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2007RGW77 bijlage  
 
Plan van aanpak aanwijzing zeer kwetsbare gebieden krachtens de Wet 
ammoniak en veehouderij 
 

Inleiding 
Op 13 februari 2007 is de gewijzigde Wet ammoniak en veehouderij aangenomen in de Eerste Kamer. 
Daarmee is een einde gekomen aan een discussie die ruim vier jaar heeft geduurd. De gewijzigde wet 
beperkt het aantal bedrijven die onder de Wav vallen ten opzichte van de oorspronkelijke wet uit 2002. 
In de gewijzigde Wav wijzen Provinciale Staten de zeer kwetsbare gebieden aan. In de wet zijn criteria 
opgenomen waaraan PS zich bij de aanwijzing van deze gebieden hebben te houden.  
Alleen gebieden binnen de provinciale EHS kunnen als zeer kwetsbaar worden aangewezen.  
 
Om de aanwijzingsprocedure goed voor te bereiden en uit te voeren is dit plan van aanpak opgesteld. 
In het plan van aanpak komen de volgende aspecten aan de orde: 

1. Korte toelichting op de gewijzigde Wav 
2. Overwegingen en uitgangspunten 
3. Procedure aanwijzing zeer kwetsbare gebieden 
4. Planning en kosten 

 
1 Korte toelichting op de gewijzigde Wav 
Niet de gemeenten maar Provinciale staten wijzen voortaan de zeer kwetsbare gebieden aan. Als zeer 
kwetsbare gebieden kunnen alleen voor verzuring gevoelige gebieden worden aangewezen die gelegen 
zijn binnen de ecologische hoofdstructuur (de kwetsbare gebieden uit de huidige Wav).  
Provinciale Staten zijn in ieder geval verplicht om de gebieden die vallen onder de 
Natuurbeschermingswet 1998 aan te wijzen. Dit zijn de beschermde natuurmonumenten en de 
gebieden die vallen onder de Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura 2000). Hierbij zullen die delen 
aangewezen worden die als verzuringsgevoelig worden aangemerkt.  
 
Voor de aanwijzing van de andere natuurgebieden binnen de EHS hebben provinciale staten een 
zekere beleidsvrijheid. De aanwijzing gebeurt in dat geval aan de hand van een aantal in de wet 
genoemde afwegingaspecten. Deze zijn: 
a. de gevoeligheid van het voor verzuring gevoelige gebied voor de effecten van ammoniak; 
b. de in het voor verzuring gevoelige gebied aanwezige natuurwaarden; 
c. de ecologische samenhang binnen het voor verzuring gevoelige gebied of van dat gebied met een 

of meer andere gebieden die als zeer kwetsbaar gebied worden aangewezen; 
d. de grootte van het voor verzuring gevoelige gebied; 
e. de gevolgen van de aanwijzing voor bestaande veehouderijen, voorzover de ecologische 

samenhang tussen de zeer kwetsbare gebieden daardoor niet wordt aangetast en geen verlies van 
bijzondere natuurwaarden optreedt. 

Voor gebieden kleiner dan 50 hectare geldt in beginsel dat deze niet worden aangewezen. Deze 
gebieden mogen alleen aangewezen worden als het een gebied betreft met zeer grote natuurwaarden. 
Hiervan is sprake als: 
a. in het gebied meer dan één soort aanwezig is die is opgenomen in de bijlage II van de 

Habitatrichtlijn of in de Rode Lijsten flora en fauna en deze soorten of hun leefomgeving zeer 
gevoelig zijn voor de effecten van ammoniak; 

b. het gebied is aangewezen als beschermde leefomgeving krachtens artikel 19 van de Flora- en 
faunawet en deze leefomgeving zeer gevoelig is voor de effecten van ammoniak, of 

c. het gebied door gedeputeerde staten, in overeenstemming met de lokale en regionale organisaties 
op het terrein van natuur en landbouw die naar het oordeel van gedeputeerde staten 
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representatief zijn alsmede met de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten 
waartoe het betreffende gebied behoort, is voorgesteld om als zodanig te worden aangemerkt. 

In Utrecht zijn geen gebieden aangewezen als beschermende leefomgeving krachtens de Flora- en 
faunawet. 
 
Afgezien van de bij de afwegingsaspecten genoemde voorwaarden, zijn alle afwegingsaspecten in 
beginsel gelijkwaardig. Het gaat om een integrale afweging rekening houdende met alle aspecten, 
waarbij op basis van de scores voor de verschillende aspecten zal worden beoordeeld of een voor 
verzuring gevoelig gebied als zeer kwetsbaar moet worden aangewezen. 
 
