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1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Bloemberg en de heer Tuijnman.  

De heer Konings kondigt aan dat de heer Tuijnman niet meer zal aantreden in deze commissie 

vanwege de portefeuille met betrekking tot de mogelijke fusie.  

 

2. Vaststellen agenda 

Op voorstel van de voorzitter wordt besloten agendapunt 9, Voortgangsrapportage VERDER, 

te behandelen na agendapunt 6.  

Met in achtneming van het vorenstaande wordt de agenda vastgesteld.  

 

3. Mededelingen 

De voorzitter memoreert, dat op 17 juni a.s. (9.30 – 12.30 uur) een extra vergadering van de 

commissie MME plaatsvindt over het voorontwerp Mobiliteitsplan.  

 

Gedeputeerde De Vries deelt, naar aanleiding van een toezegging op de Termijnagenda, mede 

dat er geen algemene kosten-batenanalyse in het landelijk onderzoek schaliegas zit. Wel 

wordt er gekeken naar specifieke maatregelen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Het 

onderzoek vindt plaats op verzoek van het Ministerie; de provincie speelt daarbij geen rol.  

 

Gedeputeerde De Vries deelt voorts, naar aanleiding van een toezegging op de 

Termijnagenda, mede dat in het BMW-beleid geen getalsmatige of procentuele doelstelling 

hergebruik bouwstoffen wordt meegenomen. 

Bij een getalsmatige doelstelling zou moeten worden gekeken naar de jaarlijks maximum te 

vergunnen ontgrondinghoeveelheden. Dat wisselt echter per jaar. 

Bij een procentuele doelstelling is sprake van een behoorlijke administratieve registratie van 

zowel de primaire- als secundaire grondstoffen. 

Daarbij komt dat de sturing op landelijk gebied feitelijk al is losgelaten.  

Op grond van het vorenstaande, wordt het niet zinvol geacht het hergebruik getalsmatig of 

procentueel vast te stellen. Op basis van maatwerk zullen wel afspraken worden gemaakt met 

de uitvoerders om dat te doen.  
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4. Verslag Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie van 25 februari 2013 

Het verslag wordt conform vastgesteld.  

 

5. Rondvraag 

De heer Smakman vestigt de aandacht op de Biomassacentrale Lage Weide, waarvoor zowel 

ENECO als NUON een omgevingsvergunning hebben aangevraagd. Het gaat om twee sterk 

vergelijkbare initiatieven, waarvan er uiteindelijk maar een door kan gaan. Dat is bij beide 

bedrijven bekend, maar zij zijn kennelijk niet in staat of bereid om daarover in deze fase 

onderlinge gesprekken aan te gaan. 

In de visie van D66 heeft het geen meerwaarde om twee vergunningsaanvragen in 

behandeling te nemen. Het leidt tot onnodig werk voor de betrokken bedrijven, maar vooral 

ook voor de provincie. Daarbij komt dat de subsidieaanvraag op korte termijn moet worden 

ingediend, waarmee op de vergunningprocedure als zodanig nogal druk komt te staan. 

Geïnformeerd wordt hoe de provincie omgaat met deze twee vergunningaanvragen en of 

overwogen is om in deze patstelling te bemiddelen.  

Gedeputeerde De Vries antwoordt dat over dit dossier intensief overleg plaatsvindt met de 

betrokken wethouder van de stad Utrecht. De stad Utrecht heeft de provincie, zijnde het Wabo 

bevoegd gezag, verzocht beide vergunningaanvragen in behandeling te nemen; dat is 

toegezegd. Spreker bevestigt de tijdsdruk in verband met de subsidieverlening.  

De provincie kijkt wat dit traject betreft alleen naar de vergunningverlening en toetst een en 

ander derhalve aan de wettelijke eisen. 

De verantwoordelijkheid om het proces al dan niet gezamenlijk te stroomlijnen, ligt in eerste 

instantie bij de initiatiefnemers zelf en in tweede instantie wellicht bij de stad Utrecht, die 

sturend kan optreden in het kader van de bestemmingsplanprocedure.   

De heer Smakman neemt aan dat de vervoersproblematiek met betrekking tot de manier 

waarop de biomassabrandstof wordt aangevoerd in het kader van de vergunningverlening 

wordt behandeld.  

Gedeputeerde De Vries antwoordt dat ten aanzien van de ruimtelijke ordening aspecten en de 

geluidsanering advies is gevraagd aan de gemeente Utrecht. Dat advies is inmiddels verstrekt. 

Op basis daarvan zal de provincie haar Wabo bevoegdheid uitoefenen en de vergunning 

baseren.  

De heer De Heer heeft begrepen dat het om twee verschillende centrales gaat. Hij kan zich 

voorstellen dat er verschil in milieuwinst is tussen het ene en andere type en dat de provincie 

op grond daarvan een bepaalde kant op wil sturen.  

Gedeputeerde De Vries memoreert dat eventuele sturing niet onder de bevoegdheid van de 

provincie maar van de gemeente valt.   

 

6. Termijnagenda (versie 21 maart 2013) 

De voorzitter memoreert dat op 22 maart een geactualiseerde versie op de App is geplaatst.   

 

De heer De Heer informeert wanneer het uitgestelde onderwerp Beleidsanalyse leegstand 

winkelpanden thans wordt behandeld.  

Gedeputeerde Van Lunteren antwoordt dat de commissie binnen een maand een memo 

tegemoet kan zien over de huidige stand van zaken. Geconstateerd wordt, dat de regio’s het 

met elkaar oppakken. Het is de bedoeling in de zomer te bekijken hoe gemeenten dit verder 

aanpakken en of daarbij nog een rol voor de provincie is weggelegd.  

 

Gedeputeerde De Vries memoreert dat de provincie ambtelijke ondersteuning verleent aan de 

gemeente De Ronde Venen bij het liquidatieproces Plassenschap Vinkeveen door o.a. het 
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beschikbaar stellen van gegevens uit het bezoekersonderzoek naar de verschillende 

recreatiegebieden in de provincie Utrecht. Daarnaast heeft de provincie haar onderzoek en 

visie ten aanzien van de Legakkers Vinkeveense Plassen formeel aan de gemeente 

gepresenteerd en daarbij aangegeven dat, indien door het Plassenschap conform die visie 

wordt omgegaan met de Legakkers, de financierbaarheid van het behoud en het beheer 

daarvan ook in de toekomst kan worden gewaarborgd. Dit kan een handvat bieden in de 

onderhandelingen in het kader van het liquidatieproces. Overigens is het aan de gemeente De 

Ronde Venen om te bepalen hoe zij met deze visie omgaat.  

De heer Konings deelt, vooruitlopende op agendapunt 8, mede dat de VVD na afronding van 

het liquidatieproces hecht aan een evaluatierapport, zodat daarvan wellicht kan worden 

geleerd.   

Gedeputeerde De Vries antwoordt dat dit mogelijk is, waarbij hij wel de kanttekening plaatst 

dat de provincie geen lid maar slechts subsidiënt van het Plassenschap is. Op grond daarvan is 

het eenvoudiger de gemeente provinciale deskundigheid aan te bieden in het kader van het 

liquidatieproces.  

Spreker onderschrijft dat van het liquidatieproces kan worden geleerd in de zin van wat de 

consequenties zijn indien partijen uit recreatieschappen willen treden. 

De voorzitter rondt de discussie af, met de conclusie dat op dit onderwerp nader wordt 

teruggekomen bij agendapunt 8.    

 

De heer Essousi informeert naar de stand van zaken met betrekking tot uitvoering van de 

motie over social return.   

Gedeputeerde Van Lunteren memoreert hierop al te zijn teruggekomen naar aanleiding van 

vragen over de aanbesteding van het Rijsbruggerwegtracé. In dat kader heeft hij geantwoord, 

dat sociaal return onderdeel heeft uitgemaakt van de inkoopvoorwaarden van de provincie. Op 

korte termijn worden alle inkoopvoorwaarden definitief door GS vastgesteld, waarmee social 

return volledig verankerd zal zijn.   

 

De voorzitter deelt mede dat gedeputeerde Van Lunteren heeft aangegeven een vertrouwelijke 

mededeling te willen doen naar aanleiding van de Termijnagenda. Spreker stelt vast dat de 

commissie hiermee instemt.  

 

9. Voortgangsrapportage VERDER  

De voorzitter memoreert dat dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van D66. Alvorens 

D66 hierover het woord te geven deelt hij mede dat binnenkort een Ad hoc commissie 

Pakketstudies zal plaatsvinden.  

 

De heer Hoefnagels had begrepen, dat dit onderwerp niet voor deze vergadering zou worden 

geagendeerd indien binnenkort een Ad hoc commissie Pakketstudies zou plaatsvinden. Op 

grond van de mededeling van de voorzitter, zal D66 thans niet inhoudelijk op dit onderwerp 

ingaan.  

Vooruitlopende op de behandeling in de Ad hoc commissie Pakketstudies hecht spreker eraan 

zijn waardering uit te spreken voor de Voortgangsrapportage.  

Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de heer E. de Vries, licht de heer 

Poort toe dat D66 heeft verzocht om behandeling van de ter informatie toegezonden 

Voortgangsrapportage, tenzij binnenkort een vergadering van de Ad hoc commissie zou 

plaatsvinden waarvoor dit stuk wordt geagendeerd. In afwachting van een datum voor de Ad 

hoc commissie is dit onderwerp voorlopig op de agenda van MME gezet. Inmiddels is een 

datum voor de vergadering van de Ad hoc commissie vastgesteld (15 april a.s. 10.00 – 12.00 

uur), waarvoor dit onderwerp zal worden geagendeerd.  
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De heer E. de Vries pleit er, in verband met de voorbereiding van vergaderingen, in algemene 

zin voor de commissie vooraf in kennis te stellen als een onderwerp van de agenda wordt 

afgevoerd. 

De voorzitter zegt dit toe.     

 

7. Statenvoorstel rapport Randstedelijke Rekenkamer Nazorg bij restverontreiniging na 

bodemsanering 

De voorzitter heet de vertegenwoordiging namen de Randstedelijke Rekenkamer welkom en 

geeft het woord aan de heer Molenaar voor een korte toelichting.   

