw plicht is voldoende kennis te vergaren over de 
mogelijke gezondheidsrisico’s. 
U hebt een fonds van 100 miljoen euro dat besteed moet worden aan bijzondere projecten. Het 
aanleggen van een ondergrondse hoogspanningslijn is in mijn ogen zo een provinciale 
aangelegenheid die hieruit gefinancierd kan worden. 
Ook zou u de benodigde onderzoeken grondiger en vooral versneld kunnen laten uitvoeren. 
Op onze site www.hoogspanningmaarssen.nl staat een schat aan informatie. Wij nodigen u 
uitdrukkelijk uit om gebruik te maken van de door ons vergaarde kennis. Wij zijn altijd bereid 
uw vragen te beantwoorden.  
Wij verwachten uw initiatief. 
Het bagatelliseren, dat ik net heb genoemd, wil ik graag toelichten. In het antwoord aan de 
ChristenUnie wordt het rapport genoemd van het NRPB uit 2004. Spreekster citeert vervolgens 
een conclusie uit dit rapport (punt 111 blz. 35). De strekking is dat 20 – 60% meer geladen 
deeltjes in de longen komen als gevolg van door de wind verspreide geladen fijnstof deeltjes. De 
overall conclusie van dit rapport is, dat er door de ionisatie van fijnstof meer geladen deeltjes in 
het lichaam komen.”  
De voorzitter betreurt dat nagelaten is het Actiecomité op de hoogte te stellen van het feit, dat dit 
onderwerp niet voor deze vergadering zou worden geagendeerd; hij biedt hiervoor zijn 
verontschuldigingen aan. Spreker zegt toe, dat het Actiecomité tijdig op de hoogte zal worden 
gesteld wanneer behandeling van dit onderwerp in de commissie WMM zal plaatsvinden.  
De heer Landman merkt op dat uit het betoog van mevrouw Hoedjes helder is geworden, dat 
bovengrondse hoogspanningsleidingen risico’s met zich meebrengen. Geïnformeerd wordt, of 
die risico’s weg zijn bij ondergrondse hoogspanningsleidingen.  
Mevrouw Hoedjes antwoordt, dat de elektrische velden daarmee volledig worden afgeschermd. 
De magnetische velden zullen niet snel verdwijnen. De kabels kunnen op twee manieren worden 
gelegd. Via een geultje op ca 1.30 diep of via een boring op 30 m diep. Het Actiecomité staat een 
boring voor, omdat in dat geval niemand last zal hebben van de hoogspanningskabels. Het nadeel 
van de methode via de geul is, dat dat deel van het park nauwelijks mag worden betreden en op 
een strook van 2 m breed sprake is van een magnetisch veld. Voor de berekeningen verwijst 
spreekster naar eerdergenoemde website.  
De voorzitter bedankt mevrouw Hoedjes voor haar komst en inbreng.  

Ingekomen stukken 
* De heer Poort deelt mede, dat ter vergadering het rapport Water- en Milieubalans 2007 is 

uitgereikt. Dit onderwerp wordt geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering.    
* Brochure Reconstructie N237 
 
4. Rondvraag 
- De heer Bersch memoreert dat in de laatste Statenvergadering bij de ingekomen stukken een 

brief is ontvangen van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond met de vraag waarom zij zich 
niet kandidaat kunnen stellen voor de Waterschappen (voor de uitwaterende sluizen). Spreker 
verzoekt om een afschrift van de reactie van GS op deze brief.  
De voorzitter zegt toe dit verzoek te zullen overbrengen.  

http://www.hoogspanningmaarssen.nl/
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- De heer Van Lunteren informeert naar aanleiding van de ter vergadering uitgereikte brochure 
Reconstructie N237 Utrecht-Amersfoort in hoeverre dit onderwerp nog in de commissie aan de 
orde komt.   

 De heer Ekkers licht toe, dat dit het begin is. Nadat alle betrokkenen zijn gehoord, komt dit 
onderwerp in de vorm van een voorstel terug in de commissie.  

5. Verslag Vergadering Statencommissie WMM d.d. 7 mei 2007  
M.b.t. de tekst 
Blz. 1, punt 2 bij de berichten van verhindering de heer Bisschop wijzigen in Benschop.  
Blz. 12, laatste regel ‘VVD’ wijzigen in ‘CDA’.  
Met in achtneming van voornoemde wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.  
 
6. Termijnagenda 
De heer Bersch vestigt de aandacht op de blz. 2, kleinere toezeggingen met name punt 6. Spreker 
informeert wanneer de commissie het exemplaar van Concessie Oost-Utrecht kan verwachten.  
De heer Poort antwoordt daarover vandaag contact te hebben gehad met de desbetreffende dienst. Deze 
wordt zo snel mogelijk toegezonden. Ten aanzien van punt 5, wissen beeldopname OV na 72 uur, kan 
ook binnenkort een antwoord tegemoet worden gezien.  
 

Portefeuille mr. J.H. Ekkers 
 
3. Begroting 2008 en 2009 project Herinrichting Stationsgebied Driebergen-Zeist 
De heer Van Lunteren merkt op, dat de VVD het voorliggende voorstel helder vindt. De VVD 
informeert naar de stand van zaken met betrekking tot de tijdelijke parkeerplaatsen rond het 
stationsgebied (interim-situatie).   
De heer Van Ee deelt mede dat het CDA zich aansluit bij het betoog van de VVD. 
Mevrouw Blom deelt mede, dat de PvdA zich van commentaar onthoudt. 
De heer Kloppenborg merkt op, dat GroenLinks de ontwikkeling aan sporen van belang acht en daarmee 
voortzetting van dit project. Spreker memoreert, dat in een bijeenkomst over de feitelijke 
planvoorstellen 4 varianten aan de orde werden gesteld. Twee daarvan waren in strijd met het 
Streekplan. Dit bevreemdt GroenLinks, omdat het project door de provincie wordt aangestuurd. 
Verzocht wordt om een nadere toelichting.  
De heer Streefland merkt op, dat het stuk helder is. De ChristenUnie vindt het goed, dat de provincie 
hierin een regisserende rol speelt. 
Op blz. 2 wordt gesproken over de kosten die voorgefinancierd worden en die gedeeltelijk zullen 
worden verrekend met partijen. Geïnformeerd wordt of daarvoor al een verdeelsleutel is gevonden. 
In de tweede alinea wordt gezegd dat denkbaar is dat niet alle nu deelnemende partijen er straks nog bij 
zullen zijn. De ChristenUnie informeert of zij hierover ongerust moet worden. 
In het Coalitie-akkoord wordt in het kader van de EHS opgemerkt, dat de provincie niet voorfinanciert 
daar waar het de rol van het Rijk betreft. De vraag is of het feit, dat niet wordt voorgefinancierd, 
algemeen beleid is geworden. In dat geval zou dit de eerste inbreuk zijn.  
De heer Benschop deelt mede dat de SGP zich aansluit bij het betoog van de VVD.   
 
De heer Ekkers licht met betrekking tot de parkeerplaatsen toe, dat niet uitgesloten is dat in de loop van 
de komende jaren besloten zal worden tot enige vorm van rekeningrijden. Indien dat gebeurt, zal het 
effect zijn dat mensen eerder de trein zullen gebruiken. Met die kennis moet ervoor worden gezorgd, dat 
er voldoende parkeerplaatsen zijn. In het kader van dit project wordt een landschappelijk aanvaardbare 
inpassing van de parkeerplaats voorgestaan. 
De infra is leidend. Daarnaast moet worden geprobeerd van de ‘achterkant’ de ‘voorkant’ te maken. 
Zowel Zeist als Driebergen hebben in het verleden bedrijven die zij kwijt wilden vaak verplaatst naar 
hun ‘achterkant’. Die achterkant is hetgeen er nu ligt bij het spoorstation. Bekeken moeten worden of 
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hiervoor in de ruimtelijke zin fraaie oplossingen kunnen worden gevonden. Daarvoor is een viertal 
varianten bedacht. Spreker onderschrijft dat twee daarvan strijdig zijn met het Streekplan, maar de 
provincie wilde niet op voorhand beperkingen opleggen. Inmiddels kan spreker meedelen dat de twee 
varianten, die verreweg de meeste kans maken, niet strijdig zijn met het Streekplan. Die varianten zullen 
nu verder worden uitgewerkt. 
Over de verrekening door de deelnemende partijen moeten nog afspraken worden gemaakt.  
Over de opmerking dat denkbaar is dat niet alle nu deelnemende partijen er straks nog bij zullen zijn 
behoeft de commissie zich geen zorgen te maken. Er is nu een aantal partijen bij elkaar. Het kan best 
zijn dat er partijen afvallen dan wel bijkomen. Het is een proces waar het de provincie met name gaat 
om het bereiken van het resultaat. 
De Coalitie is juist voorstander van het systeem van voorfinanciering om het Rijk te bewegen zaken 
sneller aan te pakken. Met dit systeem wordt bewerkstelligd dat investeringen die de provincie van 
belang acht, sneller worden gerealiseerd. 
 
De heer Van Lunteren zet uiteen, dat ook de VVD bij de presentatie van de varianten aanwezig is 
geweest. Geconstateerd kan worden dat in alle modellen voldoende parkeerruimte is opgenomen. Het 
gaat de VVD op dit moment met name om de toezegging over de tijdelijke parkeervoorziening. 
Geïnformeerd wordt wanneer daarin meer inzicht wordt verstrekt.   
De heer Kloppenborg informeert wanneer de Staten helderheid krijgen over welke keuzes worden 
gemaakt en hoe de Staten daarbij worden betrokken.  
 
De heer Ekkers zet uiteen dat met name de commissie RGW bij de keuzes zal worden betrokken. 
Spreker verwacht dat dit rond het einde van dit jaar zal spelen.  
Het antwoordt op de vraag van de VVD met betrekking tot de tijdelijke parkeerplaatsen zal in het 
verslag worden beantwoord.  
 
De voorzitter concludeert, dat de commissie zich kan vinden in het onderhavige voorstel. Spreker merkt 
op begrip te hebben voor de opstelling van de PvdA. Indien de PvdA nog vragen heeft, kunnen deze 
schriftelijk worden ingediend; deze zullen dan nog voor de Statenvergadering worden beantwoord.  
 