De voorbereiding van het aanwijzingsbesluit gebeurt overeenkomstig de nieuwe, uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure van de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 
 
Bij de voorbereiding van het aanwijzingsbesluit plegen Gedeputeerde Staten in ieder geval overleg 
met de lokale of regionale natuur- en landbouworganisaties die naar het oordeel van GS representatief 
zijn. Daarnaast moet GS overleggen met de colleges van B&W van de gemeenten waartoe de gebieden 
waarop het besluit betrekking heeft, behoren.  
 

2 Overwegingen en uitgangspunten 
 
Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost als vertrekpunt 
In het Reconstructieplan is reeds een afweging gemaakt tussen natuur en landbouw. De 
Reconstructiecommissie heeft in 2004 aan GS geadviseerd een aantal gebieden uit de EHS te halen 
met als doel het aantal bedrijven dat onder de werkingssfeer van de Wav valt te beperken en de meest 
waardevolle gebieden te beschermen tegen de depositie van ammoniak.  
 
Dit compromis kwam voort uit de wens om in het gebied zoveel mogelijk een robuuste benadering te 
kiezen voor zowel de natuur als de landbouw. Dat betekende dat de grotere eenheden natuur 
beschermd moesten worden door ammoniakbeperkende zones maar dat er ook grotere eenheden 
landbouwontwikkelingsgebied moesten kunnen worden ontwikkeld. Met name om dit laatste mogelijk 
te maken, zijn een aantal natuurgebieden en lijnvormige elementen uit de EHS gehaald. Dit is gebeurd 
in het kader van het EHS-Wav besluit van december 2006. Hierdoor is het aantal bedrijven dat onder 
de Wav valt met ca 40 % verminderd. 
 
Gebieden kleiner dan 50 ha kunnen alleen worden aangewezen indien sprake is van de aanwezigheid 
van meerdere kwetsbare Rode Lijst soorten óf als het gebied door alle partijen als waardevol wordt 
aangemerkt. Op grond van het laatste criterium is het dus mogelijk om de voor verzuring 
gevoelige gebieden binnen de huidige EHS als zeer kwetsbaar aan te wijzen (zie kaart). 
Tijdens een eerste bijeenkomst met bestuurlijke werkgroep van de Reconstructiecommissie gaven een 
aantal leden aan dat er in het verleden al maatwerk is geleverd en dat er reeds voor is gekozen om de 
meest waardevolle gebieden te beschermen. Men vroeg zich af of een nieuwe afweging wenselijk was. 
Eerlijkheid gebied te zeggen dat niet alle leden van de Reconstructiecommissie namens landbouw en 
natuur hierbij aanwezig waren. 
 
Integrale zonering Reconstructieplan hoeft niet worden aangepast 
Een groot deel van de Wav zones in de Gelderse Vallei heeft ook de status van extensiveringsgebied. 
De kans bestaat dat wanneer een voor verzuring gevoelig gebied niet als zeer kwetsbaar wordt 
aangewezen, de provincie wordt gevraagd om dit gebied ook niet langer als extensiveringsgebied aan 
te wijzen.  
De extensiveringsgebieden zijn aangewezen om kwetsbare ecosystemen te beschermen. Hierbij 
speelde de depositie van ammoniak weliswaar een zeer belangrijke rol, maar zeker niet de enige. In 
deze gebieden zijn de uitbreidingsmogelijkheden voor de intensieve veehouderij beperkt doordat het 
bouwblok niet mag worden vergroot. Het lijkt dan ook niet nodig om de integrale zonering aan te 
passen als een gebied niet meer beschermd wordt door de Wav. 
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Elementen terug in de EHS? 
Bij besluit van 19 december zijn een aantal gebieden uit de EHS gehaald. Bij de voorbereiding van het 
besluit heeft GS het volgende besloten: zodra de aanpassing van de Wav bekend is en blijkt dat de 
elementen welke de EHS status hebben verloren bij het EHS-Wav besluit, geen externe werking meer 
hebben naar omliggende veehouderijen in het kader van de nieuwe Wav, een nieuw EHS besluit te 
nemen zoals bedoeld in de Wav en aan PS voor te stellen de EHS-status aan deze gebieden wederom 
toe te kennen.  
 
