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2008RGW42 
 
VERSLAG van de vergadering van de commissie Ruimte, Groen en Wonen d.d. 28 januari 
2008 in het Provinciehuis te Utrecht 
 
Aanwezig:
Dhr. J.W.R. van Lunteren (voorzitter), dhr. R.W. Krol (gedeputeerde), dhr. J. Binnekamp 
(gedeputeerde), dhr. E.R.M. Balemans (VVD), mw.drs. T. Beukema (GroenLinks), mw.drs. R.K. 
Dik-Faber (ChristenUnie), mw. L.C. Dekkers-Raadsen (CDA), dhr. P.W. Duquesnoy (SP), 
mw.drs. E. Dijk-Osseweijer (VVD), mw.mr. K.J. Fokker (PvdA), mw.drs. E.A. de Graaff-van 
Meeteren (VVD), dhr.drs. C. de Heer (ChristenUnie), dhr.ir. R.J. Martens (PvdA), dhr. J.F.M. 
Kloppenborg (GroenLinks), dhr. J. van de Lagemaat (SGP), dhr.drs. T.G.P.M. Ruijs (CDA), dhr. 
P. Seldenrijk (CDA), dhr.ir. T. Snyders (MooiUtrecht), mw.ir. A.A. Swets (CDA), mw.drs. C. 
Verkleij (PvdD), dhr.drs. R.E. de Vries (D66) en dhr. T.R. Weijers (D66); 
 
Met kennisgeving afwezig: mw.drs. N.M. van Gemert (SP); 
 
Van ambtelijke zijde aanwezig: dhr.drs. H. Schoen (adjunct-griffier) en mw. G. van Weerd 
(verslag). 
 

1. Opening 
De voorzitter deelt mede dat met instemming van de CDA-fractie die dit onderwerp wilde 
agenderen agendapunt 12 (Overleg uitgangspunten herinrichting vliegbasis Soesterberg) naar de 
volgende vergadering wordt verplaatst, omdat eerst de uitkomsten van het overleg van 1 februari 
a.s. zullen worden afgewacht.  
Ook is besloten agendapunt 14, Plan van Aanpak Voorloper op Groene Hartniveau voor 
provinciale structuurvisies, naar de volgende vergadering te verplaatsen, aangezien het gesprek 
tussen de stuurgroep en de commissievoorzitters van de betrokken provincies nog niet is afgerond. 
De voorzitter verzoekt om een kort oriënterend overleg van de woordvoerders na afloop van deze 
vergadering over de verdere afhandeling van procedures met betrekking tot dit onderwerp.  
Op vragen van mevrouw Dekkers, antwoordt de voorzitter dat het woordvoerdersoverleg geen 
formele status heeft. Het betreft hier niet meer dan een verkennend en oriënterend vooroverleg 
zonder besluitvorming. 
 
INSPRAAK 
De voorzitter geeft het woord aan de heer A. van Bergen, voorzitter Bewonersvereniging De 
3hoek, over de uitplaatsing van sportvelden in de gemeente De Ronde Venen. 
 
De heer Van Bergen leest een inspraaknotitie voor, die als bijlage aan dit verslag wordt 
toegevoegd. Kortheidshalve zij daarnaar verwezen. 
 
De voorzitter geeft gelegenheid voor het stellen van vragen. 
 
De heer Snyders vraagt om hoewel inwoners van De Ronde Venen het gaat. 
De heer Van Bergen antwoordt dat het gaat om een gebied van 3 kilometer strekkende bebouwing 
met 160 woningen. Nadrukkelijk stelt hij dat het zgn. NIMBY effect hier niet aan de orde is. De 
Bewonersvereniging heeft goede alternatieve locaties onderzocht die voor omwonenden geen 
overlast opleveren. De heer Snyder vraagt waarom de gemeente toch voor het Estafetteproject de 
Driehoek heeft gekozen. De heer Van Bergen antwoordt dat de commissie Ruimte wel 
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geïnteresseerd was in de alternatieven van de Bewonersvereniging, echter, door de coalitie is “dat 
de kop ingedrukt”. 
 
De heer Kloppenborg vraagt hoever de planvorming is gevorderd. Tevens vraagt hij of de 
Bewonersvereniging relevante stukken over deze kwestie naar de commissie RGW wil mailen. 
De heer Van Bergen zegt toe dat hij de commissie van aanvullende stukken zal voorzien. De raad 
van de Ronde Venen heeft in december besloten om als eerste fase een haalbaarheidsonderzoek uit 
te laten voeren naar het Estafetteproject de Driehoek. Overigens is daarover nog geen definitief 
besluit genomen. Op het verzoek van de Bewonersvereniging om ook alternatieve locaties te 
onderzoeken is niet ingegaan. 
 
De heer Krol laat weten dat overleg tussen het gemeentebestuur van De Ronde Venen en het 
college van G.S. gaande is over deze woningbouwlocatie. G.S. hebben geconstateerd dat locatie 
De Driehoek niet strijdig is met het streekplan en dat het provinciale belang niet rechtstreeks door 
deze woningbouwlocatie wordt geraakt. 
 