7. Presentatie Geluidkaart 
Mevrouw Kreuger licht toe dat binnenkort de geluidkaarten, die de provincie moet maken op basis van 
de Europese Richtlijn Omgevingslawaai, moeten worden gepubliceerd. In haar presentatie verstrekt 
spreekster de achtergrondinformatie over geluid en de geluidkaarten.  
De heer Kloppenborg informeert in hoeverre het plan van de provincie en van gemeenten op elkaar zijn 
aangesloten.  
Mevrouw Kreuger licht toe dat de Europese Richtlijn allerlei standaard meet- en rekenvoorschriften 
bevat. Basaal zullen de gegevens derhalve ongeveer hetzelfde zijn. Binnen de provincie Utrecht is met 
de agglomeratie Utrecht samengewerkt voor wat betreft de basisgegevens. Er is bijvoorbeeld van 
dezelfde verkeersgegevens uitgegaan. Daardoor zullen de afwijkingen in de kaarten vrij beperkt zijn. Er 
is ook overleg gevoerd met het Rijk over de rijkswegen. Voorts is in overleg met elkaar bekeken of de 
geluidkaarten enigszins gelijktijdig kunnen worden gepubliceerd.  
De heer Van Ee merkt op geschrokken te zijn van het gegeven dat 1000 mensen overlijden als gevolg 
van overmatige geluidshinder en het feit dat het vliegverkeer zo’n enorme impact heeft. Verzocht wordt 
aan dergelijke aspecten extra veel aandacht te besteden.  
 
Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen meer zijn, bedankt hij mevrouw Kreuger voor 
haar komst en toelichting.  
 
9. Reserve recreatieve fietsverbindingen 
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De heer Hoefnagels deelt mede dat D66 kan instemmen met deze aanwending van de reserve, mits in de 
stukken voor de Statenbehandeling een kloppend plaatje zit. Volgens D66 is thans sprake van een 
verschil van € 5000 in de berekening.  
De heer Van Ee deelt mede dat het CDA zich aansluit bij de vraag van D66. Voorts informeert het CDA 
wie de partners zijn en hoe daarop een aanspraak wordt gedaan. Indien de partners niet bereid zijn bij te 
dragen, is de vraag wat er dan gebeurt.  
De heer Van Lunteren sluit zich aan bij de laatste vraag van het CDA. De VVD wil de toezegging, dat 
niet eerder wordt aanbesteed dan het moment dat de 50% cofinanciering beschikbaar is. Anders is de 
vraag wie voor de andere 50% gaat opdraaien. 
De heer Streefland deelt mede, dat de ChristenUnie het voorstel steunt met de kanttekening die door de 
VVD naar voren is gebracht. 
 
De heer Ekkers zegt toe, dat zal worden nagerekend waar het verschil van € 5000 in zit. De partners zijn 
de gemeenten. De gemeenten hebben er ook alle belang bij dat een dergelijke recreatieve fietsverbinding 
wordt aangelegd. Van de 29 gemeenten zijn er maar enkele gemeenten, die moeite hebben met het 
voorstel. Indien dat zo blijft, wordt in die gemeenten de fietsverbinding niet aangelegd. Spreker zegt toe 
dat pas zal worden aanbesteed op het moment dat zeker is dat meer dan 60% van de gemeenten meedoet 
en alleen voor die gebieden waar op dat moment sprake is van overeenstemming.  
De heer Van Lunteren gaat er vanuit dat indien 60% van de gemeenten meedoet ook slechts 60% van het 
budget wordt gebruikt. 
De heer Ekkers bevestigt het vorenstaande.  
 
De voorzitter concludeert dat de commissie zich, met in achtneming van de toezegging door de 
gedeputeerde, kan vinden in het onderhavige voorstel en ermee in stemt dat dit als sterstuk naar de 
Staten gaat.  
 
8. Jaarrekening 2006 en afrekenvoorstel 2006 
In verband met het feit dat de heer Binnekamp nog niet aanwezig is, wordt op voorstel van de voorzitter
besloten eerst het onderwerp Mobiliteit aan de orde stellen.  
 
De heer Van Ee plaatst namens het CDA de volgende vragen en opmerkingen. 
Blz. 141, % bussen dat minder dan 4 minuten afwijking heeft op de haltes volgens dienstregeling is 
begroot op 25%. Geïnformeerd wordt hoe dat is gemeten. 
Met het oog op de concessieverlening zou in het marketingplan moeten worden aangegeven hoe 
bepaalde zaken worden opgepakt om dat vervolgens regelmatig te evalueren. Het is nog steeds niet 
helder wie de eigenaar van het marketingplan is en wat de functie daarvan is. In de visie van de VVD 
zou het marketingplan geschreven moeten worden door de concessiehouder en goedgekeurd moeten 
worden door degene die het betaalt, in dit geval de provincie. Elementen als het % bussen dat afwijking 
heeft zouden moeten worden meegenomen. Indien dat tijdens de concessieperiode regelmatig wordt 
gecontroleerd, gemonitord en besproken zal het marketingplan een goed handvat zijn.  
 
De heer Van Lunteren merkt op dat bij vrijwel alle indicatoren (blz. 141) wordt aangegeven, dat de 
cijfers in het tweede kwartaal beschikbaar komen. Geïnformeerd wordt of die cijfers nu inmiddels 
bekend zijn en zo ja of deze zo spoedig mogelijk aan de commissie kunnen worden verstrekt. 
Het valt de VVD voorts op dat op het gebied van OV de indicatoren zelfs beter worden uitgevoerd dan 
begroot; dit geldt niet voor de indicatoren, die de automobiliteit raken. Geïnformeerd wordt of inmiddels 
bekend is of die doelstellingen zijn gehaald.  
Met betrekking tot de Bestuursovereenkomst Bereikbaarheid regio Utrecht informeert de VVD of het 
plan van aanpak inderdaad eind juni gereed is.   
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Met betrekking tot de bestemmingsreserve voor de EEV-norm bij bussen is de vraag in hoeverre in de 
bedragen al rekening gehouden is met het feit, dat de Staten instemmen met dit voorstel.  
 
De heer Benschop merkt op dat sprake is van vele indicatoren, niet alleen bij verkeer maar ook bij water 
en milieu, waarbij in de kolom “werkelijk” cijfers staan uit 2004 en 2005, terwijl 2006 nu wordt 
beoordeeld. 
Ten aanzien van blz. 141, het % bussen dat minder dan 4 minuten afwijking heeft op de haltes volgens 
dienstregeling (begroot 25%) staat bij de voetnoten dat verwacht wordt dat het in 2006 60% wordt. 
Geïnformeerd wordt of een sterke verbetering wordt verwacht of dat heel voorzichtig is begroot.  
 
De heer Streefland verzoekt om nadere informatie over de indicatoren, temeer omdat het over 
belangrijke realisaties gaat van de indicatoren. Ter illustratie wijst spreker op blz. 141, incidenten ten 
aanzien van sociale veiligheid, in relatie tot blz. 147, het aantal letselongevallen.  
Vertraging, onderbesteding, de uitgaven lopen niet synchroon met wat begroot is zijn formuleringen die 
als een rode draad door de Jaarrekening lopen. Geïnformeerd wordt hoe dit beter op elkaar kan worden 
aangesloten. De voormalige gedeputeerde heeft vorig jaar aangegeven zich weinig zorgen te maken over 
die vertragingen; geïnformeerd wordt hoe de nieuwe gedeputeerde er nu tegenaan kijkt.  
 
De heer Bersch deelt mede, dat de SP zich aansluit bij de vragen van vorige sprekers. 
 
De heer Kloppenburg deelt mede dat GL zich aansluit bij de opmerkingen die zijn gemaakt over de 
indicatoren. De VVD gaf aan dat de auto gerelateerde indicatoren negatief waren en de OV indicatoren 
positief. Er is echter één indicator die over beide gaat nl. de verhouding OV – autogebruik die een 
dalende trend weergeeft. Tijdens de discussie over de concessieverlening is in dat kader aangegeven, dat 
het ambitieniveau moet worden verhoogd. 
 
Mevrouw Bodewitz deelt mede, dat de PvdD zich aansluit bij voorgaande sprekers. 
 
De heer Hoefnagels deelt mede, dat D66 zich aansluit bij voorgaande sprekers.  
 
Mevrouw Blom deelt mede, dat de PvdA zich aansluit bij voorgaande sprekers. De indicatoren zijn 
belangrijk en moeten een goed beeld geven van hoe men nu staat ten opzichte van de doelen van het 
SMPU. Deze indicatoren geven over dat doel nog niet veel informatie, omdat het over 2004 en 2005 
gaat.  
Reeds eerder heeft de PvdA aangegeven de indicator met betrekking tot vertraging van bussen niet sterk 
te vinden. Immers, indien de trein vertraging heeft en de bussen stipt op tijd rijden heeft dit nog meer 
vertraging tot gevolg voor de reiziger. Het is ook met name voor het na-transport van belang dat bussen 
flexibel aansluiten op de trein. 
Een indicator, die de PvdA zeer belangrijk vindt, is of sprake is van voldoende frequentie van de 
verschillende lijnen. De vorige keer werd al gezegd dat op dit moment maar voor 40% van de doelen 
van de SMPU gold. Verzocht wordt hieraan een volgende keer aandacht te besteden.  
 
De heer Ekkers is van mening dat een marketingplan in het kader van de concessieverlening een goede 
mogelijkheid is te komen tot kwaliteitsverbetering. Daar moet het om gaan. In de visie van spreker 
moeten de indicatoren niet worden gehanteerd als statische gegevens. Van belang is de indicatoren te 
gebruiken als signalen om te beoordelen of datgene dat men wil bereiken ook kan worden bereikt. GS 
staan voor dat in de provincie zoveel mogelijk doorstroming plaatsvindt van alle verkeer. Als het 
autoverkeer sneller groeit dan het OV ontstaat direct een probleem bij het autoverkeer. Indien men de 
mensen uit de auto wil halen, zal goed OV moeten worden aangeboden. Kwaliteit moet voorop staan om 
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te bevorderen dat de bereikbaarheid, de doorstroming in de provincie in zijn algemeenheid wordt 
gehaald. 
De provincie is ambitieus. Er wordt overgepland. Dat leidt ertoe dat bij een Jaarrekening wordt 
opgemerkt dat maar 70% is gehaald. Die 70% is echter wel een fantastisch resultaat, omdat van tevoren 
bekend was dat de 100% niet zou worden gehaald. Getracht moet worden doelstellingen te halen en dat 
is feitelijk redelijk goed het geval. 
Met betrekking tot de bestemmingsreserve voor de EEV-norm bij bussen is nog geen rekening gehouden 
met het standpunt van de Staten. Op dit moment wordt uitgegaan van hetgeen voorligt. 
GS denken, met betrekking tot het % bussen dat minder dan 4 minuten afwijking heeft op de haltes 
volgens dienstregeling, dat een sterke verbetering haalbaar is.  
Evenals zijn voorganger maakt ook spreker zich geen zorgen over vertragingen. Dat heeft te maken met 
de overplanning, waardoor altijd voldoende zal kunnen worden gerealiseerd.  
Voldoende buslijnen en frequentie zijn nodig, maar daarbij spelen ook de kosten een rol. Derhalve dient 
in dat kader ook altijd de vraag te worden gesteld welk rendement een lijn oplevert.   
 