 

De heer Molenaar licht toe dat de Randstedelijke Rekenkamer (RR) dit onderzoek bij alle vier 

de provincies heeft uitgevoerd. Inmiddels is het rapport bij Flevoland behandeld en 

gepubliceerd; Utrecht is de tweede provincie. De RR heeft een intensief, maar constructief 

onderzoeksproces achter de rug. Voor de RR was het belangrijk om dit keer een onderwerp te 

onderzoeken dat echt aansluit bij een wettelijke taak van de provincie. Het betreft een 

onderwerp dat niet direct dagelijks in de publiciteit staat. Het is echter wel van belang dat de 

provincie deze taak goed uitvoert en een en ander goed op orde heeft.  

In het kader van het onderzoek is niet alleen op hoofdlijnen naar de opzet van het systeem 

gekeken, maar is ook een aantal dossiers bekeken om te toetsen of alle zaken die in opzet zijn 

geregeld in de praktijk ook tot hun recht komen.  

De RR heeft geconcludeerd dat Utrecht het in opzet voor de plantoetsing goed op orde heeft, 

maar dat bij de invulling die de provincie aan haar toetsingsrol als toezichthouder en 

handhaver geeft een aandachtspunt ligt. Geconstateerd is dat de provincie deze rol beperkt 

invult, hetgeen een van de kernpunten in de aanbevelingen van de RR is.   

 

De voorzitter stelt de commissie in de gelegenheid vragen te stellen aan de 

vertegenwoordiging van de RR.  

 

De heer De Heer vestigt de aandacht op aanbeveling 8: Vraag GS om, indien een 

nazorgdossier van voor 2006 in het kader van toezicht in beeld is, te bekijken of een nieuwe 

beschikking nodig is.  

Geïnformeerd wordt of er inhoudelijk aanleiding is om te verwachten dat het effectief is om 

naar alle oude dossiers te kijken en de desbetreffende beschikking zo nodig aan te passen.   

 

Mevrouw Hoek vestigt de aandacht op aanbeveling 1: Vraag GS om de registratie van 

nazorglocaties in het bodeminformatiesysteem op orde te brengen en aanbeveling 2: Vraag 

GS om contact met het Kadaster op te nemen om gezamenlijk afspraken te maken om de 

registratie bij het Kadaster te verbeteren.  

Geïnformeerd wordt of er een koppeling is met de Milieudiensten die ook over veel 

informatie beschikken. Indien dat niet het geval is, geeft 50PLUS dit als suggestie mee.  

 

De heer Beks vestigt de aandacht op aanbeveling 9: Bekrachtig het voornemen van GS om de 

risicogestuurde handhaving te verbeteren. 

Aangegeven wordt dat de 600 nazorglocaties niet allemaal als laag risico-, maar deels ook als 

hoog risico locaties zouden moeten worden aangemerkt. Er zou een risicogestuurd beleid 

moeten komen waarbij, indien sprake is van een hoog risico, nader onderzoek zou moeten 

worden gedaan en mogelijk ook maatregelen zouden moeten worden getroffen.    

Tot nu toe is dit niet onderzocht. De vraag is hoe moet worden vastgesteld welk deel van de 

600 nazorglocaties als hoog risico locatie zou moeten worden aangemerkt.  
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De heer Hoefnagels vestigt de aandacht op aanbeveling 8: Vraag GS om, indien een 

nazorgdossier van voor 2006 in het kader van toezicht in beeld is, te bekijken of een nieuwe 

beschikking nodig is. 

In de toelichting wordt aangegeven dat in 2009 een eenmalige actie is uitgevoerd om te kijken 

wat de resultaten zouden zijn als er wel fysieke controles zouden worden gedaan bij passieve 

nazorglocaties. Daarbij wordt gezegd dat, wanneer niet is gemeld dat er is gegraven, er directe 

risico’s kunnen ontstaan voor mens, dier en milieu en/of de verontreiniging kan worden 

verspreid. Het lijkt erop dat de mensen, die de nazorgverplichting hadden, niet bekend waren 

met die informatie. Vervolgens wordt een aantal verbeterpunten aangedragen. 

Geïnformeerd wordt of ook onderzoek is gedaan naar de reden waarom de mensen op die 

specifieke locaties niet bekend waren met de informatie.   

Voorts wordt geadviseerd de stoffen, waarvoor nazorg nodig is, op te nemen in het 

Bodemregistratiesysteem. Geïnformeerd wordt naar de toegevoegde waarde, gelet op het feit 

dat de onderliggende stukken beschikbaar zijn.  

Tot slot sluit spreker zich aan bij de vraag van de ChristenUnie. Tegenover de 

maatschappelijke kosten die daarmee zijn gemoeid, zullen baten moeten staan. Die worden 

niet beschreven, ook niet in het nawoord van de RR in reactie op GS.   

 

De heer El Yassini vestigt de aandacht op aanbeveling 5: Vraag GS in de beschikking op het 

saneringsplan duidelijk te maken dat bij de gekozen saneringsdoelstelling de 

nazorgmaatregelen en gebruiksbeperkingen zoveel mogelijk zijn beperkt. 

GS geven in hun reactie aan dat het minimaliseren van nazorg en gebruiksbeperkingen 

onderdeel uitmaken van de afweging van saneringsvarianten door de initiatiefnemer, waarna 

dit met de gekozen variant wordt opgenomen in het saneringsplan en vervolgens ter 

instemming aan de provincie wordt voorgelegd.  

In reactie daarop, geeft de RR aan dat de saneerder, conform de wet bij de voorgestelde 

saneringsvariant duidelijk moet maken, dat daarmee de nazorg zoveel mogelijk is beperkt en 

het vervolgens aan het bevoegd gezag is om dit aspect expliciet te toetsen bij de vaststelling 

van het saneringsplan. De beschikking op het saneringsplan is volgens de RR het meest 

aangewezen document om zo’n toets expliciet te maken. Verzocht wordt om een nadere 

toelichting.  

 

Mevrouw Voetee, projectleider licht, met betrekking tot aanbeveling 8, toe dat geconstateerd 

is dat bij een aantal dossiers van voor 2006 de gebruiksbeperkingen of nazorgmaatregelen niet  

helder zijn vastgelegd, dan wel degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering. De RR stelt 

niet voor alle oude dossiers direct te updaten, maar dit te doen op het moment dat in het kader 

van de handhaving tegen dit probleem wordt aangelopen.   

Met betrekking tot de koppeling met Milieudiensten, licht spreekster toe dat de RR geen 

onderzoek heeft gedaan bij de Milieudiensten. De RR is wel op de hoogte van de vorming van 

de RUD’s,  in combinatie met de bestaande Milieudiensten.  

De RR acht met name van belang dat de beschikbare informatie wordt gedeeld met burgers en 

niet zozeer de manier waarop dat gebeurt. Een open source database in samenwerking met 

Milieudiensten en het Kadaster, waarin burgers zelf de informatie kunnen bekijken, lijkt de 

RR een goede optie.    

Met betrekking tot aanbeveling 9, licht spreekster toe dat geconstateerd is dat alle 

nazorglocaties als laag risico locatie zijn aangemerkt. De provincie heeft geen risico-

inschatting gemaakt op locatieniveau. De RR wijst op het belang daarvan, omdat de locaties 

niet allemaal vergelijkbaar zijn; niet alle locaties waarvoor alleen gebruiksbeperkingen gelden 

vallen per definitie onder de laag risico categorie. Als bijvoorbeeld een school op een bepaald 

terrein staat waar kinderen op het schoolplein spelen, kunnen er direct risico’s ontstaan. Op 



 6 

dat moment wordt het belangrijker om toezicht op zo’n locatie te houden. Op grond van het 

vorenstaande adviseert de RR een risico-inschatting te maken, op basis waarvan wordt 

bekeken op welke locaties al dan niet strenger toezicht moet worden gehouden.  

Het is aan de provincie om invulling te geven aan de vraag hoe groot het deel is dat als hoog 

risico locaties moet worden aangemerkt.  

Met betrekking tot aanbeveling 8, licht spreekster toe dat bij de eenmalige actie in 2009 is 

geconstateerd dat de verplichtinghebbenden niet altijd bekend waren met de maatregelen of 

de gebruiksbeperkingen. Het onderzoek was niet dermate diepgaand, dat de reden bekend is.  

Ter illustratie wijst spreekster op de Kievitstraat te Woerden, waar een zandbak is aangelegd 

zonder dat dit is gemeld. In verband met de restverontreiniging kan een direct risico ontstaan 

voor de kinderen die vervolgens in die zandbak spelen.   

De aanbeveling om de stoffen te registeren in het Bodemregistratiesysteem moet worden 

gezien in combinatie met het beschikbaar stellen van de informatie zodat dit voor een ieder 

toegankelijk wordt. Het Bodemregistratiesysteem is daartoe een eenvoudig middel. Tijdens 

het onderzoek van de RR is gebleken dat het in sommige gevallen een hele klus was om de 

onderliggende informatie terug te vinden in het digitale archief.   

Met betrekking tot aanbeveling 5 licht spreekster toe dat in de wet is vastgelegd dat de 

saneerder verschillende saneringsvarianten moet afwegen en de provincie dat als bevoegd 

gezag expliciet moet toetsen. De provincie Utrecht heeft uitgebreide beschikkingen, waarin  

veel is vastgelegd. Daarom leek het de RR dé plek om het in de beschikking op te nemen, 

zodat alles in een document terug te lezen is.   

Desgevraagd, antwoordt spreekster dat er wel een checklist is waarin staat dat er een afweging 

moet worden gemaakt. Inmiddels is ook in de procedure opgenomen dat de checklisten zullen 

worden bewaard. Het betreft echter slechts een vinkje, terwijl de afweging wat explicieter zou 

moeten. Qua vastlegging en onderbouwing verdient het aanbeveling als de provincie 

expliciteert waarom niet verder wordt gesaneerd en de nazorgmaatregelen worden 

geaccepteerd.   