De voorzitter constateert vervolgens dat GroenLinks met de gedeputeerde over dit punt in 
discussie wil gaan. De agenda biedt daarvoor nu geen ruimte. Eventueel kan het onderwerp op 
verzoek van GroenLinks voor een volgende vergadering worden geagendeerd.  
 
De voorzitter geeft het woord aan de volgende inspreker. 
 
De heer Groenendijk van de Stichting Bunnik Let Op Uw Saeck leest een inspraaknotitie voor over 
de landschapsdoorsnijding voor A12 Salto. Deze notitie wordt bij dit verslag gevoegd. 
Kortheidshalve zij daarnaar verwezen.  
 
De voorzitter geeft gelegenheid voor het stellen van vragen.  
 
De heer De Vries heeft de indruk dat de heer Groenendijk voor wat betreft de MER min of meer 
het standpunt van de gemeenteraad van Bunnik verwoordt. Spreker heeft echter begrepen dat de 
MER-commissie nog geen oordeel heeft uitgesproken. 
De heer Groenendijk wijst erop dat de MER-commissie slechts marginaal zal toetsen terwijl de 
gemeenteraad zich in veel algemenere zin uitspreekt. De Stichting Bunnik Let Op Uw Saeck is na 
toetsing tot de conclusie gekomen dat er geen relatie is tussen de richtlijnen en de MER. 
De heer De Vries meent dat de gemeenteraad van Bunnik zich laat leiden door de MER-commissie 
voor wat betreft A12 Salto. 
De heer Groenendijk memoreert dat de Landelijke MER-commissie heeft laten weten dat de 
gemeenteraad zich eerst dient uit te spreken, en dat pas daarna de Landelijke MER-commissie aan 
bod komt.  
 
De voorzitter dankt beide insprekers voor hun inbreng. 
 
2. Ingekomen stukken en behandelingsvoorstel 
a. 2008RGW1 Beantwoording schriftelijke vragen PvdD m.b.t. aanwijzing en begrenzing 
 foerageergebieden voor overwinterende ganzen en smienten 
 Mevrouw Verkleij heeft alsnog een aantal aanvullende vragen over deze kwestie. Op haar 
 verzoek wordt het onderwerp “aanwijzing en begrenzing foerageergebieden voor 
 overwinterende ganzen en smienten” voor de volgende vergadering geagendeerd. 
 
b. 2008RGW2 Beantwoording Groot Mijdrecht Noord/Urgentieprogramma Reflectiegroep 
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Wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 
c. 2008RGW3 Beantwoording Startnotitie Verbetering Waterkwaliteit Loosdrechtse Plassen 
 Vereniging Vechtlandschap 
 De heer De Vries memoreert dat deze kwestie ook in de commissie MME is behandeld. De 
 MER-commissie heeft de nodige kritiek op de startnotitie van AGV en zijn fractie hecht 
 eraan dat G.S. zijn rol in de stuurgroep actiever oppakt, ook ten aanzien van het 
 restauratieplan De Vecht.  
 
d. 2008RGW4 Beantwoording op brieven inzake de inrichting van het 
 Heiligenbergerbeekdal 
 Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
e. 2008RGW5 Stichting Vrienden van Joostenlaan, inspraakreactie op startnotitie MER 
 Haarzuilens e.o. 
 De heer Kloppenborg verzoekt om toezending van het afschrift van de reactie van G.S.  
 De heer Duquesnoy geeft aan dat golfbanen in Engeland dikwijls voor wandelaars zijn 
 opengesteld. Vaak gaat het om zeer fraaie wandelgebieden. Hij vraagt of G.S. dit in de 
 beantwoording willen meenemen.  
 
f. 2008RGW6 NMU: concept ontwerp streekplan uitwerking Nationale Landschappen 
 De heer Kloppenborg memoreert dat de gemeenteraad van Amersfoort over deze kwestie 
 een amendement heeft aangenomen waarin o.a. wordt aangegeven dat er geen afbreuk mag 
 worden gedaan aan de kwaliteit van het Nationale Landschap, zoals de open ruimte van het 
 landschap. Hij vraagt hoe G.S. daarmee zullen omgaan.  
 Mevrouw Dijk vraagt om een afschrift van de reactie van G.S. richting commissie. 
 
g. 2008RGW7 Stichting Groene Hart inzake bijdrage Veenweidegebieden 
 Mevrouw Dijk vraagt om een afschrift van de reactie van G.S. richting deze commissie.  
 
h. 2008RGW8 Randstedelijke Rekenkamer inzake meldingsvoorschrift in vergunningen  
 voor grondwateronttrekkingen provincie Utrecht 
 Dit onderwerp wordt geagendeerd voor de commissievergadering van 10 maart a.s. 
 
i. 2008RGW9 Verslag nWro 19 november 2007 
 Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
j. 2008RGW10 Verslag nWro 10 december 2007 
 Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
k. 2008RGW11 Randstedelijke Rekenkamer onderzoeksopzet Evaluatie van de provinciale 
 wateropgave 
 Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
l. 2008RGW12 Hart van de Heuvelrug uitnodiging werksessie en rondleiding Vliegbasis 
 Soesterberg 
 Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
m. 2008RGW13 Factsheets Nieuwe Hollandse Waterlinie 
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n. 2008RGW14 memo gedeputeerde Krol uitspraak Raad van State onthouding van 
 goedkeuring Regionaal Structuurplan van het BRU 
 