De heer Van Lunteren licht toe met name op indicator 1 van de automobiliteit te hebben gewezen, omdat 
dat cijfer in 2005 enorm afwijkt van hetgeen was begroot. De gedeputeerde geeft aan dat het behaald is. 
Wellicht kan hij dit staven met een cijfer.  
De heer Ekkers antwoordt, dat die cijfers nog niet beschikbaar zijn. Zodra dit wel het geval is, zal 
spreker ze aan de commissie doen toekomen.   
 
De voorzitter stelt vervolgens de onderwerpen Water en Milieu aan de orde.  
 
Mevrouw Fokker plaatst namens de PvdA de volgende vragen en opmerkingen over het onderwerp 
Water. 
Vastgesteld wordt, dat de gemeenten nogal eens achterblijven met hun inspanningen. De PvdA pleit 
voor een wat steviger aanpak in deze.  
Blz. 113, grote grondwatertrekkingen die herschikt zijn. De PvdA vindt dit vaag, omdat de inzet ook 
was dat er sluitingen zouden zijn. Dergelijke formuleringen bieden weinig informatie.  
GGOR. Vanuit de PvdA is veelvuldig gevraagd wanneer de GGOR af zou komen. Er is er nog niet een 
definitief vastgesteld. Er worden drie redenen genoemd waarom het niet lukt. Volgens de PvdA 
ontbreekt één reden nl. dat belanghebbenden zich verzetten tegen functiewijziging, hetgeen vertragend 
werkt. Wat de PvdA betreft had dit in het verslag mogen staan.  
Al bij het Grondwaterplan is aangekaart, dat het afkoppeldoel (blz. 166) van het stedelijk gebied wordt 
losgelaten. Dat is niet in de commissie behandeld, hetgeen de PvdA betreurt. Gezegd wordt, dat dit doel 
niet reëel is. Wellicht kan worden aangegeven waar de moeilijkheden zitten. Als er andere aanpakken 
mogelijk zijn, technisch of via andere gremia, wordt verzocht dit nader te onderzoeken.   
Op blz. 117 staat dat met de waterschappen toezichthouderoverleggen zijn gevoerd. In een van de 
onderhavige nota’s wordt motie 40 genoemd, waarin is vastgesteld dat het toezicht op de waterschappen 
beter zou moeten en dat de staten daarover jaarlijks zouden willen worden geïnformeerd. De overleggen 
hebben plaatsgevonden, maar spreekster kan zich niet herinneren dat de commissie daarover expliciete 
verslaglegging heeft ontvangen.  
Op blz. 121 staan in de visie van de PvdA wat onjuiste bedragen.  
Mevrouw Blom brengt namens de PvdA de volgende vragen en opmerkingen ten aanzien van het 
onderwerp Milieu naar voren.  
Blz. 122, Luchtkwaliteit. De PvdA pleit ervoor ook te kijken naar de kleine stofdeeltjes bij fijnstof.  
Blz. 128, punt 30 automobiliteit. De Leidraad Water en Milieu is een belangrijk hulpmiddel in 
ruimtelijke plannen bij het bevorderen van alternatieve vervoerswijzen bij de tot stand koming van 
nieuwe gemeentelijke plannen. Later wordt opgemerkt, dat de Leidraad eind 2006 is afgerond maar nog 
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niet is toegepast. Geïnformeerd wordt waarom deze nog niet is toegepast en waarom het 
Trainingsprogramma alleen is gestart voor noord-west en zuid-oost Utrecht.  
Blz. 129, punt 32 adequaat niveau vergunningverlening. Geïnformeerd wordt waarom nog onvoldoende 
is gestuurd op het binnen de termijn afdoen van vergunningaanvragen, wat dit betekent en wat er aan 
wordt gedaan. 
Blz. 131, bewustwording consumenten. In de ogen van de PvdA is nog geen sprake van één provinciaal 
netwerk. Verzocht wordt om een nadere toelichting.  
 
De heer Hoefnagels memoreert dat uit de stukken blijkt, dat de indicatoren nog vaak heel erg lastig zijn 
te vergelijken door de jaren heen. Maar vooral in het stuk over Milieu, omdat de basisindicator in de 
begroting vaak niet reëel is, zodat het jaar daarna hele andere cijfers zichtbaar worden. D66 verwacht dat 
dit de komende tijd kan worden verbeterd en informeert of er inzicht is in wanneer de indicatoren de 
goede basis krijgen. Ter illustratie wijst hij op blz. 133, indicator 5b Verstoring het aantal woningen 
langs provinciale wegen dat wordt belast met meer dan 65 dB(A). Uit de presentatie over de geluidkaart 
blijkt, dat de gegevens uit 2003 komen en de begroting daarmee niet reëel.   
 
De heer Kloppenborg merkt op dat de vragen van GroenLinks op het gebied van de Geluidhinder al zijn 
beantwoord. Hierbij valt op, dat de provincie de aandacht erg toespitst op woningen boven de 65 dB(A). 
GroenLinks maakt zich echter zorgen over de groei van het aantal inwoners dat ernstige hinder 
ondervindt van geluid door wegverkeer en bedrijven (blz. 133). Die groeit van 18 naar 20%, terwijl in 
2008 sprake moet zijn van 10%. Daar ligt een forse uitdaging.   
GroenLinks sluit zich aan bij de opmerking van de PvdA over de gewenste samenwerking met 
gemeenten. Kennelijk is dat moeilijk. Ter illustratie wijst hij met name op het intrekken RAAM-
projecten Regio Utrecht en Regio Zuidwest (blz. 137). GroenLinks acht het van belang gemeenten 
wervend uit te dagen tot die samenwerking.  
Hier en daar komt GroenLinks onderbesteding tegen, maar ook het fenomeen overbegroting komt voor 
(blz. 120). Er wordt een aantal zaken begroot, die feitelijk al zijn gerealiseerd. In zij visie zou daarop 
sneller zicht moeten kunnen worden verkregen. 
 
De heer Bersch vestigt de aandacht op blz. 133, Voorraadbeheer. Geïnformeerd of daarin ook de andere 
broeikasgassen nl. methaan en lachgas meegenomen; zo niet dan wordt als suggestie meegegeven dit 
deze de volgende keer wel mee te nemen.   
 
De heer Landman merkt op dat de hoofdstukken Water en Milieu veel informatie bevatten. Het is goed 
leesbaar, hetgeen de ChristenUnie verheugt. Dit biedt niet alleen financiële informatie maar ook over 
standen van zaken en of indicatoren al dan niet zijn gehaald met alle manco’s die erin zitten van cijfers 
die niet geheel up to date zijn. Geïnformeerd wordt of naast de Jaarrekening ook nog een andere wat 
toegespitste rapportage over de standen van zaken eind 2006 van de hoofdstukken Water en Milieu kan 
worden verwacht. Zo niet dan heeft de ChristenUnie enkele inhoudelijke vragen bij het onderhavige 
voorstel, die niet zozeer van financiële aard zijn.  
De voorzitter vestigt de aandacht op de Water- en Milieubalans 2007 dat ter vergadering is uitgereikt.  
Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van de heer Landman memoreert de heer Poort dat de 
Water- en Milieubalans 2007 ter behandeling wordt geagendeerd voor de volgende vergadering.  
De heer Landman geeft aan dat hij in dat geval twee punten zou willen aanstippen met betrekking tot de 
Jaarrekening. In de eerste plaats de sanering van de ernstig vervuilde bodems (blz. 123). Het voor 2008 
gestelde doel zal worden bereikt en ook het doel voor 2006 is gehaald. De ChristenUnie spreekt haar 
waardering hiervoor uit.  
Vervolgens vestigt spreker de aandacht op de diffuse bronnen. Diffuse bronnen zijn een wat ongrijpbaar 
element in het milieubeleid. De enige die, naast het Rijk, wat kan doen op dit punt is de provincie. Het 
Platform is opgegeven, waarmee dit onderwerp in de visie van de ChristenUnie enigszins op een dood 
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spoor staat. Er gebeurt weinig meer, behalve dat het doorgeschoven wordt naar de Europese 
Kaderrichtlijn Water. Het vorenstaande baart de ChristenUnie zorgen.    
 
De heer Benschop vestigt de aandacht op blz. 117/118 inzake Waterkwantiteit. De indicator (70%) is 
aangepast. Geïnformeerd wordt naar de reden.  
 
De heer Van Lunteren zet uiteen dat het de VVD met name opvalt dat ten aanzien van Water en Milieu 
een aantal indicatoren wordt benoemd, waarop de provincie eigenlijk geen invloed heeft. Op blz. 115 
wordt staat letterlijk:’” Wij hebben geen instrumenten om het opstellen van een Waterplan af te 
dwingen.” Geïnformeerd wordt wat in dat geval het nut is van het benoemen van een indicator.  
Her en der komt de VVD de opmerking tegen, dat vertraging is ontstaan. De verklaring is, dat later dan 
gepland is aangevangen. De reden, waarom het later is aangevangen, wordt niet vermeld.   
Met betrekking tot Milieu valt het de VVD met name op dat, indien in deel 2 wordt gekeken naar de 
bestede arbeidsuren, er veelal staat dat de menskracht ontbreekt als reden waarom in veel projecten niet 
worden afgerond. Geïnformeerd wordt of de oorzaak niet moet worden gezocht in het feit dat de ambitie 
te hoog is ingezet. Vooruitlopende op de Begroting 2008 geeft de VVD in overweging kritischer te 
kijken naar de indicatoren.   
In aansluiting op de presentatie over de Geluidskaart ziet de VVD dat 400.000 euro vrijvalt, omdat geen 
lening wordt verstrekt voor een geluidscherm in Amersfoort. De VVD is van mening dat dit geld 
makkelijk aan een ander project had kunnen worden besteed en geeft GS mee zich daarin wat pro-
actiever op te stellen.   
Spreker vestigt tot slot de aandacht op blz. 133, Externe veiligheid. Daarin wordt aangegeven dat 20 
gemeenten hieraan zouden moeten voldoen. Het zijn er maar 10 vanwege het feit dat er later mee 
begonnen is. Geïnformeerd wordt of inmiddels wordt voldaan aan die indicator.  
Mevrouw Dijk vestigt de aandacht op de indicator percentage vergunningverlening die binnen de 
termijn worden gerealiseerd. Vorig jaar is een Verordening aangenomen waarin is opgenomen dat, 
indien niet binnen de wettelijke termijn wordt gebleven, daaraan een boeteclausule is verbonden. De 
VVD is bezorgd over de 35% die niet wordt gehaald en informeert of dat het afgelopen jaar tot 
financiële consequenties heeft geleid vanwege de boeteclausule. 
 