Het is mogelijk om tijdens deze procedure deze elementen weer in de EHS te brengen zonder dat deze 
gebieden als zeer kwetsbaar worden aangewezen. Ook in het geval er in deze gebieden meerdere 
kwetsbare Rode Lijst soorten aanwezig zijn, zijn PS niet verplicht deze gebieden aan te wijzen.  
Het is echter niet raadzaam om in deze procedure deze gebieden mee nemen in de discussie omdat dit 
te veel verwarring en weerstand zal oproepen. Het lijkt handiger om bij de herbegrenzing van EHS in 
het kader van het Streekplan deze gebieden weer in de EHS te brengen. 
 
Wel is het raadzaam om ook in deze gebieden te inventariseren of er kwetsbare RL of HR soorten 
voorkomen zodat we ook in een later stadium een goede onderbouwing kunnen geven waarom deze 
gebieden niet als zeer kwetsbaar worden aangewezen.  
 
Welke lokale en regionale natuur- en landbouworganisaties zijn representatief? 
Het voorbereidingsbesluit van GS moet gebaseerd zijn op de resultaten van overleg met de relevante 
lokale en regionale natuur- en landbouworganisaties. GS moet aangeven welke organisaties zij 
representatief acht.  
 
Het grootste deel van het voor verzuring gevoelige gebied ligt in het Reconstructiegebied. Buiten het 
reconstructiegebied liggen enkele verplicht aan te wijzen gebieden en slechts drie kleine gebieden, 
waar niet of nauwelijks discussie over zal ontstaan. We stellen daarom voor om met de 
Reconstructiecommissie als de representatieve vertegenwoordiging te zien van de lokale en regionale 
organisaties op het terrein van natuur en landbouw.  
 
We zullen de Reconstructiecommissie vragen een integraal advies uit te brengen aan Gedeputeerde 
Staten. De provincie zal hiertoe de benodigde ecologische informatie en kaarten aanleveren. Een 
werkgroep van de SVGV zal in samenwerking met de provincie het advies voorbereiden. De 
werkgroep bestaat uit ambtelijk en bestuurlijke vertegenwoordigers namens natuur en milieu, 
landbouw en gemeenten. Afgesproken is om in twee werksessies een conceptkaart uit werken.  
Het verdient de aanbeveling om ook dit stappenplan met de werkgroep te bespreken. 
 
Ten aanzien van de kwetsbare natuurgebieden Benschop, Blokland en Voordaan die buiten het 
Reconstructiegebied zijn gelegen zullen we afstemmen met LTO-Noord Utrecht, de betreffende 
terreinbeheerders Staatsbosbeheer en Utrechts Landschap, Natuur en Milieufederatie Utrecht en de 
gemeenten Lopik, Montfoort en De Bilt. 
 
Afstemming met gemeenten 
In het kader van het huidige EHS-Wav besluit is een kaart opgesteld met daarop de voor verzuring 
gevoelige gebieden zoals deze voorheen door de gemeenten zijn aangewezen. De kaart is dan ook 
opgesteld in overleg met de betrokken gemeenten. Deze kaart voldoet aan de wettelijke definitie van 
voor verzuring gevoelige gebieden, namelijk: 

• ze zijn groter dan 5 hectare, 
• en aangelegd of begrensd vóór 1 mei 1988, 
• en gelegen zijn op voor verzuring gevoelige grond (zand), 
• of bestaand uit schraalland, duinterrein of hoogveen. 

Op dit punt verwachten we dan ook weinig discussie met gemeenten. Bij de voorbereiding van het 
concept aanwijzingsbesluit moeten we wederom afstemmen met de gemeenten. We zullen de 
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gemeenten vragen schriftelijk in te stemmen met de kaart met daarop de voor verzuring gevoelige 
gebieden. Op deze manier maken we de resultaten van het overleg zichtbaar. 
 
Indien gemeenten wensen hebben ten aanzien van de afweging van gebieden dan kan dat uiteraard 
ook. In het Reconstructiegebied via de vertegenwoordiging in de Reconstructiecommissie. Daarbuiten 
via rechtstreeks overleg met de Provincie Utrecht. 
 
Interpretatie van een aantal afwegingscriteria uit de wet  
Met de overige provincies is afgestemd over de wijze waarop een aantal criteria nader ingevuld 
moeten worden. Belangrijk hierbij waren: wat zijn natuurwaarden, wat zijn voor de effecten van 
ammoniak gevoelige soorten, wanneer is sprake van een duidelijk voorkomen en wat zijn zogenaamde 
toekomstbedrijven? 
 