De heer Krol laat weten dat deze commissie conform verzoek afschriften zal ontvangen van de 
reacties van G.S. die betrekking hebben op deze ingekomen stukken.  
Naar aanleiding van een vraag van de heer Kloppenborg antwoordt de heer Krol dat de 
Amersfoortse gemeenteraad zich inderdaad met de nationale landschappen heeft beziggehouden. 
O.a. zijn er kritische kanttekeningen gemaakt over het gebied ten noorden van Amersfoort. De raad 
heeft gesteld dat de nieuwbouw aldaar niet op de “plint” van de afscheiding met het Nationale 
Landschap mag worden gerealiseerd. Zijn insteek is dat er een plan moet komen met zoveel 
mogelijk respect voor de overgang naar het Nationale Landschap. Hij vindt het een positieve zaak 
dat de raad van Amersfoort het desbetreffende amendement heeft aangenomen. Voorts stelt hij dat 
de begrenzing van een Nationaal Landschap niet geldt als een rode contour. 
 
De heer Binnekamp komt terug op de opmerking van D66 over de startnotitie verbetering 
waterkwaliteit Loosdrechtse Plassen. De provincies Noord-Holland en Utrecht hebben regelmatig 
contact over dit dossier, echter, de provincie Utrecht is in deze niet het bevoegde gezag. Utrecht 
krijgt nadrukkelijk wel een rol wanneer de aanleg van een zanddepot aan de orde komt; de 
natuurwaarden van het landschap zullen worden bewaakt. 
Op een vraag van de heer De Vries antwoordt de heer Binnekamp dat hij zich bewust is van de 
kritiek van de commissie MER op de startnotitie verbetering waterkwaliteit Loosdrechtse Plannen. 
Hij zal dit ook kenbaar maken aan de provincie Noord-Holland. 
 
Nagekomen ingezonden stuk:
o. Brief van J. Zeeman d.d. 10 januari jl. inzake gang van zaken rond aankoop landgoed 
 De Paltz te Soest 
 De heer De Vries verwijst naar de laatste twee alinea’s van deze brief en vraagt naar de  
 stand van zaken voor wat betreft “de lopende gerechtelijke procedure” en het voorstel van 
 de heer Zeeman om “een en ander in de minne te regelen”.  

De heer Krol laat weten dat de heer Raatjes een overeenkomst met de provincie had 
 gesloten maar, de heer Zeeman claimde ook een overeenkomst te hebben gesloten met de 
heer Raatjes. Daarop liet de heer Zeeman beslag leggen, gevolgd door een kort geding. Na 
het kort geding werd het beslag opgeheven en de rechter heeft uitgesproken dat het 
landgoed aan de provincie geleverd is.Los daarvan is het geschil tussen de heren Raatjes en 
Zeeman nog niet opgelost maar de provincie Utrecht is in dat geheel vrijwel geen partij. 
Overigens kan het wel negen maanden duren alvorens er een juridische uitspraak wordt 
gedaan over het geschil tussen de heren Raatjes en Zeeman. 

 Afgesproken wordt dat deze commissie een afschrift krijgt van de reactie van G.S. op 
 voorliggende brief van de heer Zeeman. 
 
3. Verslag commissie Ruimte, Groen en Water d.d. 19 november 2007 
Met inachtneming van de volgende aanpassing, wordt het verslag van deze vergadering 
vastgesteld: 
- Pag. 5, 3e regel wordt als volgt: “De gasten hebben geen behoefte aan een voorlich- 
 tingsbijeenkomst over de plannen voor het gebied, die door de campingeigenaresse wordt 
 georganiseerd”.  Mevrouw Fokker wijst erop dat de provincie de campingbewoners een 
 dergelijke voorlichtingsbijeenkomst wel kan aanbieden.  
 
Naar aanleiding van:
Pag. 4, Landschapswacht 
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Mevrouw De Graaff vraagt conform toezegging om een afschrift van de reactie van G.S. 
 De voorzitter laat weten dat de griffie dit punt blijft bewaken.  
Pag.21, Financiën Ecopassage Elst 
 Mevrouw De Graaff vraagt conform toezegging om inzicht in de financiën inzake deze 
 ecopassage (via de email). 
 De voorzitter zegt toe dat dit alsnog zal gebeuren.  
 