De heer Binnekamp gaat als volgt in op de gestelde vragen.  
In de afgelopen jaren is veelvuldig gediscussieerd over de indicatoren. Deze zijn in overleg met PS 
bijgesteld. De in de Jaarrekening genoemde indicatoren acht spreker zeer reëel. De indicatoren moeten 
niet in te enge zin worden uitgelegd. Gaandeweg het proces zal wellicht hier en daar bijstelling moeten 
plaatsvinden om het maatschappelijke effect dat wordt beoogd te behalen. Ter illustratie wijst spreker op 
de geluidgehinderden, die toenemen de verkeersintensiteit; door de indicatoren op de actualiteit aan te 
passen zijn ze reëel.  
Spreker onderschrijft dat terzake de vergunningverlening een motie is aangenomen, waarin staat dat 
burgers en bedrijven recht hebben op een snelle afwikkeling. De provincie is in deze binnen de marges 
gebleven, waardoor nauwelijks sprake is geweest van de boeteclausule. In tegenstelling tot het verleden 
worden vergunningsaanvragen, die niet voldoen, direct geretourneerd met verzoek om nader informatie.   
Mevrouw Dijk merkt op dat in de rapportage staat dat de vergunningaanvraag door de provincie 
regelmatig niet op tijd is opgeschort. Zij kan zich voorstellen dat in dat geval de boeteclausule wel in 
werking treedt. Spreekster informeert of het bestaan van de boetclausule voldoende naar buiten toe is 
uitgedragen.   
De heer Binnekamp antwoordt dat destijds, na aanvaardig van het initiatiefvoorstel, zowel door PS als 
GS een communicatietraject is opgezet. Het is niet zo dat de provincie bij elke vergunningaanvraag in 
een begeleidend schrijven wijst op de boeteclausule. 
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Naast de ter vergadering uitgereikte Water- en Milieubalans 2007 krijgt de commissie nog de 
voortgangsrapportages PMP en WHP. Deze zijn meer dan de Jaarrekening toegespitst op de 
ontwikkelingen.  
Diffuse bronnen zijn feitelijk geen taak meer van de provincie maar van de waterschappen. Het platform 
onder leiding van spreker is weliswaar opgeheven, maar in werkgroepen van de waterschappen waarin 
de provincie ook zitting heeft wordt nog steeds gesproken over diffuse bronnen aanpak. Overigens 
wordt via de KRW en het Grondwaterplan aandacht besteed aan de bestrijding van diffuse bronnen.   
Destijds is met elkaar afgesproken het afkoppelen met betrekking tot het stedelijk gebied te bevorderen. 
De provincie is daar op dit moment wat terughoudend in, omdat het voor gemeenten toch veel 
problemen geeft om systemen te realiseren. Indien wordt afgekoppeld, moeten andere voorzieningen 
worden getroffen. Gemeenten staan op dit moment niet te springen te investeren in het afkoppelen. De 
provincie zal hiervoor echter wel aandacht blijven vragen.  
Mevrouw Fokker betreurt dat dit zich geheel aan deze commissie heeft onttrokken. Het gaat derhalve 
ook om informatie richting de commissie.   
De heer Binnekamp verwijst in deze naar het Grondwaterplan, de overzichten, de Water- en 
Milieubalans en de voortgangsrapportages.   
Mevrouw Fokker merkt op met name de overwegingen die ergens toe hebben geleid niet in de 
commissie zijn besproken, hetgeen zij wel bepleit. Dat kan nog altijd wat dit onderwerp betreft.  
De heer Binnekamp bevestigt het vorenstaande. Spreker vervolgt dat de provincie geen specifieke rol 
heeft in de Grondwaterplannen van gemeenten. De provincie kan niet afdwingen dat de gemeente een 
Grondwaterplan maakt dan wel dat ze moeten gaan afkoppelen. De gemeenten hebben zich wel via het 
VNG geconformeerd aan het Nationaal Bestuursakkoord Water dat 4 jaar geleden is ondertekend. Op 
basis daarvan zou elke gemeente een Waterplan moeten hebben. Daarin is afkoppelen een onderdeel. De 
provincie kan weliswaar niets afdwingen, maar tracht daarin wel te coördineren en te stimuleren. 
De opmerking van GroenLinks over de RAAM-projecten verbaast spreker. De provincie regisseert daar 
heel sterk in. Geprobeerd wordt middels de bedragen, die PS beschikbaar hebben gesteld, een financieel 
zetje te geven dan wel kennis in te brengen om met name milieuprojecten die grensoverschrijdend zijn 
en algemeen van karakter in dat gebied te stimuleren. Indien de provincie de beleving heeft dat het 
uitstekend werkt, die terugkoppeling ook krijgt in het Bestuurlijk Overleg maar GroenLinks kennelijk 
andere geluiden hoort wil spreker deze graag met GroenLinks delen om te kijken hoe dat kan worden 
verfijnd.  
De Leidraad Milieu is pas in het voorjaar vastgesteld. Het is meer een handboek voor gemeenten waarin 
het beleid van de provincie uiteengezet wordt, zodat zij weten waaraan de provincie gemeentelijke 
plannen toetst.   
Met betrekking tot de Luchtkwaliteit merkt spreker op dat zolang het Europees Parlement de PM 2,5 
nog niet heeft vastgesteld de provincie de PM 10 norm zal hanteren. Dat neemt niet weg dat fijnstof zeer 
alert in de gaten moet worden gehouden, omdat het schade oplevert voor de gezondheid.  
Ruim 4 jaar geleden is een nieuwe beleidslijn ingezet ten aanzien van het toezicht op de waterschappen. 
De provincie Utrecht zit als een van de weinige provincies bestuurlijk regelmatig aan tafel bij de 
waterschappen. Daar komen alle beheersplannen, waterplannen en uitvoeringsplannen van de 
waterschappen op tafel waarbij de voortgang tot in detail wordt besproken. De verslaglegging 
overleggen gaat spreker te ver; hij informeert de commissie wel over de stand van zaken ten aanzien van 
onderwerpen. Ter illustratie wijst hij op de normering van de dijken. Spreker heeft de indruk dat hij de 
commissie volledig informeert en dat zal hij blijven doen.   
Mevrouw Fokker memoreert dat de Staten zich in 2003 bij de dijkverschuiving in Wilnis ernstige zorgen 
hebben gemaakt over de wijze waarop de verantwoording verliep. Het bleek dat de waterschappen hun 
doelstellingen niet haalden. Inmiddels hebben de waterschappen daarin een behoorlijke slag gemaakt. 
Het is de taak van de provincie te controleren of de motie die de PS toen hebben meegegeven ook wordt 
uitgevoerd. Zonder dat de gedeputeerde in detail hoeft te treden wanneer hij welk overleg heeft, kan de 
PvdA zich voorstellen dat jaarlijks een tussenbalans wordt verstrekt.   
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De heer Binnekamp geeft toe dat het toezicht in het verleden niet optimaal is geweest. Er was meer 
sprake van een papieren controle. Sinds 4 jaar is dit anders. Spreker is bereid in de loop van dit jaar een 
algemeen overzicht van de stand van zaken te verstrekken.  
De afspraken met betrekking tot de GGOR zijn bekend. In 2009 moet dat rond zijn. Er lopen pilots met 
name binnen het gebied van HDSR. De ontwikkelingen op het gebied van de pilots geeft spreker het 
vertrouwen dat een en ander op schema ligt en dat 2009 wordt gehaald.  
Met betrekking tot de regierol richting gemeenten merkt spreker op dat de provincie zich bewust moet 
zijn van haar taken en bevoegdheid. Rioleringsplannen moeten door de provincie worden vastgesteld; 
hetzelfde geldt voor de Waterplannen. De provincie heeft daarin geen grote rol, maar stimuleert dit wel. 
Spreker zoekt het derhalve meer in goed overleg. 
Mevrouw Fokker memoreert haar vraag met betrekking tot de sluitingen van de grote 
grondwaterwinningen. Het lijkt alsof het klaar is maar de 9 miljoen m3 die niet meer in de Heuvelrug 
zou worden gewonnen is nog niet gehaald.  
Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van mevrouw Fokker terzake de sluitingen van de 
grote waterwinningen licht de heer Binnenkamp licht toe, dat de 9 miljoen m3 die niet meer in de 
Heuvelrug zou worden gewonnen is gehaald. Het overzicht terzake kan de commissie op korte termijn 
tegemoet zien.   
Methaangas is niet opgenomen in het kader van het broeikaseffect. Hij zal zich nader beraden over de 
vraag of dit in de toekomst wel kan. 
Het antwoord op de vraag van de SGP met betrekking tot indicator 2a op blz. 117 heeft spreker niet 
paraat. Hij zal dit nakijken. 
De indicator externe veiligheid is gehaald. De provincie werkt met alle 29 gemeenten heel nauw samen 
op het gebied van de externe veiligheid. Overigens is ook dit een gemeentelijke aangelegenheid. De 
gemeenten zijn bereid dit samen met de provincie te doen, omdat de provincie de deskundigheid in huis 
heeft en als een soort intermediair fungeert tussen alle gemeenten en het Rijk. Er zijn een routeplanning 
en een risicokaart ontwikkeld.   
De heer Van Lunteren informeert of de indicator in dat geval niet moet worden bijgesteld. Spreker stelt 
een 50% afwijking aan de orde, terwijl feitelijk 100% is voldaan aan datgene dat haalbaar is. In 
algemene zin stelt spreker voor kritisch te bekijken op welke indicatoren de provincie geen invloed heeft 
en welke indicatoren dienen te worden bijgesteld om een reëel beeld weer te geven.  
De heer Binnekamp geeft aan tot het laatste bereid te zijn.   
In het geluidscherm bij Amersfoort zit geen geld van de provincie. Het betreft geld van het Rijk, dat de 
provincie voorfinanciert. Het bedrag was gelabeld voor het project vermindering industrielawaai bij het 
station Amersfoort en kan niet ergens anders voor worden uitgegeven.   
Met betrekking tot het watertekort licht spreker toe dat in hele droge zomers veel water wordt 
aangevoerd vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en zelfs uit de provincies Gelderland, Overijssel en 
Noord-Holland. Er komt nu een programma op reeks en norm, dat inspeelt op situaties die zich kunnen 
voordoen in droge periodes. Daarmee behoeft geen achterstand meer te ontstaan in de verwerking van de 
watertoevoer. Met het programma, dat ook aan de staten zal worden voorgelegd, hopen Utrecht, Noord- 
en Zuid-Holland een beter systeem te ontwikkelen.   
 
De voorzitter zal de suggestie van de VVD, de indicatoren nogmaals tegen het licht te houden om te 
kijken of daarin een kwaliteitslag kan worden gemaakt, meenemen naar het Presidium.   
Mevrouw Fokker hecht eraan hierbij op te merken dat dit niet mag betekenen dat de provincie zich 
minder gaat inspannen.  
De voorzitter onderschrijft het vorenstaande. Spreker geeft de commissie vervolgens in tweede termijn 
het woord.   
 