Wat betreft natuurwaarden kunnen provincies terugvallen op het eigen beschrijvingen van de kwaliteit 
van de bestaande natuur en hun eigen datasets. In Utrecht kunnen we gebruik maken van de database 
Buiten in Beeld (beschrijving kwaliteit biotopen). 
 
In bijlage 1 zijn de gevoelige soorten opgenomen. Deze lijst is tot stand gekomen in interprovinciaal 
verband. In Utrecht gaan we de volgende soortgroepen inventariseren: vaatplanten, libellen, 
dagvlinders, amfibieën en paddenstoelen. Mossen en korstmossen zullen we niet inventariseren 
vanwege de ervaring in Overijssel dat deze soortgroepen op zandgronden weinig bruikbare gegevens 
opleveren. 
 
Voor vaatplanten zijn alle Rode lijst-soorten met een laag Ellenberg stikstofgetal (1-5) geselecteerd. 
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de effecten van ammoniak vooral zitten in het vermestende effect. 
Vervolgens zijn nog een aantal soorten toegevoegd die als 'stikstofgetal onbekend' in het overzicht van 
Ellenberg zijn opgenomen, maar volgens het CML-ecotopensysteem alleen in voedselarme ecotopen 
voorkomen (voedselrijkdom_CBS_max = 1). Voor paddenstoelen is uitgegaan van de voedselarme 
biotoopvoorkeur van de RL-soort. In overleg met de Vlinderstichting en RAVON zijn voor libellen, 
amfibieën en vlinders is eveneens op basis van specifieke biotoopvoorkeur RL-soorten geselecteerd.  
 
In de memorie van toelichting bij de gewijzigde Wav is aangegeven dat het moet gaan om duidelijke 
voorkomens of groeiplaatsen. In overleg met de andere provincies hanteren we als criterium voor een 
duidelijk voorkomen: 2 RL-soorten met ieder 4 vindplaatsen of 3 RL-soorten met 3 vindplaatsen.  
Een vindplaats is gedefinieerd als een locatie die minstens 50 m. (flora) cq 100 m. (fauna) is gelegen 
van een andere locatie met dezelfde soort. 
 
Voor vaatplanten voorziet de provinciale EcoDataBank in een actueel databestand dat bijna het gehele 
verzuringsgevoelige gebied betreft. Gebieden waarvan geen actuele gegevens beschikbaar zijn worden 
dit jaar nader onderzocht. Hierbij zal het voornamelijk om onderzoek naar libellen, dagvlinders, 
amfibieën en paddenstoelen gaan. Afhankelijk van de beschikbaarheid van actuele en voldoende 
gedetailleerde gegevens bij PGO's wordt bezien of aankoop efficiënter is dan het verrichten van 
onderzoek. 
 
We beschouwen alleen veehouderijbedrijven met meer dan 50nge aan intensieve veehouderij als 
mogelijke knelpunt bedrijven. Intensieve veehouderijbedrijven kleiner dan 50nge hebben onvoldoende 
toekomstperspectief. Melkveebedrijven en gemengde bedrijven die hoofdzaak een melkveebedrijf zijn 
hebben voldoende perspectief om door te groeien als gespecialiseerd melkveebedrijf.  
Biologische veehouders kunnen uitbreiden binnen de Wav en worden dus buiten beschouwing gelaten. 
 
Afstemming met de Provincie Gelderland over het proces 
Het Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost is een gezamenlijk plan van de provincies Utrecht 
en Gelderland. We zullen met de Provincie Gelderland moeten afstemmen over het te volgen proces. 
Complicerende factor hierbij is dat GS van Gelderland de Reconstructiecommissie niet meer erkend 
als adviescommissie. De kans bestaat dat hierdoor de partijen eerder tegenover elkaar komen te staan, 
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hetgeen dan ook een risico vormt voor een eventueel te bereiken compromis over de Utrechtse 
natuurgebieden. In ieder geval vraagt Gelderland niet expliciet aan de partijen of ze het bereikte 
compromis eventueel willen handhaven. 
 
Is de proefkaart van maart 2004 nog van belang? 
De gewijzigde Wav is grotendeels gebaseerd op het advies van IPO en VNG uit maart 2004. Dit 
advies ging vergezeld van de zogenaamde proefkaart met daarop de zeer kwetsbare gebieden. Deze 
proefkaart is onder hoge druk tot stand gekomen en diende slechts ter illustratie van het advies. Deze 
proefkaart wordt dan ook buiten beschouwing gelaten bij deze procedure.  
 