4. Mededelingen 
De voorzitter deelt het volgende mede: 
* A.s. vrijdag is het werkbezoek aan Soesterberg gepland. De commissieleden worden 
 verzocht hun identiteitsbewijs mee te nemen (in verband met veiligheidsmaatregelen op de 
 vliegbasis). 
* Op maandag 4 februari is het werkbezoek aan Groot Mijdrecht Noord gepland. 
* T/m 31 januari a.s. heeft de commissie de mogelijkheid om bij G.S. vragen naar aanleiding 
 van het rapport van de commissie Remkes in te dienen. 
* Gewezen wordt op de werksessie van 3 maart a.s. Verzocht wordt namen door te geven van 
 de fractieleden die de werksessie zullen bijwonen.  
* Mevrouw Dijk vraagt aandacht voor een artikel in het NRC over agrarisch natuurbeheer. 
 Zij vraagt of de gedeputeerde inzicht kan geven in de gang van zaken rond het agrarisch 
 natuurbeheer in de provincie Utrecht, ook voor wat betreft het opleggen van het aantal 
 boetes. 
 De voorzitter verzoekt mevrouw Dijk dit punt te berde te brengen bij de rondvraag. 
 
5. Rondvraag 
Mevrouw Dik memoreert dat in een artikel uit het NRC een zorgelijk beeld werd geschetst over 
Programmabeheer. Agrariërs zouden liever niet meer aan deze regeling willen meewerken, zo 
werd in dat artikel gesteld. Dat kan gevolgen hebben voor de ambities ten aanzien van de 
realisering van de EHS. Zij vraagt wanneer de commissie over dit onderwerp van gedachten kan 
wisselen. Dat is nodig, juist omdat Programmabeheer naar de provincies wordt overgeheveld. 
Voorts vraagt zij of Programmabeheer zal worden aangepast.  
 
De heer Seldenrijk memoreert dat bij de toelichting op het rapport van de commissie Remkes over 
Groot Mijdrecht Noord een deel van de bodemkaart werd gepresenteerd. Hij vraagt wanneer de 
commissie RGW die bodemkaart kan verwachten. 
Op 3 maart zal o.a. gesproken worden over Natura 2000. Nog steeds heeft deze commissie geen 
uitgangspunten ontvangen voor het beheersplan van de provincie Utrecht. Hij vraagt 
dienaangaande om een notitie met uitgangspunten.  
Op 17 december jl. hebben P.S. een amendement over de Grebbedijk aangenomen. Een onderzoek 
is reeds uitgevoerd en onderzoeksgegevens zijn dus al beschikbaar. Voorts constateert hij dat de 
beste variant niet in het amendement terugkomt. Hij vraagt of het college van G.S. een andere 
variant op het oog heeft. 
Met het oog op het convenant verdrogingsbestrijding in de provincie Utrecht memoreert spreker 
dat er een toplijst van verdroginggebieden is geformuleerd. Uit de media verneemt hij dat er 
discussie gaande is over de top- en subtoplijst, echter, P.S. zijn daarover niet geïnformeerd. Voorts 
heeft hij begrepen dat er plannen zijn om het instrument van de onteigening ongenuanceerd in te 
zetten, echter, dat is niet het beleid van P.S. De heer Binnekamp was voorzitter van de landelijke 
Taskforce Verdrogingsbestrijding en nadere toelichting van hem is gewenst.  
 
Mevrouw Verkleij stelt de volgende vragen: 
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* Op 21 januari a.s. is er voor bestuurders van gemeenten en waterschappen een bijeenkomst 
 over de nieuwe WRO. Zij vraagt of de ad hoc commissie nWro van de provincie in dat 
 geheel een taak heeft. 
* In september 2007 heeft zij een vraag gesteld over de uitvoering van de motie inzake het 
 Waterhuishoudingsplan maar tot nog toe heeft zij daar nog geen antwoord op ontvangen.   
Zij brengt dit nogmaals onder de aandacht.  
* Op 7 april wordt er door G.S. een bijeenkomst over de Flora- en Faunawet georganiseerd. 
 De PvdD stelt voor om, voorafgaand aan die bijeenkomst, een presentatie en een 
 forumdiscussie te organiseren waarvoor externe partijen, w.o. LTO, worden uitgenodigd. 
 Zij vraagt of de overige fracties zich in dit voorstel van haar fractie kunnen vinden.  
 
De heer De Heer vraagt of deze commissie het rapport van Ton Bade kan ontvangen, betrekking 
hebbend op de economische waarde van de natuur op de Heuvelrug. Het rapport heet “het geld 
groeit op de Heuvelrug”. 
 
De heer Binnekamp laat het volgende weten: 
- Mevrouw Verkleij zal morgen telefonisch een antwoord krijgen op haar vraag over de 
 motie. 
- Uitvoerig gaat hij in op de vraag van het CDA over het amendement Grebbedijk. Een 
 nieuwe studie wordt gedaan naar compartimentering waardoor diverse steden in de 
 provincie Utrecht, w.o. Veenendaal en Amersfoort, aanzienlijk meer tijd zullen krijgen om 
 bij overstromingen maatregelen te treffen. Door compartimentering kan ook de omvang 
 van de schade zeer aanzienlijk worden teruggebracht. 
- LTO Nederland is niet bereid om het convenant verdrogingsbestrijding te tekenen. 
 Overigens heeft hij daarvoor wel begrip omdat de afspraak is gemaakt dat de aandacht 
 vooral op de topgebieden geconcentreerd wordt. Het instrument van de onteigening zal 
 beslist niet ongenuanceerd worden ingezet. In principe vindt er geen onteigening plaats  
 maar wordt de grondverwerving op vrijwillige basis gerealiseerd. Wanneer er in het uiterste 
 geval toch tot onteigening zou moeten worden besloten, dan zal dat uitsluitend in de 
 topgebieden plaatsvinden. Spreker is in overleg met LTO en NMU teneinde de ontstane 
 impasse te doorbreken.  
 