Desgevraagd door de heer Benschop antwoordt de heer Binnekamp dat de SGP het antwoord op de 
vraag met betrekking tot indicator 2a op blz. 117 voor de Statenvergadering tegemoet kan zien.  
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De voorzitter sluit de behandeling van dit onderwerp af met de conclusie dat dit terugkomt in de 
Statenvergadering.  
 

Portefeuille J. Binnekamp 
 
10. Motie flexibel waterbeheer 
Mevrouw Fokker merkt op dat de PvdA teleurgesteld is over de uitwerking van de motie, omdat deze 
zich toespitst op het dynamisch- in plaats van op het flexibel peilbeheer. Het gaat erom dat het water 
zich tussen twee grenzen beweegt en het peil niet steeds fluctueert. Zeker het voorbeeld waarin zichtbaar 
wordt dat het peil in de zomermaanden op -80 cm zit, baart de PvdA zorgen. De PvdA heeft in een 
eerder stadium gepleit voor -40 cm in ieder geval in de gebieden met maaivelddaling. Met betrekking tot 
het flexibel peilbeheer wordt opgemerkt, dat dit met name van toepassing is voor de natuurgebieden. Het 
komt echter niet terug in de aanbevelingen. Het doel van de motie was juist dat de functies met flexibel 
peilbeheer goed zouden kunnen worden gecombineerd. De reactie van de LTO is redelijk sterk 
verwoord; de inbreng van de natuurorganisaties blijft echter wat vlak. De PvdA is van mening dat de 
onderhavige conclusies en aanbevelingen meer in de richting van het middels peilbeheer reguleren van 
de agrarische functie gaan dan in de richting van de natuurgebieden.   
 
De heer Hoefnagels onderschrijft het betoog van de PvdA niet geheel. D66 acht het stuk op zich helder. 
Er staan duidelijke conclusies en aanbevelingen in. D66 informeert of de veiligheid van de dijken in dit 
verhaal is meegenomen.  
 
Mevrouw Bodewitz merkt op, dat in de oplegnotitie twee aanbevelingen staan en in de notitie zelf vier. 
Geïnformeerd wordt naar de reden, of de niet genoemde aanbevelingen niet worden gebruikt bij het 
goedkeuren van peilbesluiten en niet worden betrokken bij het opstellen van het WHP. Voorts 
informeert de PvdD wat concreet zal worden gedaan met de aanbevelingen van de natuurbeherende 
organisaties om de grondwaterstand beter te monitoren.  
 
De heer Kloppenborg heeft begrip voor de opmerkingen van de PvdA. Het stuk gaat over middelen, 
dynamisch- en flexibel waterbeheer maar feitelijk wordt niet duidelijk beantwoord waarom die middelen 
worden gebruikt. De doelstelling van flexibel- dan wel dynamisch waterbeheer zou veel duidelijker in 
beeld moeten worden gebracht. Indien flexibel waterbeheer ertoe bijdraagt de waterkwaliteit te 
verbeteren en ecologisch effect heeft door meer water vast te houden, is GroenLinks daar voorstander 
van. Het mag echter niet een achterdeur worden voor een beleid dat uitgaat van een agrarische sturing, 
die ten koste gaat van andere doelstellingen van het waterbeleid. Het moet juist kansen bieden voor een 
handige aanpak, die tegelijkertijd meer integraal is. In dat verband vraagt GroenLinks zich af hoe een en 
ander zich verhoudt tot de doelstelling juist van versnippering van waterpeilen af te komen met name in 
het Veenweidegebied. Geïnformeerd wordt of met de onderhavige aanbevelingen geen sprake is van een 
nieuwe versnippering, omdat agrarische- en natuurfuncties als aparte zones worden benoemd. Voorts 
mist GroenLinks conclusies en aanbevelingen, die een verwijzing kunnen zijn naar 
waterkwaliteitsaspecten en daarmee de KRW. Overigens valt op dat in vrij algemene zin over het 
waterbeheer en flexibel- dan wel dynamisch peilbeheer wordt gesproken, terwijl de motie met name is 
gericht op het waterbeheer in de Veenweidegebieden met een specifieke problematiek. 
Met flexibel waterbeheer kan worden bekeken hoe de inlaat van gebiedsvreemd water kan worden 
beperkt. Geïnformeerd wordt waarom dit zo algemeen is getrokken, of het de bedoeling is dat hieruit een 
provinciedekkend beleid voortkomt of dat aan bepaalde gebieden wordt gedacht bij de proefprojecten.  
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De heer Bersch deelt mede dat de SP op zich weinig moeite heeft met het voorliggende stuk. De SP sluit 
zich aan bij de opmerking van de PvdA dat serieuzer mag worden gekeken naar het flexibel waterbeheer 
en de opmerking van de PvdD over de aanbevelingen van de natuurorganisaties.  
 
De heer Landman merkt op dat de ChristenUnie weliswaar medeondertekenaar is van de motie, maar 
toch wat gemengde gevoelens had omdat mag worden aangenomen dat de waterschappen met het malen 
van de polders rekening houdt met het weer en de weersverwachting. Toch is gebleken is dat het gesprek 
met de waterschappen nuttig is geweest. Het blijkt dat het dynamisch- en flexibel peilbeheer nog beter 
kan en dat de waterschappen daartoe bereid zijn als de provincie hen daarin steunt. Uit die gesprekken is 
tevens gebleken, dat goede afspraken moeten worden gemaakt over de uitvoering van het peilbeheer. 
Dat geeft duidelijkheid naar belanghebbenden toe. De ChristenUnie stemt in met de onderhavige 
conclusies en aanbevelingen.  
 
De heer Benschop deelt mede, dat het stuk duidelijk is. De SGP kan zich vinden in de conclusies en 
aanbevelingen. 
 
De heer Van Lunteren deelt mede dat de VVD instemt met de conclusies en aanbevelingen. 
Geïnformeerd wordt of sprake is van een technisch- of kaderstellend protocol en in hoeverre het 
protocol terugkomt in de commissie. Voorts informeert de VVD of het dynamisch- en flexibel 
peilbeheer al in gang kan worden gezet alvorens het protocol is vastgesteld. 
 
De heer Seldenrijk deelt mede dat het CDA enigszins teleurgesteld was over de uitwerking van de 
motie. Het betreft een vrij letterlijke uitvoering van de motie. Het CDA mist daarin een duidelijke 
mening van GS over flexibel- en dynamisch waterbeheer en wat GS in deze al dan niet gaan doen. Het 
CDA sluit zich aan bij de vraag van de VVD met betrekking tot het protocol.  
Het stuk dat thans voorligt lijkt meer op de notulen van het ambtelijk overleg. Het CDA pleit voor een 
verdere uitwerking van de motie. Er zal een aantal kaders moeten worden gesteld, waarmee de provincie 
verder kan. Met de onderhavige conclusies en aanbevelingen kan het CDA weinig. 
 
De heer Binnekamp merkt de opmerkingen van het CDA te betreuren. In juridische zin is de provincie in 
deze niet sturend. Het is aan de waterschappen in overleg met alle belanghebbenden eens in de 10 jaar 
peilbesluiten vast te stellen. Daar gaat een hele procedure aan vooraf. In het DB en AB van de 
waterschappen wordt daarnaar op basis van consultering van LTO, natuurorganisaties, e.d. heel 
zorgvuldig gekeken. GS hebben uitsluitend de bevoegdheid een peilbesluit goed dan wel af te keuren. 
De provincie stelt geen peilbesluiten vast.  
De heer Seldenrijk merkt op dat de juridische procedure hem bekend is. Het gaat het CDA erom dat de 
aanbevelingen wat concreter worden geformuleerd.   
De heer Binnekamp memoreert dat de motie destijds is ingediend op voorspraak van de heer Reerink 
(PvdA). Tijdens zijn werkbezoek in het westelijk weidegebied kwam vanuit de agrariërs de opmerking 
dat een wat dynamischer peilbeheer werd gewenst. De PvdA heeft dit verwoord in een motie, die  
ondersteund is door diverse partijen. In de motie is verzocht wat beter te kijken naar dynamisch 
peilbeheer.  
Mevrouw Fokker merkt op dat het in de motie over flexibel- en niet over dynamisch peilbeheer gaat.  
De heer Binnekamp meent de motie goed te hebben begrepen. Flexibel peilbeheer wordt namelijk al 
toegepast, maar vooral in natuurgebieden. Indien flexibel peilbeheer in volle omvang zou worden 
toegepast in agrarisch gebied, is het risico van natschade groot. Bij flexibel peilbeheer laat men het 
water binnen de onder- en bovengrens zijn gang gaan. Bij dynamisch peilbeheer wordt bij een nat 
voorjaar eerder ingegrepen en bij een droog najaar later.  
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Mevrouw Fokker merkt op dat in dat geval het voorbeeld niet goed is. In het schema worden 
verschillende peilen aangegeven. Het vaststellen van een peil van -80 cm in de zomer streeft de PvdA 
niet na. De aanbevelingen terzake steunt de PvdA derhalve niet. 
De heer Binnekamp licht toe dat dit een overzicht betreft van hoe het zou kunnen. De -80 cm is in zeer 
extreme situaties aan de orde en zal in de praktijk derhalve nauwelijks worden gehanteerd.   
Het gaat erom dat tot op heden een regulier peilbeheer is gehanteerd. In de motie is aandacht gevraagd 
voor dynamisch- en flexibel peilbeheer. Flexibel peilbeheer wordt al toegepast in natuurgebieden. 
Dynamisch peilbeheer wordt niet in overwegende mate toegepast. Dat verschilt per gebied. 
Indien men via dynamisch peilbeheer met name de agrarische sector wil bedienen, moeten de risico’s 
worden afgedekt in een protocol. Met een protocol is het waterschap gerechtigd dynamisch peilbeheer 
toe te passen. Met het dynamisch peilbeheer kan niet worden vooruitgelopen op het protocol. HDSR 
doet dit op dit moment wel in de vorm van een pilot om te kijken of dynamisch- en flexibel peilbeheer 
mogelijkheden bieden voor de toekomst.  
Spreker heeft de motie zo opgevat dat verzocht is te bekijken wat mogelijk voor de agrarische sector en 
de natuur buiten het regulier peilbeheer. In zijn visie is het onderhavige stuk duidelijk. 
Indien de commissie aangeeft dat GS hiermee verder kunnen, is het de bedoeling dat een en ander wordt 
voorgelegd aan de waterschappen om daarmee vanuit de politiek en de maatschappij bij de 
waterschappen te bevorderen dat niet alleen regulier peilbeheer wordt toegepast maar – indien wenselijk 
– ook dynamisch- en flexibel peilbeheer. Het resultaat van het overleg zal worden teruggekoppeld naar 
de commissie. Ook het protocol zal aan de commissie worden voorgelegd.  
Het onderhavige stuk betreft absoluut geen ambtelijk verslag. Hier is door deskundigen zeer goed naar 
gekeken.  
Van versnippering zal geen sprake zijn. In de peilbesluiten wordt gestreefd naar grotere peilvakken.  
De veiligheid van dijken is niet meegenomen.  
 