 

De heer De Heer informeert of het bij het voorbeeld Kievitstraat te Woerden gaat om een 

particulier die een zandbak in zijn tuin aanlegt, zonder te weten dat daar ooit is gesaneerd en 

derhalve de risico’s niet kent en, zo ja, om hoeveel vergelijkbare voorbeelden het gaat. De 

vraag is of aanbeveling 3, meer actief communiceren, betrekking heeft op dergelijke 

voorbeelden.  

 

De heer Beks informeert, met betrekking tot aanbeveling 9, of de RR adviseert alle locaties 

opnieuw te onderzoeken om vast te stellen of er mogelijk sprake is van een hoog risico 

locatie.  

 

Mevrouw Voetee bevestigt dat aanbevolen wordt de locaties opnieuw te bekijken, maar wel 

op basis van de gegevens die al beschikbaar zijn qua restverontreiniging. De RR kan zich 

voorstellen dat de soorten locaties worden geclusterd. Op het moment dat de handhaving 

tegen een locatie aanloopt, kan vervolgens worden bekeken welke locaties opnieuw bekeken 

zouden moeten worden.  

Nu een en ander wordt ingebed in een proces, acht de RR van belang dat op het moment dat 

een nieuwe locatie wordt aangemeld direct een risicoanalyse wordt uitgevoerd, zodat de 

informatie actueel is.  

Mevrouw Brugman, onderzoeker, licht toe dat het voorbeeld van de zandbak in de 

Kievitstraat Woerden een particulier betreft. Het betreft geen woning, maar een instelling 

waar mensen wonen. De locatie was door een stichting gesaneerd. Degene die de zandbak 

heeft aangelegd was blijkbaar niet op de hoogte van de beschikking waarin stond dat als er 
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gegraven werd dit moest worden gemeld en dat een bepaalde leeflaag moest worden 

gehandhaafd.  

Met betrekking tot de vraag om hoeveel locaties het precies gaat, verwijst spreekster naar het 

voorliggende rapport, waarin een lijstje is opgenomen met een uitsplitsing van de locaties en 

de maatregelen. Dit valt onder registratie. Op het moment dat daarnaar is gekeken, was dit 

aantal 342. Dit betreffen echter niet allemaal particulieren. Het is niet bekend om hoeveel 

particulieren het precies gaat.  

Desgevraagd door de heer De Heer, antwoordt spreekster dat aanbeveling 3 onder andere over 

dat soort voorbeelden gaat. In 2009 is een pilot gedaan op10 passieve nazorglocaties, locaties 

waarop niet actief iets hoeft te worden gedaan. Bij een aantal locaties is gebleken dat men niet 

op de hoogte was van de aanwezige gebruiksbeperkingen.  

 

De voorzitter bedankt de vertegenwoordiging namens de Randstedelijke Rekenkamer voor 

hun komst en toelichting en gaat over tot de inhoudelijke behandeling.   

 

De heer E. de Vries spreekt zijn waardering uit voor het voorliggende rapport. Geïnformeerd 

wordt welke extra maatregelen GS op basis van de aanbevelingen gaan nemen.  

De PvdA pleit ervoor geld en mankracht te steken in oude en nieuwe gevallen.  

De PvdA acht het van belang dat de informatie over de bodem eenvoudig te vinden is. In dit 

kader wordt ervoor gepleit aan te sluiten bij bestaande registers in plaats van actieve 

communicatie.  

 

De heer De Heer memoreert dat GS niet van plan zijn om actiever te communiceren 

(aanbeveling 3). Naar aanleiding van het zandbakvoorbeeld, informeert spreker of gemeenten 

in deze wel actief communiceren. Indien dit niet het geval is, is de vraag of er toch niet een 

verantwoordelijkheid bij de provincie ligt. 

Met betrekking tot aanbeveling 8, informeert de ChristenUnie of GS op grond van de nadere 

toelichting van de vertegenwoordiging van de RR ter vergadering bereid zijn oude 

beschikkingen te actualiseren, indien sprake is van problemen met de handhaving en 

milieuwinst te behalen is.  

 

De heer Van Wikselaar spreekt zijn waardering uit voor het voorliggende rapport en deelt 

mede dat de SGP de reactie van GS ondersteunt. 

Op de formulering van de besluitvorming in het statenvoorstel komt de VVD nader terug. De 

SGP sluit zich hierbij aan.  

 

De heer Graaff deelt mede dat het CDA zich aansluit bij het betoog van de SGP.  

 

Mevrouw Hoek sluit zich aan bij de waarderende woorden voor het voorliggende rapport. Ten 

aanzien van aanbeveling 3, sluit 50PLUS zich aan bij het betoog van de ChristenUnie. Zij 

vraagt aandacht voor duidelijkheid richting de burger voor wie het soms verwarrend is waar 

en hoe de verantwoordelijkheden liggen.   

 

De heer Meijer spreekt namens de SP zijn waardering uit voor het voorliggende rapport. De 

SP staat op het standpunt dat de aanbevelingen van de RR onverkort dienen te worden 

overgenomen.  

De heer Beks deelt mede, dat GroenLinks zich aansluit bij de waarderende woorden.  

In het rapport staat dat burgers vaak aangewezen zijn op het Kadaster om vast te stellen of er 

al dan geen beschikking is afgegeven bij een locatie. Daarbij staat echter ook dat die 

informatie in zeven van de tien gevallen niet aanwezig is. GS geven aan dat het niet de rol van 
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de provincie is al die informatie openbaar te maken. Geïnformeerd wordt hoe wordt opgepakt 

dat die informatie wel beschikbaar is bij het Kadaster. 

De RR heeft ter vergadering een nadere toelichting gegeven ten aanzien van de 600 locaties. 

Geïnformeerd wordt hoe GS hiermee om gaan.  

Tot slot informeert spreker hoe een en ander te zijner tijd aan de Staten zal worden 

gerapporteerd.  

 

De heer Hoefnagels spreekt namens D66 zijn waardering uit voor het onderzoek. D66 richt 

zich in haar bijdrage op de drie door de RR gehanteerde pijlers, t.w. informatie, toetsing van 

de nazorgplannen en toetsing op en handhaving van de nazorg.  

Uit het rapport blijkt dat de provincie dit dossier in grote lijnen goed op orde heeft. 

In het rapport staat het niet als zodanig,  maar ter vergadering is door de RR aangegeven dat, 

indien de informatie via open source beschikbaar wordt gesteld, een derde de informatie 

indien gewenst toegankelijk kan maken. Die derde kan dan eventueel de link leggen met 

vastgoedtransacties, bouwplannen of andere initiatieven.  

D66 zou er voorstander van zijn indien de provincie in voornoemde vorm wel iets met die 

informatie doet.  

De toetsing van de nazorgplannen lijkt in grote lijnen goed te verlopen. Op grond hiervan 

ondersteunt D66 de reactie van GS op de aanbevelingen 5 en 8.  

De toezicht op en de handhaving van de nazorg kan beter. Er moet echter een keuze worden 

gemaakt. D66 pleit ervoor deze bij een verdere differentiatie wel te maken, maar ervoor te 

zorgen dat gekeken blijft worden naar een juiste inzet van de middelen. 

D66 acht van belang dat aan de bijzondere- dan wel risicovolle saneringslocaties meer 

prioriteit wordt gegeven, zoals wordt gesteld in aanbeveling 9.  

 

De heer Ubaghs deelt mede dat de PVV zich, voor wat betref het overnemen van de 

aanbevelingen aansluit bij het betoog van de SP.  

De PVV begrijpt met betrekking tot de handhaving en de daarbij behorende risicoanalyse 

waarop een afweging is gemaakt, dat GS aan de RR hebben toegezegd dat er alsnog een 

risicoanalyse komt. Geïnformeerd wordt op welke termijn deze zal plaatsvinden. 

Spreker memoreert vervolgens de discussie over het overhevelen van taken naar de RUD’s. In 

dat kader is erop gewezen dat de afdeling binnen de provincie ISO 9000 gecertificeerd is en 

dat het de bedoeling is dat de RUD’s die certificering overnemen. Een van de pijlers van het 

kwaliteitmanagementsysteem is het documentatiesysteem. Met name hierop heeft de RR 

nogal opmerkingen. Geïnformeerd wordt hoe GS hier tegenaan kijken.  

 

De heer El Yassini memoreert dat de RR ter vergadering, met betrekking tot aanbeveling 5, 

heeft toegelicht dat dit al gebeurt en er met name voor pleit dit expliciet vast te leggen in de 

beschikking. Geïnformeerd wordt hoe GS hier tegenover staan. 

 

Gedeputeerde De Vries bedankt in de eerste plaats de Randstedelijke Rekenkamer voor het 

onderzoek en de prettige samenwerking in deze.   

Uit het rapport komt naar voren dat de provincie de zaken redelijk goed op orde heeft. Er zijn 

altijd punten van verbetering. GS nemen het merendeel van de aanbevelingen over en zal deze 

als zodanig implementeren.  

Spreker benadrukt dat alle informatie beschikbaar is. Niet in drie maar in zeven van de tien 

gevallen is de informatie bij het Kadaster aanwezig; in drie gevallen moet wat verder worden 

gezocht. Het is de verantwoordelijkheid van de perceeleigenaar om zich er bij het Kadaster 

van te vergewissen of er iets op de desbetreffende locatie is gebeurd. Indien dat het geval is, 
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kan hierover en over de nazorg nadere informatie worden gevraagd bij de provincie. Die 

informatie is beschikbaar. 

Zoals in de reactie op de aanbeveling is aangegeven, zal de provincie in overleg treden met 

het Kadaster om te bewerkstelligen dat alle relevante informatie kan worden verkregen en 

instanties van elkaar weten welke gegevens er beschikbaar zijn en waar. Dat is een 

verbeterpunt. 

De provincie beschikt niet over de middelen om actief te communiceren. Los daarvan kan 

spreker zich voorstellen dat door actieve communicatie onnodig onwenselijke situaties (bv. 

paniek) worden gecreëerd.  

GS vinden het een goede suggestie een risicoanalyse te doen naar die locaties waarvan de 

provincie van oordeel is dat die extra nazorg vergen, dus niet naar alle 600 locaties.  

Spreker zou dit de Staten willen aanbieden bij het jaarlijks vast te stellen 

Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening & Handhaving 2014. Aan de nieuwe RUD kan 

vervolgens worden verzocht, op basis van de informatie, extra aandacht te besteden aan die 

nazorglocaties. 