De heer Seldenrijk laat weten dat zijn fractie in april zal terugkomen op het thema 
compartimentering. Hij begrijpt dat de gedeputeerde met LTO in overleg is over de problemen 
rond het verdrogingconvenant. Zijn fractie wacht de resultaten daarvan af.  
 
De heer Binnekamp deelt mede dat hij in april zal terugkomen op het reglement van waterschap 
Vallei en Eem.  
Eventuele niet beantwoorde vragen zullen alsnog schriftelijk door hem worden beantwoord.  
 
De heer Krol heeft eveneens kennisgenomen van diverse artikelen uit de krant over 
Programmabeheer. De situatie, zoals deze in de krant wordt geschetst, is voor hem niet herkenbaar. 
Duidelijk moge zijn dat Programmabeheer complex van aard is. Gewerkt wordt aan een nieuw 
Programmabeheer dat in januari 2009 beschikbaar moet zijn. In het voorjaar 2008 zal over dat 
aangepaste, minder complexe, Programmabeheer met deze commissie van gedachten worden 
gewisseld.  
Voorts signaleert hij dat 80% van de contracten in het kader van Programmabeheer, die in 2007 
afliepen, inmiddels zijn verlengd. Dat betekent dat er voor deze regeling nog steeds interesse 
bestaat. Het merendeel van de contracten in de provincie Utrecht zal in 2009 aflopen en op dat 
moment moet er een meer stimulerend en minder bureaucratisch Programmabeheer voorhanden 
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zijn. De provincie wil vooral uitgaan van het financieel honoreren van geleverde prestaties en 
inspanningen. 
Hij zegt de commissie over het voorgaande een uitgebreide notitie toe.  
De commissie RGW zal de bodemkaart in februari ontvangen. Aan het amendement Grebbedijk 
wordt uitvoering gegeven. In maart zal de commissie de uitgangspunten voor het beheersplan 
Natura 2000 ontvangen. Tevens zegt hij toe dat deze commissie het rapport van Ton Bade over de 
economische waarde van de natuur op de Heuvelrug zal ontvangen. 
 
De voorzitter vraagt vervolgens of de fracties kunnen instemmen met het voorstel van de PvdD 
voor wat betreft het organiseren van een presentatie en een forumdiscussie over de nWro. 
Hij constateert dat de fracties van GroenLinks, de SP en D66 dit voorstel steunen. Aangezien het 
voorstel niet door een meerderheid van de commissie wordt gesteund, laat hij mevrouw Verkleij 
weten dat genoemd voorstel wel door haar fractie kan worden opgepakt maar dat dit niet door de 
griffie wordt georganiseerd. De ad hoc commissie nWro en alle P.S.-leden zijn als toehoorder voor 
de bijeenkomst uitgenodigd.  
Mevrouw Verkleij laat weten dat het niet haar bedoeling was de presentatie en de forumdiscussie 
door de griffie te laten voorbereiden. Haar fractie zal dit oppakken en de overige fracties 
schriftelijk uitnodigen.  
 
6. Termijnagenda 
* Polder Groot Mijdrecht Noord 
 Schriftelijke vragen van de commissie RGW, naar aanleiding van het rapport van de 
 commissie Remkes, kunnen voor 1 februari a.s. bij G.S. worden ingediend. Het college van 
 G.S. zal die vragen aan de commissie Remkes doorgeven.  
* Eerder is aangegeven dat de commissie RGW behoefte heeft aan een reactie van het 
 waterschap op het rapport van de commissie Remkes. De voorzitter stelt voor dit verzoek 
 aan het waterschap door te geven, met de uitnodiging om een en ander mondeling in deze 
 commissie toe te lichten.   
 Na discussie wordt het volgende besloten: 
 Het waterschap wordt verzocht schriftelijk te reageren op het rapport van de commissie 
 Remkes. Dit wordt voldoende geacht. Wanneer een en ander zou worden vergezeld van een 
 mondelinge toelichting door het waterschap in de commissie, dan kan dat mogelijk 
 onbegrip opleveren bij de inwoners van de Polder Groot Mijdrecht Noord. Om die reden 
 wordt van dat laatste afgezien.  
 
Op verzoek van de voorzitter wordt besloten dat fracties hun inbreng voor de termijnagenda zoveel 
mogelijk voorafgaand aan vergaderingen aan de griffie zullen doorgeven. Dit bevordert een vlot 
verloop van de vergadering.  
 
7. Statenvoorstel vaststelling Grondwaterplan 2008-2013 
Geconstateerd wordt dat de niet P.S.-leden de stukken voor dit agendapunt niet hebben ontvangen. 
De voorzitter verzoekt dit voortaan tijdiger te melden, zodat stukken alsnog kunnen worden 
verzonden.  
 