De voorzitter informeert of de commissie van mening is dat de motie met het onderhavige stuk is 
afgehandeld. 
 
Mevrouw Fokker onderschrijft, dat een en ander in het stuk duidelijk wordt uitgelegd. De PvdA mist het 
flexibel peilbeheer in de aanbevelingen, waarmee in haar visie de inhoud van de motie anders is opgevat 
dan bedoeld. Op grond hiervan steunt de PvdA de aanbevelingen niet.  
 
De heer Hoefnagels deelt mede, dat D66 zich kan vinden in de conclusies en aanbevelingen. Spreker 
maakt van deze gelegenheid gebruik de aandacht te vestigen op het stuk ter kennisneming (agendapunt 
15) Amendement Beperken overstromingsrisico’s regionale waterkeringen. Eén van de projecten daarin 
gaat over freatische lijn in Veendijken. Het lijkt toch ook met het grondwaterpeil te maken te hebben. 
Op grond hiervan maakt D66 zich zorgen.  
 
Mevrouw Bodewitz deelt mede niet aanwezig te zijn geweest bij de indiening van de motie. Zij kent 
derhalve de strekking van de oorspronkelijke motie niet, op grond waarvan de PvdD geen uitspraak kan 
doen ten aanzien van de vraag of de motie hiermee is afgehandeld.  
 
De heer Kloppenborg zet uiteen dat GroenLinks destijds aarzelend akkoord is gegaan met de motie. Die 
aarzeling bestaat nog steeds. Spreker is het eens met de opmerking van de PvdA, dat het onderhavige 
stuk een iets andere strekking heeft gekregen dan de strekking van de motie.  
 
De voorzitter merkt op dat de vraag met name is of GS verder kunnen met dit stuk.   
 
De heer Kloppenborg stelt voor het protocol in ieder geval in de commissie terug te laten komen.  
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De heer Bersch deelt mede, dat de SP de PvdA steunt.  
 
De heer Landman is van mening, dat de motie hiermee niet is afgehandeld. De aanbevelingen zijn wat 
vaag gehouden, maar GS kunnen hieraan zelf hun conclusies verbinden. Dat zou bijvoorbeeld kunnen 
zijn door de tekst van de aandachtstreepjes van de aanbevelingen als volgt te wijzigen: 

- de provincie bevordert dat de waterschappen in verband met de vereiste rechtszekerheid van 
belanghebbenden een protocol opstellen…..  
Spreker acht het niet gewenst hierin het flexibel- dan wel dynamisch peilbeheer vast te leggen. In 
overleg met de waterschappen zal moeten worden besproken wat het beste is. 

- de provincie ondersteunt de waterschappen bij het implementeren van flexibel peilbeheer door 
actief te participeren in….. 

Met deze formulering vloeit een actie voort uit het onderhavige stuk en kan de vraag worden gesteld of 
de commissie ermee instemt dat GS het op die wijze gaan oppakken. Indien de commissie daarmee 
instemt, is de motie daarmee in de visie van de ChristenUnie uitgevoerd.  
 
De heer Benschop deelt mede dat de SGP zich kan vinden in de conclusies en aanbevelingen. De SGP 
acht het een goede zaak dat een en ander breder is opgepakt dan in de motie stond verwoord.  
 
De heer Van Lunteren deelt mede dat de VVD van mening is dat wellicht niet naar de letter van de 
motie maar wel naar de geest daarvan is gehandeld. De VVD onderschrijft wel dat nu acties moeten 
worden genomen om daadwerkelijk uitvoering te geven aan de motie. Dat is ook in zijn visie wat wordt 
gevraagd: in te stemmen met het stuk, zodat GS daarmee verder kunnen. Geïnformeerd wordt op welke 
termijn de commissie het protocol tegemoet kan zien. 
 
De heer Seldenrijk deelt mede begrepen te hebben dat GS hiermee actief aan de slag willen. Het CDA 
gaat er derhalve vanuit dat GS het voorstel van de ChristenUnie overnemen. In dat geval kan het CDA 
instemmen met het onderhavige stuk, met in achtneming van de opmerking van de VVD over het 
protocol.  
 
De heer Binnekamp merkt op dat de laatste zin in de oplegnotitie niet correct is. Het had moeten zijn: 
aan de commissie wordt verzocht GS het groene licht te geven in de geest van dit overzicht te handelen. 
Indien de commissie zich hierin kan vinden, is het de bedoeling dat GS daarmee aan de slag gaan en in 
overleg met de waterschappen gaan bekijken hoe dat per gebied kan worden toegepast. Op de vraag op 
welke termijn het protocol tegemoet kan worden gezien, komt spreker terug.  
De heer Van Lunteren pleit ervoor dat op de volgende termijnagenda een datum wordt aangegeven. 
De heer Binnekamp zegt dat toe. 
Spreker bevestigt dat grondwaterstanden van invloed kunnen zijn op de dijken. Het gaat nu echter over 
peilbeheer. Peilbeheer wordt uiteraard in de dijkversterkingnormering meegenomen.  
De heer Seldenrijk informeert of het tekstvoorstel van de ChristenUnie al dan niet wordt overgenomen. 
De heer Binnekamp antwoordt dat het tekstvoorstel precies in de lijn ligt van hetgeen GS willen met dit 
stuk. Indien het tekstvoorstel de duidelijkheid bevordert, wordt dit overgenomen.  
 
Mevrouw Fokker is ongelukkig met de wijze waarop een en ander thans verloopt. Indien er toch mee 
verder wordt gegaan wil de PvdA van de gedeputeerde de toezegging dat het flexibel peilbeheer 
explicieter terugkomt, dat de natuurorganisaties daarover explicieter worden gehoord en dat naast een 
protocol meer gegevens beschikbaar komen over dynamisch peilbeheer omdat hierover nog weinig 
bekend is. 
 
De heer Binnekamp zet uiteen dat er nog niet veel ervaring is met dynamisch peilbeheer. Voordat de 
PvdA de motie had ingediend, was HDSR al een pilot gestart om te kijken naar dynamisch peilbeheer. 
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Het is een nieuw fenomeen, dat alles te maken heeft met klimaatverandering. Over flexibel peilbeheer 
wordt al overleg gevoerd met de natuurorganisaties. 
Spreker merkt op dat voor wat betreft de agrarische sector de PvdA spreekt over flexibel peilbeheer, 
terwijl GS op het standpunt staan dat het dynamisch peilbeheer betreft. Hij zegt toe overleg te plegen 
met zowel de waterschappen als de natuurorganisaties en het resultaat terug te koppelen.  
 
De heer Seldenrijk deelt mede GS wat het CDA betreft verder kunnen met het proces. Voor het overige 
wacht het CDA het protocol af.    
 
De voorzitter concludeert dat GS, met in achtneming van het besprokene, verder kunnen met het 
onderhavige stuk.   
 
11. Overzicht vangstresultaten muskusratten en beverrattten t/m week 8 van 2007 
De voorzitter deelt mede dat ter vergadering tevens een notitie met de laatste vangstresultaten is 
uitgereikt.  
 