Terugkoppeling vindt plaats in de Jaarrapportage Vergunningverlening & Handhaving.  

Op het moment dat een saneringsplanaanvraag wordt ingediend, wordt dit expliciet door de 

provincie getoetst; daar zitten altijd gecertificeerde saneerders bij. In het provinciehuis is een 

loket dat de burger in deze uitvoerig op weg helpt. Op grond hiervan handhaaft spreker de 

reactie van GS op aanbeveling 5. Kortheidshalve zij hiernaar verwezen.  

Het laatste geldt eveneens voor de reactie van GS op aanbeveling 8. Het betreft niet een 

enorm groot aantal situaties. In de visie van GS voegt de aanbeveling niets toe aan wat bij de 

provincie bekend is over deze situaties. Er zijn in deze maatschappelijk verantwoorde 

afwegingen gemaakt.  

Samenvattend resumeert spreker dat aan aanbeveling 3 feitelijk tegemoet wordt gekomen, 

omdat alle informatie beschikbaar is zij het dat daarvoor in drie van de tien gevallen wel wat 

extra moeite moet worden gedaan. Met betrekking tot de suggestie om dit via open source te 

doen, wijst spreker op de mogelijkheid dat tegen privacy gevoelige gegevens wordt 

aangelopen.  

Voor wat betreft de aanbevelingen 5 en 8 handhaaft spreker de reactie van GS daarop.   

 

De heer De Heer memoreert dat de RR met betrekking tot aanbeveling 8 bepleit dit te doen in 

gevallen dat problemen worden ondervonden in het kader van de handhaving.  

Voorts informeert spreker of in de Structuurvisie voor de Ondergrond wellicht aan 

aanbeveling 3 tegemoet wordt gekomen.  

 

De heer Meijer staat op het standpunt dat de overheid in deze een informatieplicht zou moeten 

hebben richting de burger. De SP kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de benodigde 

extra middelen een grote barrière vormen om aan alle aanbevelingen tegemoet te komen. 

De SP plaatst een kanttekening bij de argumenten van GS en kondigt aan dat serieus zal 

worden nagedacht over een aantal aspecten dat aan de orde is.  

Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de heer Hoefnagels, geeft spreker aan, 

dat het de SP gaat om het feit dat GS vooralsnog niet bereid zijn om na te denken over 

alternatieven die tegemoet komen aan de aanbevelingen van de RR. Hoe de aanbevelingen 

worden ingevuld en hoe ver daarin wordt gegaan zijn de zaken waarover moet worden 

gesproken. Spreker kan zich voorstellen dat er wel degelijk locaties zijn waarover informatie 

bekend is, waaraan actief meer ruchtbaarheid kan worden gegeven richting betrokkenen dan 

op dit moment gebeurt en zeker meer dan GS van plan zijn te laten gebeuren.  

 

De heer Ubaghs memoreert zijn vraag in eerste termijn inzake het documentatiesysteem.  
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De heer El Yassini deelt mede dat de VVD voorstelt in het statenvoorstel duidelijk te 

benoemen dat GS de aanbevelingen 3, 5 en 8 niet overnemen.  

 

Gedeputeerde De Vries zet uiteen dat de Structuurvisie voor de Ondergrond zich op dit 

moment nog bevindt in de fase van het nadenken over de wijze waarop de startnotitie wordt 

vormgegeven. Hij zegt toe de vraag van de ChristenUnie ter zake in die voorbereiding te 

zullen meenemen. Vooruitlopende daarop, deelt hij mede dat in deze ook zal moeten worden 

gekeken naar de privacygevoeligheid van de gegevens.  

De suggestie van de ChristenUnie ten aanzien van aanbeveling 8 ligt voor de hand. Indien in 

het kader van de nazorg gemerkt wordt dat er steken vallen, zal daar bovenop worden gezeten. 

Dat zit als zodanig in het pakket van Vergunning & Handhaving.  

Spreker benadrukt nogmaals dat alle informatie beschikbaar is. Hij staat op het standpunt dat 

de burgers zelf het initiatief kunnen nemen om die informatie op te vragen en die 

verantwoordelijkheid ook moeten oppakken. Hij verschilt daarin derhalve van mening met de 

SP.  

Het documentatiesysteem wordt opgepakt in het kader van de vorming van de RUD. Het is 

echter niet eenvoudig om de verschillende systemen op elkaar aan te laten sluiten. Dat is een 

van de grotere opgaven dat op dit moment in het kader van het proces van de vorming van de 

RUD wordt opgepakt.  

De vraag met betrekking tot de ISO 9000 norm is dermate technisch, dat spreker het antwoord 

daarop schuldig moet blijven. Desgewenst kan hij hierop nader schriftelijk terugkomen.  

De heer Ubaghs geeft aan dat het geen technische vraag betreft. Het gaat om de opslag en de 

toegang tot de documentatie; dat behoort tot het dagelijks primaire proces. De opmerking van 

de RR ter zake baart de PVV zorgen. Omdat het zo elementair is, is de vraag wat de provincie 

daarmee gaat doen.  

Gedeputeerde De Vries memoreert in de beantwoording op de aanbevelingen te hebben 

aangegeven dat dit als een verbeterpunt wordt gezien en als zodanig wordt opgepakt.  

 

De heer De Heer memoreert dat de RR aanbeveling 8 in de mondelinge toelichting ter 

vergadering feitelijk heeft geamendeerd. Geïnformeerd wordt of de RR – met in achtneming 

van de beantwoording – een aangepaste tekst kan aanleveren, zodat dit in het statenvoorstel 

kan worden opgenomen.  

Mevrouw Voetee verwijst in deze naar de toelichting op de aanbeveling (blz. 9).  

 

De voorzitter stelt voor dit onderwerp naar de statenvergadering door te sturen met de titel 

klein debat.  

 

De heer El Yassini kondigt aan dat de VVD mogelijk, afhankelijk van wat GS aan 

aanbevelingen overnemen,  op een aantal zaken wil amenderen. Hij vraagt zich af of een klein 

debat daartoe voldoende ruimte biedt.  

 

De heer Hoefnagels heeft de ervaring dat de griffie, gehoord hebbende de discussie in de 

commissie, het statenvoorstel aanpast. Gelet op het op hoofdlijnen gelijkluidende betoog van 

de meerderheid in de commissie kan spreker zich voorstellen dat het statenvoorstel wordt 

aangepast.  

De heer Poort licht toe dat de normale gang van zaken is dat de aanbevelingen van de RR 

onverkort worden overgenomen als beslispunten voor PS. Van belang is dat alle beslispunten 

amendeerbaar moeten zijn. Indien de meerderheid ervoor pleit op een of meer aanbevelingen 

het standpunt van GS te volgen, kan het statenvoorstel daarop worden geherformuleerd.  
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De heer Meijer deelt mede dat de SP ervoor pleit de aanbevelingen van de RR onverkort over 

te nemen als beslispunten voor PS.   

 

De voorzitter stelt vast dat de meerderheid van de commissie voorstander is van een 

herformulering van het statenvoorstel is, gehoord hebben de discussie. Het statenvoorstel zal 

vervolgens met de titel klein debat naar de statenvergadering worden gestuurd.  

Spreker sluit hierna de discussie over dit onderwerp af.  

 

8. Statenbrief Toekomst van recreatie als publieke taak (toekomst recreatieschappen) 

De heer Essousi memoreert dat bekend is dat de PvdA vooral kijkt naar de uiteindelijke staat 

van de recreatiegebieden. In dat kader hecht de PvdA veel waarde aan het kwalitatief behoud 

van groen, de bereikbaarheid en de toegankelijkheid voor de burgers.  

Het verheugt de PvdA dat in de notitie van de Stuurgroep letterlijk staat dat iedere burger 

recht heeft op voldoende recreatievoorziening en de toegang daarop. De PvdA zal hierop 

blijven toetsen.  

In de statenbrief staat eveneens dat de verkeersdruk en het intensiever gebruik van de 

openbare ruimte moet worden opgevangen. OV en fietspaden kunnen hierin een belangrijke 

rol spelen. Het betreurt de PvdA dat dit niet zo scherp in het voorliggende stuk is verwoord. 

Geïnformeerd wordt of dit wel als zodanig kan worden gelezen in de zin dat het hier 

onderdeel van uitmaakt.  

Thans is sprake van de laatste fase, waarbij de rol van de recreatieschappen sterk onder de 

loep komen te staan. Dat is een belangrijk element, maar vooral ook hoe nu toegewerkt gaat 

worden naar kwalitatief goede recreatiegebieden waarbij de waarborgen van toegankelijkheid 

en bereikbaarheid worden meegenomen.  

De PvdA is zich bewust van de uitdagingen waarvoor de provincie staat. De PvdA vraagt zich 

af of GS, nu de laatste fase is aangebroken en concreter aan de slag wordt gegaan, al een 

beeld hebben hoe zij hieraan invulling gaan geven. 

Veel provincies worstelen hiermee en proberen via een fonds andere partijen erbij te 

betrekken. Geïnformeerd wordt of de provincie ook al iets dergelijks in gedachte heeft.  

 

De heer De Heer merkt op dat de ChristenUnie van mening is dat ontwikkeling van nieuwe 

voorzieningen het sleutelwoord zou moeten zijn in plaats van het beheer van bestaande 

voorzieningen.  

Nu gaat de discussie vooral over de vraag hoe bestaande terreinen, die in financiële 

problemen zitten, gezond geëxploiteerd kunnen blijven worden; er is veel discussie over de 

daarbij behorende bestuursstructuur. Daar lijdt de ontwikkeling van allerlei nieuwe 

voorzieningen onder.  

In antwoord op de eerste vraag (Waar gaat het eigenlijk over als het gaat over 

recreatiebeleid?) denkt de ChristenUnie vooral aan routestructuren, bovenlokale 

voorzieningen, ontwikkeling van nieuwe voorzieningen en wie de uitvoering daarvan oppakt.  