3 Procedure aanwijzing zeer kwetsbare gebieden  
 
De voorgestelde procedure ziet er als volgt uit: 
Stap 1 Procedure voorstel in GS 
Stap 2 Advies Reconstructiecommissie over vertrekpunt 
Stap 3 Voorbereiding ontwerp besluit GS 
Stap 4 Ontwerp besluit en ter inzage legging volgens uniforme, openbare voorbereidingsprocedure 
Stap 5 GS besluit inclusief PS voorbereidingsbesluit en zienswijze nota 
Stap 6 PS behandeling  
Stap 7 Goedkeuring Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Stap 8 Beroepsprocedure 
 
Stap 1 
Deze ligt nu voor. Op basis van dit voorstel zal een projectleider worden aangesteld. 
Verder is van belang dat de sector RER inmiddels is begonnen met inventariseren van de nog 
ontbrekende gegevens over kwetsbare soorten van de Rode Lijsten en de Habitatrichtlijn. Deze 
gegevens zijn hoe dan ook nodig voor de onderbouwing van het besluit. 
 
Stap 2 Advies Reconstructiecommissie over vertrekpunt 
We zullen de Reconstructiecommissie vragen of zij op grond van artikel 2, lid 6c, kunnen instemmen 
om de voor verzuring gevoelige natuur binnen de huidige EHS als zeer kwetsbaar aan te wijzen. De 
projectleider zal een voorstel voor de Reconstructiecommissie voorbereiden. Als de commissie besluit 
een nieuwe afweging te maken zullen we haar vragen hierbij aan te geven welke gebieden zij hiervan 
uitsluit. We stellen voor om de bijzondere aandachtsgebieden natuur uit het Reconstructieplan, 
namelijk het Moorsterbeekgebied en het Meeuwenkampje uit te sluiten van iedere discussie. 
 
Stap 3 Voorbereiding ontwerp besluit GS 
Mogelijkheid A: Reconstructiecommissie blijft bij bestaand compromis
Indien de commissie hiertoe besluit dan is het zaak dat de provincie dit compromis onderbouwt aan de 
hand van de onderbouwing in het Reconstructieplan. Deze onderbouwing kan worden aangevuld met 
gegevens over soorten van de Rode Lijsten en de Habitatrichtlijn en Buiten in Beeld. 
Daarnaast moet ook het effect op de landbouw in beeld worden gebracht. Dit sluit aan op de criteria uit 
de wet.  
In dit geval kan een ontwerp besluit snel worden genomen 
 
Mogelijkheid B: Reconstructiecommissie wil een nieuwe afweging maken
De commissie zal worden gevraagd een nieuwe integrale afweging te maken. Naast de landgoederen 
in de Gelderse Vallei, kan zij ook de uitlopers van de Utrechtse Heuvelrug in beschouwing nemen. 
Volgens de wet ligt het voor de hand om een aaneengesloten voor verzuring gevoelige gebied groter 
dan 2000 hectare aan te wijzen als zeer kwetsbaar. Wel wordt maatwerk nodig geacht bij de randen 
van het gebied om een onevenredige beperking van individuele bedrijven te voorkomen. Hierbij zal 
het volgens de wet in de praktijk met name gaan om topografisch duidelijk begrensde delen die een 
afwijkende en beduidend mindere ecologische kwaliteit hebben.  
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Naar Gelet op de afwegingsaspecten in de wet moet de commissie onderscheid in: 
A) De flanken van de Heuvelrug 
B) De losse gebieden  kleiner dan 50 ha binnen en buiten het Reconstructiegebied.  

 
Flanken Utrechtse Heuvelrug 
De randen van de Heuvelrug kunnen onevenredig veel gevolgen hebben voor de veehouderij. De 
gewijzigde wet biedt de mogelijkheid om topografisch duidelijk begrensde gedeelten van een groot 
natuurgebied die een beduidend mindere ecologische kwaliteit hebben als kwetsbaar aan te merken. 
Dit kan echter alleen als er geen belangrijke natuurwaarden verloren gaan en de ecologische 
samenhang niet wordt aangetast.  
 