De heer Duquesnoy betreurt het dat de provincie zich terughoudend opstelt wanneer het gaat om 
het inzetten van beschermingszones. Hij constateert dat in deze provincie de economische 
belangen prevaleren. Met nadruk verzoekt hij ruimer om te gaan met de beschermingszones. 
Voorts vindt hij het een goede zaak dat ook de provincie zich concreet wil inzetten voor 
waterbesparing. Voor wat betreft voorzieningen als watersparende toiletten, vindt hij het belangrijk 
dat dit vooral aan gemeenten en woningcorporaties wordt meegegeven.  
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De heer Snyders staat op het standpunt dat de provincie robuust met de beschermingszones moet 
omgaan. 
 
Mevrouw Verkleij vindt dit voorstel goed leesbaar maar vindt het jammer dat haalbare 
verbeteringsindicatoren ontbreken. Zo is niet duidelijk wat in de toekomst het beoogde verschil 
moet zijn met de huidige waterkwaliteit. Haar fractie kan zich vinden in het commentaar van de 
NMU. Zij verzoekt dienaangaande om een reactie van G.S. 
Voorts stelt zij vragen over pag. 41 van rapport II. Haar fractie maakt zich zorgen over de 
chemische bestrijdingsmiddelen en is voorstander van een totaal verbod. Boven aan de pagina 
wordt aangegeven dat de doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Haar fractie is van mening 
dat dit ook kan worden afgedwongen, wanneer gebruik wordt gemaakt van functieverandering. Zij 
stelt voor dit alsnog in de tekst op te nemen.  
 
De heer De Vries laat weten dat zijn fractie zich in grote lijnen in dit Grondwaterplan kan vinden. 
D66 staat achter het commentaar van de NMU, voor wat betreft de beschermingszones. Voorts 
dient de provincie meer in te zetten op duurzaamheid; dat gebeurt nu nog te terughoudend. 
 
Mevrouw Fokker merkt op dat deel II van het rapport veel duidelijkheid biedt. Grondwater heeft 
vele functies en het is een goede zaak dat alle wijzigingen nu zichtbaar gemaakt zijn. Ook bieden 
de reacties op de inspraak duidelijkheid. Zij laat voorts het volgende weten: 
- Het waterschap is voorstander van afkoppeling bij woningen. 
- In het rapport komen ook elementen als klimaat en verdroging aan de orde. 
- Naar aanleiding van beleidslijn 12 laat zij weten dat de droge gebieden, de zgn. 
 topgebieden, daadwerkelijk moeten worden aangepakt. Minder terughoudendheid ten 
 aanzien van de beschermingszones is wenselijk.  
- Het intrekken van onttrekkingsvergunningen in het kader van de verdroging is mogelijk, 
 ook op de Heuvelrug die zeer verdroogd is. Haar fractie acht de tijd inmiddels rijp om de 
 vergunningen in dat gebied in te trekken. Alleen aan de randen van de Heuvelrug mag wat 
 haar fractie betreft nog waterwinning plaatsvinden. 
- Naar aanleiding van de beleidslijnen 17 en 18 constateert zij dat er plannen moeten worden 
 ontwikkeld voor toekomstige drinkwaterwinning. Haar fractie vraagt dienaangaande om 
 een voorstel. 
- Haar fractie pleit ervoor om de “natte bouw” standaard in de vergunningen op te nemen. 
 
De heer Balemans is van mening dat dit grondwaterplan een goede balans heeft tussen 
grondwaterbeheer en milieu. De flexibele manier waarop maatwerk mogelijk wordt gemaakt, is 
erg positief. Wel heeft hij een aantal vragen: 
- Wat houdt de coördinerende rol van de provincie in, wanneer er conflicten gaan ontstaan; 
 heeft de provincie dan de bevoegdheid om knopen door te hakken?  
- Zijn fractie kan instemmen met beleidslijn 25. 
- Zijn fractie vraagt naar aanleiding van het meerjarenplan, of P.S. jaarlijks van G.S. een 
 voortgangsrapportage kunnen ontvangen. 
- Vragen stelt hij over de relatie tussen grondwateronttrekking en maatschappelijk belang. 
 
De heer Seldenrijk sluit zich aan bij de opmerkingen van de VVD. Hij signaleert dat de kleinere 
gemeenten, met veel grondgebied, er vele taken bij krijgen. Hij vraagt hoe zij dat moeten gaan 
oppakken. In één van de zienswijzen wordt gevraagd om een nadere toelichting van de provincie, 
echter, dit is afgedaan met de mededeling dat betrokkene zich maar tot P.S. moest wenden. Zijn 
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fractie vindt dit geen goede gang van zaken. De provincie had telefonisch contact moeten opnemen 
met betrokkene. 
 
Mevrouw Dik noemt als positieve elementen: 

- Veel aandacht voor ondergrondse opslag van energie in de vorm van KWO. In de planperiode 
wordt een actieprogramma KWO opgesteld. 