Hedenmorgen hebben statenleden een werkbezoek gebracht aan Fort Vechten, waarbij o.a.  

plannen werden gepresenteerd over de Hollandse Waterlinie en de Grebbelinie; er komen 

nieuwe routes en het is de bedoeling dat er bedrijven worden ingeschakeld om het een en 

ander te exploiteren. De uitvoering daarvan is echter niet geborgd zonder een vorm van 

recreatieschap.  

Met Scenario 1, alles opheffen, ontstaat in de visie van de ChristenUnie een financieel lastige 

situaties. In dat geval moeten veel oude zaken worden afgewikkeld, hetgeen veel geld kost.  

Scenario 3, het bestaande handhaven, is volgend de ChristenUnie ook niet de oplossing.  



 12 

De ChristenUnie staat op het standpunt dat toegewerkt moet worden naar het moderniseren 

van het bestaande; financieel de bakens verzetten, maar ook qua structuur en taken naar 

toekomst gewenst beleid. De ChristenUnie kiest derhalve voor Scenario 2, waarbij een nieuw 

takenpakket wordt opgesteld waarin het ontwikkelen van nieuwe voorzieningen veel 

belangrijker wordt dan het overeind houden van de bestaande voorzieningen. 

Voor het handhaven van de oude voorzieningen moet getracht worden het bedrijfsleven te 

interesseren. De recreatieschappen nieuwe stijl zouden voor de exploitatie van nieuwe 

voorzieningen moeten gaan samenwerken met bedrijven. Dat gebeurt tot nu toe onvoldoende 

en zou moeten worden bewerkstelligd met het moderniseren.  

Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van de heer IJssennagger, antwoordt spreker dat 

de ChristenUnie op dit moment nog niet goed kan overzien wat de meest gewenste structuur 

is en derhalve nog geen keuze kan maken tussen variant 1 of 2 binnen Scenario 2.   

 

Mevrouw Nap spreekt namens het CDA haar waardering uit voor de voorliggende notitie, 

waarin de problematiek wordt geschetst, een aantal Scenario’s staat waarbij de voor- en 

nadelen worden genoemd. Het voorliggende stuk biedt de duidelijkheid waarom de Staten 

vragen en het CDA hoopt in algemene zin dat aan deze notitie bij andere onderwerpen een 

voorbeeld wordt genomen.   

Spreekster memoreert dat de discussie over de recreatieschappen al jaren wordt gevoerd. Op 

grond van het vorenstaande is Scenario 3, het bestaande handhaven, voor het CDA geen optie.  

Ten aanzien van Scenario 2, samenvoegen en moderniseren, vraagt het CDA zich af in 

hoeverre er bij samenvoeging sprake zal zijn van modernisering.   

Met betrekking tot Scenario 1, opheffen, vraagt het CDA zich af of het kind niet met het 

badwater wordt weggegooid.   

Door de voorstanders van Scenario 1 wordt aangegeven dat de verantwoordelijkheid voor 

recreatie weer meer bij de gemeenten wordt gelegd. Het CDA vraagt zich daarbij af hoe wordt 

gewaarborgd dat de recreatievoorziening blijft bestaan; hetzelfde geldt voor de financiële 

middelen voor recreatie. Door de gemeenten zal goed moeten worden nagedacht over de 

vraag hoe zij daaraan invulling kunnen geven. 

Ten aanzien van de scenario’s kan het CDA nog niet direct een keuze aangeven.  

Met betrekking tot de varianten voor de uitvoeringsorganisatie acht het CDA variant 2, 

verzelfstandiging RMN, de beste optie. Het CDA pleit ervoor te onderzoeken in hoeverre die 

variant mogelijk is en te onderzoeken hoeveel uit de markt zou kunnen worden gehaald; voor 

het CDA is duidelijk dat dit niet 100% kan zijn. Het CDA zou zich in deze kunnen voorstellen 

dat bepaalde groepen, die daaruit een winstmodel kunnen halen, op een concessie kunnen 

inschrijven en daarbij ook de markt zou kunnen worden betrokken.  

Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de heer Konings, antwoordt spreekster 

dat RMN geen recreatieschap is. In de visie van het CDA is het derhalve mogelijk RMN te 

verzelfstandigen ongeacht welk scenario wordt gekozen met betrekking tot de 

recreatieschappen.  

 

De heer Meijer memoreert de eerder door de SP uitgereikte notitie ter zake. Samenvattend 

staat de SP op het standpunt dat niet alle schappen over een kam kunnen worden geschoren 

vanwege de eigensoortige problematiek. In de notitie is het recreatieschap Utrechtse 

Heuvelrug – Vallei- en Krommerijngebied eruit gehaald, vanwege de specifieke problematiek 

aldaar. Mede gelet op de vaste kosten dat dit met zich meebrengt, pleit de SP ervoor te 

stoppen met dit recreatieschap. In de optiek van de SP dient in een publiek domein over de 

mate van commercialiseren/privatiseren zo dicht mogelijk bij de betrokken terreinen te 

worden beslist. De SP stelt zich voor dat desbetreffende gemeenten in samenwerking met 

provincie en grondeigenaren een nieuwe vorm vinden, waarbij de mensen het dichtst bij de 
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plekken maximale inbreng hebben en vooral de betrokken gemeenten verantwoording moeten 

afleggen voor de keuzes die zij daarin maken.  

De SP spreekt zich op grond hiervan derhalve nog niet uit voor Scenario 1, 2 of 3. Het komt 

terug. Het moge echter duidelijk zijn dat de SP met belangstelling sommige gedachtegangen 

volgt en dat zal blijven doen.  

 

De heer Fastl memoreert dat al vele jaren over dit dossier wordt gesproken. Daarbij moet wel 

worden opgemerkt dat dit ook enigszins komt door de conclusies die de provincie in 2003 aan 

de discussie heeft verbonden, nl. dat recreatieschappen meer op hun eigen benen moesten 

gaan staan en moesten zoeken naar eigen inkomstenbronnen. Een deel van die 

inkomstenbronnen is er wel gekomen, maar dat leverde uiteindelijk niet veel op, omdat er ook 

weer nieuwe uitgavenposten kwamen. 

Op grond van het vorenstaande, staat GroenLinks op het standpunt dat niet eenvoudig kan  

worden gezegd dat handhaven van de recreatieschappen per definitie de slechtste vorm is. 

Handhaven hoeft niet te betekenen dat de recreatieschappen ook op dezelfde manier moeten 

blijven functioneren.  

Het opschalen van de schappen naar een ander niveau, wellicht samenvoeging met RMN en 

dat op een andere manier structuren, zou in de visie van GroenLinks ook op kleiner niveau 

kunnen worden gedaan. 

Een fusie tussen de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland werkt bijvoorbeeld 

alleen als de slagkracht op een andere manier wordt vergroot of verkleind, afhankelijk van het 

doel. De discussie is derhalve niet zo eenvoudig.   

De zichtbare tendens, dat op een gegeven moment het hele land in de uitverkoop wordt 

gedaan, zou GroenLinks betreuren. Ter illustratie wijst hij op de werving bij de Weerribben 

waar bankjes, e.d., konden worden kocht.  

Er is een provinciaal belang. GroenLinks pleit ervoor dat ook duidelijk als zodanig naar 

buiten te brengen. Daaraan zouden ook financiële middelen moeten worden gekoppeld. Het 

probleem is dat die middelen voor een groot deel vanuit het Rijk aan de provincie worden 

toebedeeld. Feitelijk zou landelijk moeten worden besloten dat de recreatieschappen in de 

huidige vorm niet goed werken en op provinciaal niveau wellicht moet worden toegewerkt 

naar één recreatieschap of bij grotere provincies naar 2 – 3 recreatieschappen. Voor wat 

betreft de provincie Utrecht zou kunnen worden samengevoegd met RMN, zodat er sprake is 

van één orgaan. Dat orgaan mag vervolgens zelfstandig opereren, maar daarnaast moet de 

overheid daarin geld durven hebben. Indien voor deze optie zou worden gekozen, zou vanuit 

de provincie bij het Rijk moeten worden aangegeven dat zij voor deze slag staat en daarvoor 

financiële middelen nodig zijn.  

Niet alles behoeft tot in de puntjes te worden gereguleerd op het moment dat zaken mogelijk 

worden gemaakt. Bekeken zou kunnen waar zaken binnen de PRS mogelijk zijn en iemand 

daar vervolgens zijn gang te laten gaan. Daarmee worden de kosten uit schappen of 

toekomstige organisatievormen weggenomen en worden de problemen wellicht iets kleiner.  

Desgevraagd door de heer Konings, antwoordt spreker dat GroenLinks op dezelfde manier 

tegenover de huidige structuur van de recreatieschappen staat als de SP.  

De heer Essousi informeert of GroenLinks vindt dat de provincie meer geld moet uittrekken 

voor recreatie en of die ruimte ook wordt gezien.   

De heer Fastl antwoordt dat het lastige in deze is, dat het niet alleen aan de provincie is maar 

ook aan gemeenten. In het verleden werd qua verdeling veel vanuit de gemeenten bekostigd, 

vanwege hun belang. Sommige gemeenten hebben zich echter steeds meer teruggetrokken. Er 

zijn ook gemeenten die erg veel bijdragen aan recreatieschappen, met name die gemeenten die 

een grote hoeveelheid plassen in hun gemeente hebben liggen.  
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GroenLinks is van mening dat vanuit het Rijk het belang moet worden erkend en begrip moet 

worden getoond voor de situatie dat de huidige indeling niet werkt, een opschaling wellicht 

een verbetering zou kunnen betekenen, zij het alleen als de overheid daarbij financiële 

middelen durft te zetten.   

 

De heer Peters sluit zich namens D66 aan bij de waarderende woorden voor de voorliggende 

notitie.  

D66 ziet een publieke taak van herstructureren, moderniseren maar ook durven loslaten. Dat 

geldt zowel voor de bestaande- als voor de nieuwe initiatieven. De financiële problemen bij 

de bestaande recreatieschappen moeten in de visie van D66 niet worden onderschat.  

D66 onderschrijft de tien uitgangspunten. Dat geldt eveneens voor de genoemde criteria. 

Financiële onderbouwing, synergie, kans van slagen, haalbaarheid en toegankelijkheid zijn 

belangrijk.   