De heer Van der Steeg deelt mede dat aanleiding voor de PvdD voor het agenderen van dit onderwerp is 
de mededeling in het document dat de bestrijding van de muskusratten als afdoende wordt gezien indien 
de vangsten van muskusratten minder dan 0,25 p/u bedragen. Het OLM geeft hiermee net als Alterra in 
haar rapport uit 2005 Muskusrattenbestrijding in Nederland een quickscan naar nut, noodzaak en 
alternatieven een signaal af dat het niet mogelijk is gebleken om de muskusrat in Nederland uit te roeien 
en dat de populatieomvang hoogstens op een bepaald niveau kan worden gebracht. Als belangrijkste 
reden voor de bestrijding van muskusratten wordt over het algemeen de veiligheid voor de mens 
genoemd. Naar aanleiding van voorbeelden van graverijen en waterkeringen zijn diverse onderzoeken 
verricht naar mogelijke kansen van doorbraken van dijken. Op grond hiervan concludeert Alterra dat er 
geen aanwijzingen zijn voor grote bezorgdheid over de veiligheid van de grote waterkeringen langs 
zeeën en rivieren. Veel tracés van deze waterkeringen liggen niet langs permanent water of zijn voorzien 
van robuuste verhardingen die graverij weren. De diverse soorten aarden kaden in ons land lijken 
kwetsbaarder voor graverij. Voorts concludeert Alterra dat ook bij lage populatiedichtheid graverij 
optreedt in kaden. Met andere woorden, het bestrijden draagt slechts zorg voor schijnveiligheid. Er 
blijven altijd voldoende muskusratten over om door te gaan met graafactiviteiten. Bovendien worden de 
holen van muskusratten pas na enkele jaren ontdekt. Alterra concludeert dan ook het volgende:”Het 
aanbrengen van muskusratwerende voorzieningen is de enige duurzame oplossing voor het uitbannen 
van risico’s voor de veiligheid van waterkeringen. In het verleden is hiervoor te weinig aandacht 
geweest.” Ook geeft Alterra in overweging dat het voordeel om de populatiedichtheid op een bepaald 
niveau te houden moet worden afgewogen tegen de kosten die dit met zich meebrengt. In de provincie 
Utrecht is, met uitzondering van de waterschappen Rivierenland en inclusief het Gelderse deel van 
waterschap Vallei en Eem, ruim 3,6 miljoen euro begroot aan totale kosten voor de bestrijding van 
muskusratten dit jaar. Het is daarnaast de vraag of de schade die aan de overige waterkeringen en oevers 
wordt aangericht veel kosten met zich meebrengt. De schade is kennelijk van dien aard dat deze bij het 
reguliere onderhoud kan worden meegenomen. De PvdD is van mening dat alle kwetsbare locaties nu 
met voorrang moeten worden voorzien van een structurele muskusratbestendige voorziening zodat de 
veiligheid in die gebieden duurzaam is gegarandeerd en daar geen muskusratten meer gevangen hoeven 
te worden. Het Alterra-rapport geeft ook het volgende aan:”Daarnaast dient ook onderzoek te worden 
gedaan naar muskusratpopulaties die zich onder experimentele omstandigheden zonder bestrijding 
kunnen ontwikkelen. Alleen dan kan een goed beeld worden verkregen van het verloop van een 
populatiedichtheid en de daaraan gekoppelde schade. Wanneer een populatie muskusratten zich vestigt 
in een gebied waar predatie of bestrijding ontbreekt, zal zich na verloop van tijd een situatie voordoen 
waarin de aantallen dieren in evenwicht zijn met het voedselaanbod. Zoogdieren met een geringe 
voortplantingscapaciteit, de zgn. K-strategen, reageren veelal door het tijdig verminderen van de 
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reproductie, waardoor de schommelingen gering zijn. Zoogdieren die zich kenmerken door een hoge 
reproductie en een brede ecologische amplitude, de R-strategen, kenmerken zich door een vertraagde 
respons met sterke populatiefluctuaties als gevolg. Typische R-strategen zoals muskusratten kenmerken 
zich daarbij door een overshoot, waarbij overbevolking kan optreden, de populatie boven 
draagkrachtniveau uit stijgt en vervolgens in elkaar klapt om zich op een lager niveau te stabiliseren. 
Gewoonlijk worden bij hoge dichtheden de aantallen vooral door predatie, ziektes en parasieten en 
minder door dichtheidsafhankelijk reproductie gereguleerd tot onder de draagkracht. Het is dus de vraag 
of de populatieomvang uiteindelijk zal toenemen of zichzelf op een lager niveau zal stabiliseren wanneer 
de bestrijding wordt stopgezet. Alterra stelt daarom voor om in bepaalde gebieden de bestrijding stop te 
zetten, zodat onderzocht kan worden hoe de populatie zich ontwikkelt. Aangezien er geen sprake is van 
een acute bedreiging van de veiligheid mits er regelmatige controle- en herstelwerkzaamheden worden 
uitgevoerd of muskuswerende voorzieningen worden aangebracht, pleit de PvdD ervoor om in de 
provincie Utrecht een experiment in een gebied uit te voeren met stopzetting van de bestrijding. Temeer 
daar veiligheidsrisico’s met de huidige bestrijding ook niet uit te sluiten zijn. Het geld dat niet voor de 
bestrijding wordt ingezet kan dan worden ingezet voor controle en beveiliging van de oevers en 
waterkeringen. Om de volgende redenen pleit de PvdD dan ook voor een andere strategie om met de 
muskusrattenproblematiek om te gaan. De schade die muskusratten aanbrengen in dijken blijkt niet tot 
grote veiligheidsrisico’s te leiden. Voorzover er al risico’s bestaan worden die niet voorkomen door 
muskusratten te doden. Het probleem is namelijk dat er altijd een bepaalde hoeveelheid muskusratten 
overblijft die verder kan gaan met graafactiviteiten. De huidige bestrijdingswijze kost veel geld maar is 
niet duurzaam. Ieder jaar blijven de uitgaven hoog en nemen zelfs toe. Het is de vraag of de 
muskusratpopulatie nog wel zal toenemen na stopzetting van de bestrijding. In eerste instantie zal er een 
overschot zijn, maar daarna kan zij op een lager niveau stabiliseren. De huidige bestrijding brengt veel 
dierenleed teweeg, zowel onder de muskusratten zelf als onder de bijvangst die 505 dieren bedroeg in 
2006. De huidige bestrijdingswijze impliceert een continue verstoring van de oeverecologie. Het doden 
van de muskusratten is een schijnoplossing voor de problemen waar boeren mee kampen. Er blijven 
muskusratten achter die holen kunnen graven. 
Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek van Alterra heeft de Landelijke 
Coördinatiecommissie Muskusrattenbestrijding 7 vervolgonderzoeken in gang gezet, die begin 2008 
gereed zullen zijn. Hoewel in het Alterrarapport was aanbevolen om een experiment van niet-bestrijding 
toe te passen wordt het in geen enkele van de 7 vervolgonderzoeken gedaan. 
De PvdD stelt dan ook voor om een experiment van niet-bestrijding uit te voeren in een beperkt gebied 
van de provincie Utrecht. Hiervoor kunnen de volgende onderzoeksdoelen gelden. Vaststellen 
populatieomvang bij niet-bestrijding. Vaststellen omvang graverij bij niet-bestrijding. Vaststellen 
effectiviteit alternatieven bij niet-bestrijding, zoals schuine kades, werende doeken of geplastificeerd 
gaas met daaraan gekoppeld een kosten-batenanalyse van bestrijding ten opzichte van toepassing 
alternatieven. 
Graag verneemt de PvdD hierover de mening van de overige commissieleden. 
 
De voorzitter stelt voor dat de PvdD haar bijdrage via de griffie laat verspreiden.  
De kern van het verhaal is, dat de PvdD een pleidooi houdt voor een experiment te stoppen met het 
bestrijden van de muskusratten in een bepaald gebied.  
 
De heer Van Ee deelt mede dat het verhaal moeilijk was te volgen. Het werd snel opgelezen en het was 
erg lang. Spreker verzoekt de PvdD daarmee in het vervolg anders om te gaan zodat het doel en de vraag 
duidelijk is en de commissie daarop beter kan reageren.   
 
Mevrouw Dijk deelt mede uit het verhaal het volgende te hebben gedestilleerd. Nu is sprake van een 
situatie waarbij muskusratten bij de bron worden aangepakt. Nog niet duidelijk is, ook voor de VVD, of 
ooit in alle rayongebieden in Utrecht een omkeringpunt in zicht komt en of er dan helemaal geen schade 
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zal zijn van de muskusratten die overblijven. Aan de andere kant wordt de vraag gesteld of niet iets kan 
worden gedaan in de vorm van het aanbrengen van bepaalde muskusratwerende technieken die in ieder 
geval ervoor zorgen dat de waterkeringen en agrarisch gebied worden beschermd. 
Gezien de strijdige informatie van enerzijds Alterra en de Faunabescherming en anderzijds het OLM 
wordt geïnformeerd hoe daarover in andere provincies wordt gedacht na zoveel jaren bestrijding en hoe 
men daar landelijk mee om denkt te gaan. Wellicht is het zinvol de muskusrattenbestrijding evenals de 
beverratbestrijding meer landelijk te coördineren. Voorts wordt geïnformeerd of GS op de hoogte zijn 
van hetgeen in Europa allemaal gebeurt op dit gebied en of wellicht lering kan worden getrokken uit de 
technieken die in de omringende landen worden gebruikt.  
De heer Benschop merkt met betrekking tot het bij de agenda gevoegde en ter vergadering uitgereikte 
aanvullende stuk op dat het de SGP tevreden stemt dat de vangsten in verhouding tot de eerste 20 weken 
minder wordt. 
Met betrekking tot het voorstel van de PvdD merkt spreker dat op het moment van het experiment veel 
gegraven zal worden. Dit levert veel schade op aan waterkeringen en agrarische weidepercelen. Dat 
betekent dat de agrariërs er veel meer last van zullen hebben. Een dergelijk experiment heeft feitelijk al 
min of meer tegen wil en dank plaatsgevonden toen er veel te weinig werd bestreden. Het gevolg was 
een explosieve groei van muskusratten, heel veel activiteit en heel veel schade. Thans wordt middels de 
inzet van piekbestrijders getracht daar iets aan te doen. Uit de voorliggende stukken blijkt dat dit helpt. 
Oeverbescherming in het agrarisch gebied is onmogelijk op percelen waar koeien weiden en waar met 
machines wordt gereden. De SGP verwacht niet veel van een experiment.   
 
De heer Landman memoreert dat op 8 juni 2006 in de commissie WEM een uitvoerige discussie is 
gevoerd over de muskusrattenbestrijding en alternatieven. Destijds was de commissie unaniem van 
mening dat op korte termijn gestreefd moet blijven worden naar een beheersbare populatie. Daarvoor 
mochten ook piekbestrijders worden aangesteld. Op lange termijn zou meer gefocust moeten worden op 
alternatieven. De ChristenUnie was het er met andere fracties over eens dat alternatieven of de 
bestrijding zelf landelijk zou moeten worden geregeld. De ChristenUnie handhaaft dit standpunt en is er 
derhalve niet voor ergens in Utrecht op korte termijn een gebied aan te wijzen die wordt uitgezonderd 
van de bestrijding. Overigens hoopt spreker nog steeds dat op korte of middellange termijn goede 
alternatieven komen voor de huidige bestrijding. Vorig jaar heeft de gedeputeerde aangegeven dat over 
dit onderwerp ook in IPO-verband werd gesproken, waarbij de aanbevelingen in het Alterra-rapport ook 
werden betrokken. Hij heeft toegezegd op dit onderwerp in de commissie te zullen terugkomen indien 
nieuws was te melden. Tot op heden is dit niet gebeurd, terwijl de PvdD nu wel met nieuws komt zoals 
het rapport van Faunabeheer. Spreker informeert of de gedeputeerde, gelet op de thans ingebrachte 
informatie, nadere mededelingen heeft over de stand van zaken en over het perspectief.  
 
De heer Bersch deelt mede dat hij het verhaal van de PvdD goed heeft kunnen volgen en dit een goed 
verhaal vindt. Uit de cijfers die voorliggen kan in zijn visie niet worden geconcludeerd dat de bestrijding 
effectief is. Er worden alleen cijfers verstrekt over de vangsten en niet over de populatie van de 
muskusratten. Feitelijk is niet bekend of de populatie nu ook is afgenomen. Landelijk wordt jaarlijks 32 
miljoen euro uitgegeven aan muskusratbestrijding voor een methode waarvan niet zeker is of die werkt. 
In die zin acht de SP het voorstel met een proefgebied te gaan werken waar iets anders wordt geprobeerd 
bijvoorbeeld geen bestrijding maar wel alternatieven en preventie een goed idee.  
 
De heer Kloppenburg deelt mede dat hij het verhaal goed heeft kunnen volgen. In zijn visie zijn zinnige 
opmerkingen en aanbevelingen naar voren gebracht en is het tijd zeer kritisch te kijken naar de huidige 
vorm van muskusrattenbestrijding mede omdat vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de effectiviteit 
daarvan. Wat opvalt is dat zo weinig wordt gezegd over de verschillende biotopen. De rayons worden 
alleen als vangstgebieden gezien, terwijl daar misschien ook wel een relatie is met het zeer veel of veel 
minder voorkomen van de muskusrat en eventuele omstandigheden voor die dieren. Het aantal 
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muskusratten dat wordt gevangen wordt precies bijgehouden. Geïnformeerd wordt of ook precieze 
cijfers worden bijgehouden over de bijvangsten. 
GroenLinks steunt het voorstel van de PvdD met betrekking tot het experiment. Onderschreven wordt 
dat landelijke afstemming zal moeten plaatsvinden, maar dat wil niet zeggen dat Utrecht het niet zou 
kunnen proberen.  
 