- Blijvende aandacht voor verspilling van water (beleidslijn). 
- Aandacht voor klimaatverandering (wel enigszins summier). N.B.: er wordt een provinciaal 

klimaatprogramma opgesteld. 
Aandachts- en verbeterpunten zijn: 

- GS zijn terughoudend in het instellen van milieubeschermingszones rondom natuurgebieden 
(Natura 2000 en TOP-gebieden); dit gebeurt pas als de noodzaak daartoe is aangetoond. 
De klankbordgroep heeft geadviseerd om de term ‘terughoudend’ te vervangen door: 
zorgvuldig. Diverse zienswijzen onderschrijven dit (m.u.v. LTO). Ook de ChristenUnie is van 
mening dat niet té terughoudend, maar zorgvuldig wordt omgegaan met het instellen van 
beschermingszones. Natuurlijk gaat het om het afwegen van belangen (drinkwatervoorziening, 
boeren etc.), maar in het licht van Europese wetgeving en de provinciale ambities inzake 
duurzaamheid en een duurzame inrichting van onze leefomgeving, kan het instellen van een 
beschermingszone nodig zijn. We willen daarvoor de deur niet op slot doen. 

- Citaat p. 19 over het realiseren van de KRW-doelen in 2015 voor beschermde gebieden:
“Indien uit analyse blijkt dat de doelstelling in 2015 niet realiseerbaar is, zal in het 
stroomgebiedbeheersplan (2009) worden aangegeven of dit leidt tot fasering, doelverlaging of 
beëindiging van de status als beschermd gebied”. Omgekeerde wereld?! 

- De Plan-M.E.R. is over het algemeen positief. 
Wat wordt gedaan met de aanbevelingen uit deze rapportage? 
1. Het effect van grondwaterwinningen op Natura 2000 en TOP-gebieden is niet 

 bekend. 
2. Acties in het grondwaterplan moeten ook echt uitgevoerd worden. Zienswijze NMU, die 

 zich zorgen maakt over de vrijblijvendheid van de maatregelen. Wat  doet de provincie als 
 de beleidslijnen niet of onvoldoende gerealiseerd worden? 

De begeleidingsgroep grondwaterbescherming wordt omgevormd tot een brede 
grondwaterbegeleidingsgroep. Hiervoor worden in ieder geval de waterleidingbedrijven, de 
waterschappen en de gemeenten uitgenodigd. Wat haar fractie betreft moet de begeleidingsgroep 
worden uitgebreid met een vertegenwoordiging van natuurbeherende organisaties en LTO. 
 

Mevrouw Beukema laat weten dat GroenLinks het in grote lijnen eens is met dit Grondwaterplan. 
Er zijn slechts een paar punten waarmee haar fractie het niet helemaal eens is. Toch is het 
Grondwaterplan teleurstellend, door zijn terughoudendheid, de onduidelijke relatie met de KRW, 
de overvloed aan onderzoeken en een minimum aan concrete maatregelen. 
* De relatie met de KRW gaat worden onderzocht in de planperiode (zie pag. 37, deel I). 
 Groen Links had begrepen dat het Grondwaterplan KRW-proof zou zijn. Dat is het dus 
 niet. Ook mist zij de vaststelling van doelen rond stoffen of algemene zuiverheid en een 
 daaraan gekoppeld maatregelenpakket. Ziet de gedeputeerde kans om vóór de vaststelling 
 van het nieuwe Waterbeheersplan dit onderwel wél KRW-proof te maken? 
* Het standstill-principe als minimale ambitie voor het beleid, met waar nodig een 
 verbetering, wordt wel verwoord. Haar fractie bepleit hiervan een beleidslijn te maken.  
 Kunnen G.S. daarin meegaan? 
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* In het plan wordt wel al te makkelijk aangenomen dat het met de watervoorraad wel goed 
 zit. Als dat zo was, hadden we geen last van verdroging. De balans van de watervoorraad 
 wordt niet alleen bepaald door infiltratie en onttrekkingen. Ongewenste wegzijging en 
 afvoeren van kwelstromen kan zeker plaatselijk een gezonde grondwatervoorraad 
 aantasten. Wij missen dan ook een beleidslijn, waarin tot uitdrukking wordt gebracht dat 
 het beleid is gericht op het op voldoende peil houden van de watervoorraad in het hele 
 gebied. 
* Groen Links is het niet eens met beleidslijn 12, nl. dat de provincie terughoudend is om 
 beschermingszones in te stellen ter bescherming van grondwater voor natuurgebieden. Een 
 aantal insprekers heeft hier ook dringend op gewezen. Erger is dat dit ook voor de Natura 
 2000 gebieden lijkt te gelden. Groen Links hoopt dat dat niet waar is. Immers, waar natuur 
 als zwakke economische functie altijd het lootje legt ten opzichte van andere economische 
 belangen was Natura 2000 uitgevonden; er moesten toch een paar plekken zijn waar natuur 
 prioriteit heeft en waar doelrealisatie van deze functie vóór gaat, om de gewenste 
 natuurtypen en biodiversiteit voor de toekomst te behouden. Het is maar een miniscuul deel 
 van het Nederlandse grondgebied. 
* Het aantal onderzoeken dat wordt aangekondigd is groot. Het lijkt alsof onze kennis van het 
 grondwatersysteem en de effecten van beleid of processen miniem of verbrokkeld is. Dat 
 kan toch niet waar zijn? Is het niet zinvol als toevoeging op te nemen: “een evaluatie en 
 aanpassing van het monitoringsysteem op effectiviteit van het meten van effecten van 
 beleid.” 
* Gelukkig wordt aandacht besteed aan de beschermde gebieden. Groen Links is blij met de 
 expliciete benoeming van de Utrechtse Heuvelrug. Geen enkel woord echter over de 
 zwemlocaties: zijn alle zwemlocaties in Utrecht niet grondwaterafhankelijk? 
 