 

De heer IJssennagger merkt op dat sprake is van een maatschappij waarin de ontwikkelingen 

snel gaan. Recreatievormen die vandaag in, zijn dat wellicht over tien jaar niet meer. Er zal tot 

een organisatiestructuur moeten worden gekomen die daarop kan inspelen. De PVV gelooft 

dat een door de overheid aangestuurde organisatie daarvoor per definitie niet geschikt is.  

Bij de huidige recreatieschappen is sprake van ondernemingen/organisaties die onder normale 

marktomstandigheden allang failliet zouden zijn gegaan en die ten koste van veel 

overheidsgeld in stand worden gehouden.  

In de huidige recreatieschappen zit een aantal gemeenten. Indien op een grensgebied van twee 

gemeenten recreatiemogelijkheden zijn en het recreatieschap dat over een groter gebied gaat 

daar wat ontwikkelt, zijn gemeenten die daaraan niet grenzen en derhalve geen direct belang 

hebben van mening dat bij hen ook wat moet worden gedaan. Er wordt teveel geïnvesteerd 

omdat de schappen groot zijn en er individuele belangen spelen van gemeenten die het geld, 

dat zij daarin steken, er ook weer in hun eigen gebied uit willen hebben.  

De PVV gelooft veeleer in een organisatie waarin per mogelijkheid de juiste structuur wordt 

gezocht, die sterk en snel op de marktontwikkelingen kan reageren en die weer wegvalt op het 

moment dat de vraag naar die specifieke recreatie op dat specifieke punt niet meer aanwezig 

is.  

Het vorenstaande is een antwoord op vraag 1 hoe tegen de publieke taken op het terrein van 

recreatie in de komende jaren wordt aangekeken.   

Vraag 2 is of de commissie zich kan vinden in de door de stuurgroep geformuleerde 

uitgangspunten. Het valt de PVV op dat de uitgangspunten enigszins zijn geformuleerd op 

basis van allerlei huidige structuren. Terecht wordt opgemerkt dat iedere burger het recht 

heeft op voldoende recreatieve voorzieningen in zijn omgeving en de toegang daartoe. 

Vervolgens staat er dat dit om sturing, stimulering en financiering vraagt. Een onderbouwing 

ontbreekt. Tevens wordt gesteld, dat de druk op de kwetsbare gebieden moet worden 

voorkomen. De PVV ondersteunt dit, maar is van mening dat er wel een keuze moet worden 

gemaakt. De provincie Utrecht betreft een gebied waar heel veel mensen op een klein 

oppervlak wonen. De PVV staat op het standpunt dat de belangen van de mensen  prevaleren 

boven de belangen van de kwetsbare gebieden.  

Er wordt een aantal mogelijkheden geboden. Een van de uitgangspunten van de stuurgroep, 

die de PVV onderschrijft, is dat kosten en baten van ontwikkeling, onderhoud en beheer 

structureel in evenwicht moeten zijn. Spreker wijst hierbij op de terechte opmerking van de 

directeur van de Hoge Veluwe dat een organisatievorm, die gebaseerd is op subsidies, in 

principe niet toekomstbestendig is, omdat aan de meeste subsidievormen vroeg of laat een 

einde komt en daarmee aan de organisatie.  
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In de notitie wordt duidelijk aangegeven dat het ondenkbaar is dat de overheid de financiering 

blijft doen voor alle noodzakelijke investeringen in de toekomst. Daaruit zullen derhalve 

conclusies moeten worden getrokken.   

In de notitie staat voorts de stelling dat gemeenten en provincies inspelen op de recreatieve 

vraag en het recreatiegedrag van burgers. Dat klinkt marktgericht, maar de ervaring is dat 

door de overheid aangestuurde organisaties dat niet adequaat kunnen doen.  

Er wordt een aantal keuzes voorgelegd. Indien wordt gekeken naar de problemen van de 

recreatieschappen is het in stand houden van deze schappen, op één na, geld gooien in een 

bodemloze put. Alleen het recreatieschap dat sterk is gerelateerd aan de Stad Utrecht draait 

nog redelijk. Dat is begrijpelijk, omdat de Stad Utrecht nu eenmaal belang heeft om veel te 

investeren in recreatie voor zijn burgers, omdat die niet in de stad kunnen recreëren. 

Nagenoeg alle gemeenten die daaromheen liggen geven aan dat hun burgers in de directe 

omgeving genoeg mogelijkheden hebben om te recreëren. Gemeenten moeten bezuinigen. De 

PVV is ervan overtuigd dat de bijdrage aan de recreatieschappen een van de eerste zaken zal 

zijn waarop zal worden bezuinigd.   

Indien een gemeente zich terugtrekt uit een recreatieschap, is sprake van uittredingskosten. 

Gemeenten kunnen echter ook gezamenlijk, op grond van de forse bezuinigingen waarvoor zij 

staan, overeenkomen de bijdrage geleidelijk te verlagen. Dat zou een optie zijn, waarmee 

gemeenten er met een zachte landing zonder al teveel financiële kleerscheuren vanaf komen.  

Voor de recreatieschappen worden in wezen drie opties geboden. De PVV is voorstander van 

het opheffen van de recreatieschappen en het toewerken naar veel kleinschaligere 

organisaties.  

Met betrekking tot RMN wordt een aantal opties genoemd. Nu opheffen kost veel geld, 

waarbij een factor 10 wordt genoemd. In de visie van de PVV is dat een onwaarschijnlijk 

getal, omdat de provincie geen andere verantwoordelijkheid heeft dan welke andere 

overheidsafdeling die zij opheft. In de visie van de PVV kost het maximaal een factor 2 of 3.  

De PVV kan zich vinden in verzelfstandiging van RMN, maar pleit ervoor dat de provincie in 

dat kader niet te lang garantie geeft op opdrachten en zeker geen startkapitaal verstrekt.   

De heer Meijer meent dat de PVV in haar conclusie ook bij de gemeenten uitkomt. Die moet 

de PVV dan toch wel een specifieke rol toebedelen in haar afweging.  

De heer IJssennagger antwoordt dat, indien een gemeenteraad zelf vindt dat er op een bepaald 

gebied voor een bepaald soort recreatie of voorziening geld moet worden uitgetrokken, dit 

van belang wordt geacht en de gemeenteraad dat kan doen.   

De heer Meijer geeft aan dat dit aansluit bij het voorstel van de SP.  

De heer IJssennagger zet uiteen dat de PVV er geen voorstander van is dit van bovenaf op te 

leggen, maar te wachten tot dit van onderaf komt en dan heel specifiek op dat ene punt een 

organisatie te creëren. Indien de SP dat ook bedoelt, sluit de PVV zich daarbij aan.  

De heer Meijer beveelt het voorstel van de SP nogmaals onder de aandacht van de PVV aan.  

Samenvattend merkt de heer IJssennagger op dat de PVV ten aanzien van beide voorstellen 

voorstander is van het Scenario volledig opheffen en het overlaten aan kleinschalige to the 

point organisaties.  

 

De heer Konings geeft aan dat de opsteller van de notitie het heeft over het feit dat de 

overheid zou moeten durven loslaten. De VVD acht dat een goed uitgangspunt om de 

recreatieschappen te benaderen.  

De discussie over de problemen rondom de recreatieschappen spelen inmiddels al circa tien 

jaar. De rode draad daarbij is enigszins dat de gezamenlijke verantwoordelijkheid niemands 

verantwoordelijkheid is. Dat komt ook naar voren in de voorliggende notitie. Iedereen trekt 

zich op een of andere manier terug. Tegelijkertijd wordt van veel ambities gesproken, maar 

geen geld en geen verantwoordelijkheid. Juist in een tijd van financiële onzekerheid wordt 
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daarmee tegen een probleem aangelopen. Efficiënter zijn en aansluiten bij de 

maatschappelijke vraag zijn grote woorden, maar uit de voorliggende notitie blijkt wel heel 

duidelijk dat de bestuurlijke structuur van de recreatieschappen enorm complex is.  

Wat de VVD in de notitie van de SP vooral aanspreekt, is dat het hele gebeuren rondom 

recreatie bij de eerstelijns overheid, de gemeenten, wordt neergelegd. De gemeenten zitten 

heel dichtbij de burger en zij hebben ook de verantwoordelijkheid om de verbinding te leggen 

tussen waar burgers wonen/werken en binnen hun grondgebied kunnen recreëren.  

In fase 2 is een aantal aanbevelingen gedaan zoals het aanstellen van een gebiedsregisseur en 

een gedifferentieerde aanpak per gebied. Deze zijn hier en daar wel wat algemeen 

geformuleerd.  

De VVD merkt op dat bij de verschillende recreatie- en plassenschappen de ambitie 

ontbreekt, behalve bij het recreatieschap waarbij de Stad Utrecht betrokken is.  

De beoordeling van de verschillende scenario’s op financiële aspecten is dramatisch. Feitelijk 

is de conclusie dat er een enorm financieel probleem is. Welk scenario ook wordt gekozen, 

het kost altijd geld. 

In het kader van de structuur is het enige (wel belangrijke) voordeel van het opheffen dat de 

stroom van geld stoppen in iets dat niet werkt ophoudt. De nadelen van opheffen zijn heel 

betrekkelijk, in elk geval overzichtelijk. 

Bij moderniseren wordt aangegeven dat nieuwe gemeenten zouden kunnen toetreden. De 

VVD stelt daarbij de vraag waarom een gemeente zou toetreden tot iets waarvan de afgelopen 

tien jaar is gebleken dat het niet zinvol was.  

De heer Peters informeert hoe in de visie van de VVD het gegeven van de free rider zou 

kunnen worden voorkomen.  

De heer Konings geeft aan dat de VVD geen pleidooi heeft gehouden voor een vrije 

toegankelijkheid. De VVD heeft op dit moment niet direct een oplossing, maar is van mening 

dat goed moet worden gekeken wie nu uiteindelijk verantwoordelijk is. Daarover is door de 

PVV ook al iets gezegd. Voorts zal goed moeten worden gekeken naar de mogelijkheden van 

de eerstelijns overheid die heel dichtbij de burger staat en serieus moet worden gekeken naar 

de financiële consequenties van een verdere liquidatie van de huidige recreatieschappen. De 

vraag is of het inderdaad om een factor tien gaat. De VVD is ervan overtuigd dat gemeenten, 

indien sprake is van een direct belang, best in staat zijn om de gebieden waarvoor zij 

verantwoordelijk zijn goed in te vullen. De VVD pleit er in ieder geval voor om daar goed 

naar te kijken. 