De heer Hoefnagels spreekt zijn waardering uit voor het betoog van de PvdD. D66 sluit zich aan bij het 
pleidooi van de PvdD voor de mogelijkheid van onderzoek naar populatieontwikkeling, bij de vragen 
over de daadwerkelijke schade die de muskusratten veroorzaken in de provincie Utrecht en bij de 
opmerking van de SP dat nergens cijfers worden genoemd over de populatie. De vraag is of het wel zo 
slecht is gesteld met de veiligheid van de dijken in de gebieden waar al jarenlang hoge vangstquota zijn. 
D66 vraagt zich af hoe dat beter onder controle kan worden gekregen. Op termijn is een structurele 
oplossing gewenst. Die oplossing behoeft niet per definitie uit het zoveel mogelijk doden van dieren te 
bestaan. Er dient rekening te worden gehouden met bijvoorbeeld noodzakelijke extra waterberging die 
op termijn nodig is in de provincie ten behoeve van de waterschappen. Dit kan bijvoorbeeld worden 
uitgevoerd door het aanleggen van geleidelijk oplopende natuurvriendelijke oevers. Met dergelijke 
aanpassingen kunnen wellicht twee vliegen in één klap worden geslagen. 
In het stuk Beperken overstromingsrisico’s regionale waterkeringen (agendapunt 15) is één van de 
voorstellen het beperken van overstromingsrisico’s door het plaatsen van muskusrattenschermen. 
Geïnformeerd wordt hoe groot de risico’s zijn.  
 
Mevrouw Fokker verwijst voor wat betreft de geschiedenis naar het betoog van de ChristenUnie. De 
PvdA heeft ingestemd met de piekbestrijders maar stond op het standpunt dat een en ander fundamenteel 
anders zou moeten worden, vooral ook omdat sprake is van restpopulaties, niet duidelijk is hoe groot die 
is, waar precies sprake is van schade. Voorts speelden de mogelijke alternatieven voor de wijze waarop 
de dieren worden gevangen een rol.  Er is lange tijd geen nieuws vernomen. Thans wordt van de zijde 
van de PvdD initiatief genomen weer iets in beweging te krijgen. Wel heeft de PvdA vernomen dat in 
Noord-Holland een proefgebied is. Zij kan zich voorstellen dat het resultaat daarvan wordt afgewacht.  
Als er mogelijkheden zijn voor muskusratwerende oevers of voorzieningen waarmee tevens tot een 
afname van de populatie wordt gekomen zou de PvdA dat steunen.  
Mevrouw Dijk informeert of het experiment in Noord-Holland vergelijkbaar is met het experiment dat 
wordt voorgesteld door de PvdD. 
Mevrouw Fokker kent de details niet. Het experiment schijnt door gedeputeerde Poelman te zijn ingezet.  
Mevrouw Dijk informeert of de gedeputeerde daarover meer informatie kan verstrekken.  
 
De heer Seldenrijk deelt mede dat het CDA zich aansluit zich bij het betoog van de SGP. De overlast 
was behoorlijk groot. Het voorstel met betrekking tot muskusratafwerende maatregelen op oevers lijkt 
moeilijk realiseerbaar in agrarisch gebied. Het lijkt het CDA lastig in een drukke en kleine provincie als 
Utrecht een proefgebied aan te wijzen. Voorts sluit het CDA zich aan bij het betoog van de ChristenUnie 
ten aanzien van de landelijke aanpak.  
 
Mevrouw Bodewitz merkt in de richting van de SGP op dat het om twee hele verschillende zaken gaat. 
Het probleem van de veiligheid van dijken (doorbraak van waterkeringen) en het probleem waar de 
boeren mee kampen (verzakking van de oevers van slootkanten). De PvdD deelt de zorg van de boeren 
en is van mening dat dit niet moet worden ontkend. De vraag is alleen of de huidige wijze van aanpak 
van de problematiek de juiste is. De PvdD is van mening dat de boeren beter geholpen zouden worden  
door aan preventie te werken. Daarbij wordt in eerste instantie gedacht aan het aanbrengen van 
muskusratwerende voorzieningen. Daar zijn goede ervaringen mee opgedaan in andere provincies. Het 
is alleen nog niet volledig uitgewerkt. De conclusie van Alterra is derhalve dat daarmee verder moet 
worden geëxperimenteerd.  
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Het is niet zo dat al indien nu wordt gestopt met de bestrijding op de langere termijn per definitie sprake 
zal zijn van een toename. In eerste instantie wel. Vandaar dat de PvdD ervoor pleit het te combineren 
met werende voorzieningen. Indien voor de proef wordt gekozen voor een natuurgebied, zou het 
experiment zonder werende voorzieningen kunnen worden gedaan. 
Dat de aantallen nu wellicht zijn afgenomen wil niet zeggen dat dit een gunstig perspectief is voor de 
langere termijn. Er is voortdurend sprake van een fluctuatie in die aantallen. Indien men kijkt naar de 
echt lange termijn is nog steeds sprake van een stijging.  
Het experiment in Noord-Holland is spreekster niet bekend, ook niet bij de PvdD in Noord-Holland. 
Wellicht dat daarover nadere informatie kan worden verstrekt. Als het niet wordt gedaan in andere 
provincies is de vraag waarom Utrecht niet het initiatief zou nemen.   
 
De heer Binnekamp deelt mede dat hij tegen een experiment is. Een experiment vraagt een 
behandelingstermijn van minimaal 4 jaar en er zal minimaal sprake moeten zijn van zes proefgebieden 
van 100 ha groot. Er kan derhalve niet zomaar een proefgebied worden aangewezen. 
Daarbij komt dat de provincie lid is van het LCCM, dat werd voorgezeten door gedeputeerde Poelman 
van Noord-Holland. In die hoedanigheid heeft hij aangeboden dat, als het komt tot proefgebieden, hij in 
Noord-Holland wel een proefgebied zou kunnen realiseren. De heer Poelman is geen gedeputeerde 
meer. Er is op dit moment geen proefgebied in Noord-Holland. Indien vanuit de LCCM blijkt dat er een 
proefgebied zou moeten komen, zou dat wat spreker betreft ook in Utrecht kunnen zijn. Spreker is niet 
tegen alternatieven, maar daarop moet worden overgegaan als helderheid bestaat over de onderzoeken 
die de LCCM op dit moment doet. De onderzoeken worden dit jaar dan wel begin 2008 afgerond. Dat is 
de reden dat spreker nog niet naar de commissie is teruggekomen met nieuws. Zodra van de LCCM een 
totaalrapport ligt met aanbevelingen voor alle provincies, lijkt spreker het moment de commissie te 
informeren. De LCCM zal in ieder geval aangeven of de huidige bestrijding moet worden voortgezet 
dan wel alternatieven moeten worden gerealiseerd. 
De veiligheid is wel in het geding. Ter illustratie wijst spreker op het noorden van de provincie (de 
Waver en de Amstel) waar veel muskusratten zitten bij primaire waterkeringen. 
Er zijn redenen waarom de vangsten nog niet helemaal dalen. In de tijd van o.a. de Varkenspest en de 
Vogelpest lag de bestrijding stil.  
De muskusrat heeft geen natuurlijke vijanden. Door de jaren heen komen er heel veel muskusratten bij. 
Samenvattend merkt spreker op begrip te hebben voor de opstelling van de PvdD. Een experiment vergt 
veel tijd, aandacht en kosten en het zal in een juridisch kader moeten plaatsvinden. Hij stelt voor het 
resultaat van de landelijke onderzoeken van de LCCM af te wachten. Daarin worden de rapporten van 
Alterra en Faunabeheer en de kennis vanuit Europa meegenomen.  
 
De heer Kloppenburg memoreert zijn vraag of het registreren van de bijvangsten. Overigens vraagt hij 
zich af of niet zo wie zo kan worden begonnen met het op bepaalde plekken realiseren van 
muskusratwerende voorzieningen. 
 
De heer Hoefnagels informeert wat de inbreng van de gedeputeerde zal zijn in de LCCM.  
 
De heer Binnekamp geeft aan niet het onderzoek, maar een experiment zoals voorgesteld door de PvdD, 
te ontraden. In LCCM verband zal spreker zeker meedoen aan de discussie en vanuit Utrecht ook 
proberen aan te reiken wat alternatieven eventueel kunnen betekenen. In het LCCM komt ook het aspect 
van proefgebieden aan de orde.  
Spreker beschikt over cijfers over de bijvangsten. Deze kunnen, indien gewenst, aan de commissie 
worden verstrekt. Ook voor wat betreft het aanbrengen van muskusratafwerende voorzieningen in een 
afgebakend gebied zou spreker het resultaat van de LCCM willen wachten.  
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Mevrouw Bodewitz informeert waarom nu nog geen experiment wordt gedaan binnen de 7 onderzoeken 
van de LCCM die nu lopen. De belangrijkste aanbeveling uit het rapport van Alterra was juist om een 
experiment te doen. Nu worden allerlei theoretische onderzoeken gedaan, waaruit waarschijnlijk 
dezelfde conclusie naar voren komt dat feitelijk een experiment zou moeten worden gedaan. Dat is ook 
zichtbaar in het rapport van DHV dat al gereed is. Met het in nu in gang zetten van een experiment 
worden tijd, geld en dierenleed gewonnen. 
Juist het feit dat de veiligheid in het geding is, pleit ervoor om muskusratwerende voorzieningen aan te 
brengen. Spreekster komt hierop graag in een later stadium terug, wellicht in de vorm van een voorstel. 
In de periode maart 2001 tot maart 2002 zijn de muskusratten in het grootste deel van Zuid-Holland 
nauwelijks bestreden. Eerst vanwege de MKZ-crisis; daarna als gevolg van de campagne in de 
Krimpenerwaard. Dat heeft niet geleid tot een opmerkelijke toename van populaties. In de Hoeksche 
Waard zijn de vangsten zelfs teruggelopen. Uitgerekend in de Krimpener Waard, waar de soorten het 
snelst bestreden is, wordt het muskusrattenprobleem nu het grootst gevonden. Met het vorenstaande wil 
spreekster aangeven, dat het niet zo voorspelbaar is als men denkt. 
De muskusrat heeft wel degelijk natuurlijke vijanden. Een aantal daarvan belandt echter helaas in 
dezelfde klem en val. Ook dat kan uiteindelijk het resultaat behoorlijk beïnvloeden. Net zo goed als de 
bestrijding op zich invloed kan hebben op de toename van het aantal muskusratten.  
 
De voorzitter stelt vast dat de PvdD, conform haar verzoek, de meningen van de fracties en de 
gedeputeerde heeft kunnen peilen. Hij sluit hiermee de discussie af.   
 
TER KENNISNEMING 
 
11. Beleidsuitwerkingen: Mobiliteit en Leefomgeving (geluid en oversteekbaarheid) 
 
12. Bestuurlijke agenda KRW provincie Utrecht 2007 
 
13. Inspectieprogramma BRZO 2007 – 2012 samenwerkingsverband Utrecht-Flevoland 
 
14. Amendement beperken overstromingsrisico’s regionale waterkeringen 
Mevrouw Bodewitz deelt mede, dat de PvdD hierover schriftelijke vragen zal stellen en 
afhankelijk van de beantwoording wellicht zal verzoeken om agendering van dit onderwerp. 
 
15. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor ieders komst en 
inbreng.                                                                                                                                          
 