Allereerst zal in beeld gebracht moeten worden of sprake is van topografisch duidelijk begrensde 
delen. Daarna kan gekozen worden voor het volgende keuze schema: 
1 Randen van de Heuvelrug zonder knelpuntbedrijven blijven zeer kwetsbaar 
2 Randen van de Heuvelrug met knelpuntbedrijven en 2 of meer RL soorten blijven zeer 

kwetsbaar 
3 Randen van de Heuvelrug met knelpuntbedrijven: maatwerk 
 
Maatwerk, in overleg met de natuur en landbouworganisaties, vindt plaats aan de hand van de 
volgende criteria: 

• Gevoeligheid voor ammoniak 
• Kwaliteit en zeldzaamheid bestaande natuurwaarden 
• Getroffen effectgerichte maatregelen gericht op ontwikkeling of herstel van natuurwaarden 
• Ecologische samenhang met de aangrenzende delen van de Utrechtse Heuvelrug 

 
Gebieden kleiner dan 50 hectare 
Voor deze gebieden stellen we het volgende schema voor: 
1 Gebied zonder knelpuntbedrijven aanwijzen als zeer kwetsbaar 
2 Gebieden met knelpuntbedrijven én 2 of meer RL soorten aanwijzen als zeer kwetsbaar 
3 Gebieden met knelpuntbedrijven met 1 of geen RL soorten: maatwerk 
 
Maatwerk, in overleg met de natuur en landbouworganisaties, vindt plaats aan de hand van de 
volgende criteria: 

• Gevoeligheid voor ammoniak 
• Kwaliteit en zeldzaamheid bestaande natuurwaarden  
• Getroffen effectgerichte maatregelen gericht op ontwikkeling of herstel van natuurwaarden)  

 
Deze stap zal gekenmerkt worden door een nauwe samenwerking tussen de Provincie Utrecht en de 
Reconstructiecommissie. De commissie brengt een advies uit op basis van gegevens die door de 
provincie worden aangeleverd. Deze zijn onder andere: 

• Kaart met verzuringsgevoelige gebieden binnen EHS 
• Kaart met Nb-wet en Natura 2000 gebieden 
• Kaart met aanwezige soorten van de Rode Lijst en Habitatrichtlijn 
• Kaart met bedrijven 
• Beschrijving van de actuele natuurwaarden 

Terreinbeheerders leveren, indien nodig, gegevens aan over uitgevoerde effectgerichte maatregelen. 
 
Gedeputeerde Staten zal op basis van het advies van de Reconstructiecommissie een ontwerp besluit 
nemen. 
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4 Planning en kosten 

Planning 
De planning voor de gehele procedure ziet er als volgt uit: 
 Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Ma
1. Procedure voorstel GS 
2 Opstellen conceptkaart  
3 Ontwerp besluit GS      
4 Ter inzage legging       
5 Voorbereidingsbesluit GS        
6 PS behandeling          
7 Goedkeuring LNV          
8 Start beroepsprocedure          

Op dit moment worden een aantal soorten in het veld geïnventariseerd. Kwetsbare paddestoelsoorten 
kunnen pas in het najaar worden geïnventariseerd. Indien aanvullend veldwerk in het najaar 
noodzakelijk is kan het ontwerpbesluit door GS pas in december 2007 worden genomen.  
 
De tijdsbesteding per medewerker ziet er als volgt uit: 
 Beleidsmedewerker 

MBA 
Projectleider 
RLO 

Adviseur ecologie 
RLO 

Specialist ecologie 
RER 

Procedure voorstel GS 4    
Opstellen concept kaart 
- velwerk RER 
- planning en organisatie 
- overleg met werkgroep 
Reconstructie 
- overleg met partijen 
buiten Reconstructie 
- overleg met Gelderland 
- overleg IPO 
- overleg met gemeenten 
- opstellen kaarten 
- beschrijving Utrechtse 
Heuvelrug 
- kaart veehouderij 
- beschrijving maatwerk 
gebieden 

4 24 12 582 

Ontwerp besluit GS 2 8 2  
Ter inzage legging  8 2  
Voorbereidingsbesluit GS  8 2  
PS behandeling   8   
Goedkeuring LNV  2   
Beroepsprocedure  6   
Totaal 10 64 18 582 

4.3 Kosten 
 
Inhuur projectleider € 51.200,- (uitgaande van € 800,- per dag) 
Veldwerk mei-september   € 40.000,- (op basis van offerte RER) 
Veldwerk najaar (optioneel)   € 10.000,- (op basis van offerte RER) 
 
Kosten van veldwerk mei-september worden gedekt door MBA (begrotingspost Uitvoeren 
gebiedsgerichte projecten). Overige middelen worden gedekt uit Reconstructie. 