De heer De Heer wijst erop dat een gemeente waarin veel plassen liggen dure voorzieningen 

heeft, terwijl de buren daar ook recreëren. De Stad Utrecht heeft weinig voorzieningen; haar 

burgers recreëren in de randgemeenten. Op grond daarvan is de ChristenUnie van mening dat 

wel sprake moet zijn van een vorm van verevening. Indien het heel dichtbij de gemeente 

wordt gelegd blijft het probleem van het ongelijksoortige, waarbij gemeenten met veel 

voorzieningen betalen voor de buren, bestaan. 

De heer Konings merkt op dat iedere gemeente wel iets heeft waar een andere gemeente van 

profiteert. Zo heeft de Stad Utrecht veel werkgelegenheid, terwijl de mensen in de 

omliggende gemeenten wonen. Spreker onderschrijft dat naar het punt dat de ChristenUnie 

aanvoert zal moeten worden gekeken, maar dat kan in de visie van de VVD ook bilateraal 

worden geregeld. De VVD is er niet van overtuigd, hetgeen de afgelopen 10 jaren bewijzen, 

dat de structuur van de huidige recreatieschappen de oplossing is voor het probleem dat de 

ChristenUnie thans aanhaalt.  

In de afgelopen tien jaar is bij de gemeenten weinig gebleken van enig 

verantwoordelijkheidsgevoel om de recreatieschappen in stand te houden. Op grond hiervan, 

stelt de VVD voor serieus te kijken naar de concrete gevolgen van liquideren en vervolgens 

opnieuw te beginnen.  
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Gedeputeerde De Vries hecht er in de eerste plaats aan op te merken dat hij thans niet 

aanwezig is als voorzitter van de stuurgroep maar als portefeuillehouder recreatie. Aan de 

commissie wordt gevraagd met name het provinciaal belang in beeld te brengen, in het licht 

van de provinciale recreatieopgave. De Staten hebben de Visie Recreatie & Toerisme, waarin 

het provinciaal belang is benoemd, vastgesteld. In de tweede fase is benoemd welke 

instrumenten zouden kunnen worden ontwikkeld om die provinciale rol met anderen vorm te 

kunnen geven. Thans is de fase aangebroken waarin gekeken wordt hoe de provincie dit gaat 

doen en met wie. Spreker hoort daarover verschillende meningen in de commissie. 

Er zijn voorstanders van moderniseren van de recreatieschappen; daarmee zou er meer 

slagkracht ingebracht kunnen worden en meer samenhang tot stand kunnen worden gebracht, 

waarbij gemeenten elkaar niet blokkeren omdat het belang niet wordt gezien en gemeenten 

het geld ook weer terug willen zien komen. 

Er zijn ook voorstanders van liquideren, omdat de structuur van recreatieschappen niet werkt. 

Spreker heeft niemand een pleidooi horen voeren over doorgaan op de bestaande voet. 

Daarmee is er derhalve wel een noodzaak om een beweging op gang te brengen en te bezien 

hoe de provincie nu echt verder wil met recreatie. Spreker verzoekt de commissie in tweede 

termijn specifiek het provinciale belang te duiden in de zin van wat in deze constellatie de rol 

van de provincie moet zijn. 

Indien bv. wordt gekozen voor Scenario 1, het opheffen, dan zit daar een prijskaartje aan voor 

de provincie, omdat zij lid is van een aantal recreatieschappen; zij neemt daarin voor € 1,9 

mln deel. De rekensom van factor tien is wel degelijk van toepassing. Die factor is bij andere 

liquidatieprocessen ook gehanteerd. Dat betekent dat opheffen de provincie ca € 19 mln gaat 

kosten. De vraag is of de provincie dat kan opbrengen in deze tijd van crisis en bezuinigingen.  

De heer IJssennagger informeert waarom doorgaan op de lange duur voor de provincie 

goedkoper is dan liquideren.  

Gedeputeerde De Vries antwoordt dit niet te zeggen. Hij heeft aangegeven dat bij liquidatie 

rekening moet worden gehouden met een bedrag van € 19 mln in een keer.  

De heer IJssennagger informeert of dit bedrag wellicht ook over enkele jaren zou kunnen 

worden verspreid.  

Gedeputeerde De Vries verwijst naar het liquidatieproces Vinkeveense Plassen, waarin 

Amsterdam in een keer een afkoopsom betaalt om uit het Plassenschap te treden. Dat is de 

techniek die wordt gehanteerd. 

De heer IJssennagger merkt op dat het hierbij om uittredende partijen gaat. Op het moment 

dat partijen beslissen een recreatieschap volledig op te heffen, dan is niemand aan een ander 

een vergoeding verschuldigd en zijn alle partijen erbij gebaat om zo min mogelijk te betalen.  

Gedeputeerde De Vries zet uiteen dat de meest optimale optie zou zijn als alle partijen met 

alle recreatieschappen willen stoppen. Dat is echter niet aan de orde. De gemeente Utrecht en 

omliggende betrokken gemeenten zijn zeer tevreden over de wijze waarop recreatieschap 

Stichtse Groenlanden functioneert. De provincie is ook lid van dit recreatieschap. Indien de 

provincie ervoor kiest niet meer aan de recreatieschappen deel te nemen, betekent dit dat de 

provincie uit het Recreatieschap Stichtse Groenlanden moet treden; daar hangt derhalve dat 

prijskaartje aan.  

Het is spreker niet bekend hoe het gaat met de Utrechtse Heuvelrug. Veenendaal heeft 

inmiddels aangekondigd uit het recreatieschap te willen treden, vanwege bezuinigen. 

Overigens hebben de bezuinigingen van veel gemeenten op recreatie tot gevolg gehad dat de 

recreatieschappen in moeilijk vaarwater terecht zijn gekomen. Het heeft het fundament, 

waarop de recreatieschappen in eerste instantie zijn gecreëerd, ondermijnd. Het is afwachten 

of de uitgetreden gemeenten, als zij verantwoordelijkheid moeten gaan dragen voor de eigen 

recreatiegebieden, bereid zijn om het geld, dat ze nu denken te besparen, in te zetten voor het 
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in stand houden van die recreatiegebieden die zij belangrijk vinden. Ter illustratie wijst 

spreker op Veenendaal. Kwintelooyen, onderdeel van het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug,  

ligt op gemeentegrond van Rhenen. Veenendaal treedt uit dit recreatieschap, terwijl uit de 

bezoekersaantallen van Kwintelooyen blijkt dat de meeste bezoekers uit Veenendaal 

afkomstig zijn. Spreker vraagt zich op grond hiervan af of dit de methode is waarop in de 

toekomst een recreatiegebied als Kwintelooyen kan worden beheerd en behouden.  

Spreker heeft de notitie van de SP gelezen. Wat hij daarin mist is het aspect van solidariteit 

voor het beheer en het belang voor de inwoners. Dat is wel een belangrijk onderliggend 

principe bij de recreatieschappen.  

De heer Meijer geeft aan dat de solidariteit zit in het feit dat moet worden gekeken naar wie er 

betrokken zijn bij gebieden, i.c. daarvan gebruik maken. De solidariteit moet zitten in het feit 

dat de gemeenten met elkaar, de eigenaren en de provincie om de tafel gaan zitten om tot een 

nieuw beheer te komen en tot herbestemming van de overhead die vrijvalt van een 

noodlijdend recreatieschap.   

Gedeputeerde De Vries kan die gedachtetrend volgen en dat is ook iets waarmee hij zelf 

worstelt in dit dossier. Als hij kijkt naar welke rol vanuit de provincie wordt gezien met 

betrekking tot het recreatiedossier, zijn dat de routestructuren, het verbinden van de 

verschillende recreatiegebieden en het bijdragen aan een nieuwe vorm van recreatie bedrijven 

en recreatieschappen. Ter illustratie wijst hij op Gravenbol in Wijk bij Duurstede. Bewoners 

met een initiatief, gemeente, provincie en het recreatieschap zijn om tafel gaan zitten om te 

kijken wat met elkaar kan worden georganiseerd om het gebied, dat feitelijk op de nominatie 

stond om te sluiten, open te houden en een initiatief te laten plaatsvinden dat vanuit de 

samenleving wordt gedragen. Dat is wat spreker betreft een voorbeeld van een in initiatief dat 

ook voor de toekomst elders verder uitgewerkt dient te worden.  

De heer Meijer voegt hieraan toe dat daarmee wordt erkend dat gemeenten wellicht 

verschillende keuzen maken over de gradatie. Die ruimte moet er zijn. De SP acht het een 

goede zaak dat Wijk bij Duurstede hier een eigen invulling aan geeft. 

Gedeputeerde De Vries geeft aan dat die differentiatie ook al deels binnen de huidige 

recreatieschappen zit. Waar het spreker met name om gaat is hoe alle betrokken partijen aan 

boord worden gehouden met name bij de ontwikkeling van bovenlokale recreatiegebieden. 

Die zijn met name van belang voor de samenhang. De verantwoordelijkheid voor de lokale 

recreatiegebieden kunnen eenvoudig bij de gemeenten worden gelegd. Het gaat met name om 

de bovenlokale recreatiegebieden, waarvan bewoners uit andere gemeenten aantoonbaar 

gebruik maken. In dat geval moet er sprake zijn van verbondenheid om dat met elkaar op te 

pakken en te financieren.  

De heer Meijer merkt op dat, indien de bereidheid bestaat om een recreatieschap op te heffen, 

er ruimte is voor het ontstaan van alternatieve samenwerkingsbanden, zonder dat dit 

bureaucratieën worden of andere vormen van gemeenschappelijke regelingen waar mensen 

verder van weg komen te staan. Dat is de uitdaging en die ligt er thans.  

Gedeputeerde De Vries geeft aan het meeste te voelen voor het verkennen van Scenario 2, 

modernisering van de recreatieschappen met solidariteit qua verbondenheid, maar waarin veel 

meer mogelijkheden voor initiatieven worden toegestaan en waarin ook vanuit het eigen 

belang initiatieven kunnen worden ondersteund. Spreker zou het provinciale belang daarin 

wille alloceren, zoals de aanpak van de routestructuren, en willen bekijken hoe een aantal 

initiatieven voor een deel in de markt kan worden gezet en een deel met ondernemers kan 

worden opgepakt zodat ze ook toegankelijk blijven. Dat is in de lijn in de Visie Recreatie & 

Toerisme, maar ook in het BUCK rapport. De provincie heeft generatorgebieden benoemd. 

Die zouden gelabeld kunnen worden op bepaalde gebieden, die de provincie vervolgens 

loslaat om de gelegenheid te bieden daar iets te laten gebeuren.   
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De voorzitter verzoekt de commissie in tweede termijn met name in te gaan op het provinciaal 

belang.  

 

De heer Essousi meent dat de basis van het provinciaal belang al in de vorige fase is gelegd, 

t.w. minder financiële middelen en hopen op aanvullende financiële middelen vanuit het veld. 

Nog belangrijker zijn de belangen, die door de provincie wordt gehecht aan natuur- en 

landschapswaarden. Die moeten niet worden geprivatiseerd. Dat moet gewaarborgd worden.  

Naar aanleiding van de generatorgebieden, vraagt de PvdA zich af waarom de provincie geen 

basis legt voor die ontwikkeling in de recreatie. De PvdA zou dit geen opgave willen noemen,  

omdat meer vraag- dan aanbodgericht gewerkt gaat worden. De PvdA kan zich bijvoorbeeld 

voorstellen dat de sector, conform hetgeen in het BUCK rapport staat, veel kansrijker is dan 

wordt benut. Er zouden kansrijke gebieden kunnen worden benoemd met daarbij wat de 

provincie daar gerealiseerd zou willen zien, hoeveel financiële middelen de provincie daaraan 

kan verbinden en vervolgens bekijken hoe dat kan worden aangevuld met partners uit het 

veld. Dat kunnen gemeenten zijn, maar ook ondernemers of particuliere organisaties. Hiermee 

zou al vorm worden gegeven aan een soort platform van publiekprivate samenwerking en is er 

direct sprake van een stimulans om mensen uit het veld uit te nodigen om met initiatieven en 

cofinanciering te komen.  

Van belang is wel dat de provincie de waarborgen steeds meeneemt en daaraan labelt als het 

gaat om natuur- en landschapswaarden, groenwaarden, toegankelijkheid en bereikbaarheid. 

Daarin ziet spreker ook wel een rol voor recreatieschappen in een nieuwe vorm, omdat 

recreatieschappen altijd wel verantwoordelijk zijn geweest voor het beheer en onderhoud. 

Daar zit derhalve veel kennis en kunde om dergelijke groene gebieden op peil te houden.  

Met partners kunnen wel afspraken worden gemaakt over beheer en onderhoud; als zij de 

kennis en expertise niet hebben, zouden zij dit bv. kunnen afkopen bij een recreatieschap.  

 

De heer De Heer deelt mede dat het provinciaal belang in de visie van de ChristenUnie vooral 

het ontwikkelen van routestructuren, bovenlokale voorzieningen, netwerk van recreatieve 

poorten en vooral het ontwikkelen van nieuwe voorzieningen is en niet zozeer het beheer en 

onderhoud van bestaande terreinen. Het laatste moet wel op een of andere manier worden 

geborgd. Het lijkt thans dat daarin nu alle aandacht, geld en energie gaat zitten. Het 

provinciaal belang is juist het ontwikkelen van nieuwe voorzieningen. Er zal een 

uitvoeringsorganisatie moeten komen  die vaart in de ontwikkelingen houdt. Het beheer en 

onderhoud zou door partners, vooral ondernemers, moeten worden gedaan.   

De heer IJssennagger memoreert dat geconstateerd is dat het in stand houden en beheren niet 

meer rendabel is. Hij kan zich voorstellen dat dit niet aan ondernemers wordt gevraagd, maar 

dat de overheid dit doet. Daarmee zou het ontwikkelen van nieuwe initiatieven aan de 

ondernemers kunnen worden overgelaten, hetgeen hen op het lijf is geschreven. Geïnformeerd 

wordt of het vorenstaande ook een optie zou kunnen zijn.  

De heer De Heer memoreert de discussies over het Doornse Gat en het Henschotermeer, 

waarbij vaak is gesproken over het ontwikkelen van nieuwe initiatieven door een exploitant in 

combinatie met het beheer en onderhoud.  De ChristenUnie kan zich voorstellen dat het recht 

om een nieuw initiatief te ontwikkelen wordt gekoppeld aan de plicht om bestaande 

voorzieningen te onderhouden.  

De heer IJssennagger begrijpt dat de ChristenUnie het ontwikkelen van nieuwe initiatieven 

aan de markt wil overlaten. 

De heer De Heer antwoordt dat het provinciaal belang is dat steeds nieuwe routestructuren en 

voorzieningen worden ontwikkeld. 

 

Mevrouw Nap geeft aan dat de provincie veel geld aan recreatie uitgeeft, omdat recreatie van 



 20 

belang wordt geacht. Met betrekking tot de vraag of de provincie zich nu met het 

beheer/onderhoud dan wel met nieuwe ontwikkelingen moet bezighouden, staat het CDA op 

het standpunt dat de provincie ondernemers moet laten ondernemen. Het CDA kan zich 

voorstellen dat mensen, organisaties, ondernemers inschrijven op een concessie. Daar zal nog 

steeds geld van de overheid bij moeten, omdat het niet 100% vanuit de markt kan worden 

gefinancierd.  

 

De heer Meijer geeft aan dat de SP naast de genoemde natuurwaarden ook sterk hecht aan de 

betaalbaarheid en de toegankelijkheid. Dat vereist een bepaalde aanpak. 

Belangrijker nog is dat de SP qua aanpak vindt dat mensen lokaal de ruimte moeten krijgen; 

gemeenten moeten daarin hun eigen rol krijgen en aan hun kiezers uitleggen waarom bepaalde 

keuzes op dat bepaalde gebied zijn gemaakt.  

De SP heeft daartoe met haar notitie een aanzet gegeven en is benieuwd hoe zich dat verder 

ontwikkelt.  

 

De heer Fastl merkt op dat de overheid en het bedrijfsleven hebben aangetoond dat ze goed 

kunnen samenwerken in wat voor vorm dan ook. GroenLinks is daar niet bang voor. 

Van belang is om samen te werken en niet te kiezen voor het een of het ander. Hoeveel geld 

dat mag kosten is een politieke discussie. Het is niet zo dat het per definitie teveel geld heeft 

gekost. Voor het overige sluit GroenLinks zich aan bij het betoog van de PvdA.  

 

De heer Peters deelt mede dat D66 zich aansluit bij het betoog van de PvdA.  

 

De heer IJssennagger deelt mede dat de PVV op het standpunt staat dat er geen provinciaal 

belang is. Het is wel van belang voor de burgers van de provincie Utrecht, maar het is geen 

taak van de provincie en zeker niet in grote nieuwe structuren die over 5 – 10 jaar ook weer 

noodlijdend zullen zijn, omdat ze niet voldoende op de actualiteit kunnen inspelen.  

De heer Fastl wijst op het economisch belang van recreatie, hetgeen ook een provinciaal 

belang is. Een provinciaal belang is in ieder geval om de natuurwaarden op peil te houden.  

De heer IJssennagger geeft aan dat het in stand houden van natuurgebieden ook gebeurt op 

locaties waar geen enkele recreatie mag plaatsvinden. Daar zijn andere regelingen voor. Waar 

het hier om gaat is of de provincie moet investeren in recreatieve voorzieningen, daaraan 

sturing moet geven. De voorliggende stukken geven duidelijk aan dat de overheid in deze 

terughoudend moet zijn en de markt de ruimte moet geven. In dat kader moet de opmerking 

van de PVV over het provinciaal belang worden gezien.  

 

De heer Konings hecht eraan een onderscheid te maken tussen recreatie en recreatieschappen. 

De VVD is voorstander van het liquideren van recreatieschappen, daar wat dit kan.  

Met betrekking tot recreatie is de rol van de provincie, daar waar het bovenlokaal is, 

voorwaarden te scheppen. Het is de rol van de eerstelijns overheid, i.c. de gemeenten, om 

daaraan invulling te geven.  

Als het om bovenlokaal gaat zou de provincie kunnen definiëren en initiëren en duidelijk 

kunnen samenwerken met ondenemend Utrecht waar een belangrijke rol ligt.  

 

Gedeputeerde De Vries hoort verschillende geluiden als het gaat om de vraag waar het 

provinciaal belang ligt. Dat is ook het geval bij de gemeenten. Dat geeft aan dat het geen 

eenvoudige opgave betreft.   

Spreker zal zijn voordeel doen met de inbreng en zal dit ook terugkoppelen richting de 

Stuurgroep. Hij heeft een helder beeld gekregen van hoe de verschillende fracties hierin zitten 

en wat er in dit dossier van de provincie wordt verwacht. 
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De voorzitter sluit de discussie over dit onderwerp af.  

 

10. Statenbrieven en ingekomen stukken die ter informatie worden aangeboden 

 

10.1 Verzoek, niet afsluiten Verbindingsweg tussen Maarssen en Leidsche Rijn 

 

10.2 Werkplan 2013 Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht ROV Utrecht 

 

10.3 Definitief onderzoeksrapport Aanrijding op overweg Soestduinen van het 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Inspectie Leefomgeving en Transport 

 

10.4 Garantstelling Nationaal Hockey Centrum 

 

10.5 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 – 2023 Fonds nazorg gesloten 

stortplaatsen 

 

10.6 Verslag missie India november 2012 

 

10.7 Voortgangsrapportage uitvoering fietsbeleid 

 

10.8 Provinciale Rapportage Luchtkwaliteit 2012 

 

10.9 Overzicht gedoogsituaties handhaving 1 januari 2013 

 

10.10 Rapport audit integraal kostprijsmodel Vergunning en Handhaving 

 

11. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering, onder dankzegging voor 

ieders komst en inbreng.  

 

  