De heer Binnekamp brengt het volgende naar voren: 
- In relatie tot de opmerkingen over de beschermingszones, merkt hij op dat het in dit plan 
 gaat over het drinkwater. Het drinkwater is een primaire levensbehoefte en de bronnen 
 moeten worden beschermd. Echter, het gaat G.S. te ver om uitbreiding te geven aan de 
 zones. Wel is het mogelijk om in de Natura 2000 gebieden buffers in te bouwen.  
 De Natura 2000 gebieden moeten verder ontwikkeld worden. Met de KRW in de hand zal 
 worden nagegaan op welke wijze dat gestalte moet krijgen. 
 Mevrouw Dik begrijpt dat het college van G.S. niet de ambitie heeft om zones uit te 
 breiden. De ChristenUnie verzoekt G.S. om niet terughoudend, maar om zorgvuldig te zijn 
 bij het instellen van beschermingszones. 
 De heer Binnekamp vervolgt dat de provincie maatwerk zal leveren. Per aanvraag zal 
 worden bezien wat de effecten op de leefomgeving zullen zijn. Hij benadrukt dat er 
 voldoende aandacht voor dit vraagstuk is, echter, het is ondoenlijk om nu het aantal 
 beschermingszones uit te breiden. Maatwerk moet wat G.S. betreft voldoende zijn. 
- Hij onderschrijft dat de provincie ook richting gemeenten en corporaties de 
 waterbesparende maatregelen onder de aandacht moet brengen. Dergelijke onderwerpen, 
 evenals bv. het thema onkruidbestrijding, is regelmatig onderwerp van bespreking met 
 gemeenten. 
- Naar aanleiding van de opmerking van mevrouw Verkleij, laat spreker weten dat de 
 provincie in het PMP het beleid ten aanzien van de bestrijdingsmiddelen heeft 
 vastgelegd. Overigens is het rijk verantwoordelijk voor het generieke beleid. Hij bestrijdt 
 de opmerking van mevrouw Verkleij dat biologische boeren de chemische 
 bestrijdingsmiddelen niet nodig hebben; z.i. zijn die middelen voor de bedrijfsvoering 
 nodig. Overigens is de provincie o.a. met LTO over deze kwestie in gesprek. 
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* De watertoets in relatie tot de ruimtelijke ordening is in de Waterwet beschreven. Dit 
 element behoeft dan ook niet terug te komen in het Grondwaterplan. 
* Hij is het niet eens met de opvatting van de PvdA over het drinkwater. De gebieden 
 ontvangen vijf keer meer water dan er uit gaat. Vitens heeft laten weten dat de 
 grondwaterwinning gedurende de komende 30 jaar gegarandeerd is. In het kader van de 
 KRW wordt tevens gewerkt aan het schoner krijgen van het oppervlaktewater. In de 
 toekomst komt ook oppervlaktewaterwinning aan bod.  
* Het punt van de PvdA ten aanzien van de “natte bouw” zal hij meenemen; hij zal nagaan of 
 dat punt in de vergunningen kan worden opgenomen. Hij zegt toe daarop te zullen 
 terugkomen. 
* Hij beaamt de opmerking van de VVD dat maatwerk de rode draad in voorliggend plan is. 
 Hij erkent dat de provincie een coördinerende rol heeft maar geen doorzettingsmacht bezit 
 wanneer het gaan om conflicten tussen waterschappen en gemeenten. 
* Hij zegt toe dat deze commissie naar aanleiding van het meerjarenplan jaarlijks van G.S. 
 een voortgangsrapportage over de acties ter verbetering van de kwaliteit van het 
 grondwater zal ontvangen. 
* Spreker is van mening dat er wel degelijk een relatie is tussen grondwateronttrekking en de 
 natuur- en landschapbelangen. De heer Balemans verwijst terzake naar stuk RGW17 en 
 RGW01 (resultaten van inspraak). De heer Binnenkamp zal de VVD daarover nader 
 schriftelijk informeren. 
* Gemeenten worden inderdaad geconfronteerd met een nieuwe Waterwet, dit naar 
 aanleiding van een opmerking van het CDA. De provincie zal in het kader van de KRW 
 nagaan hoe gemeenten bij de uitvoering van hun taken kunnen worden ondersteund. 
* Naar aanleiding van opmerkingen van GroenLinks beaamt spreker dat voorliggend plan 
 nog niet KRW-proof is. Wel zal zo goed mogelijk bij de KRW worden aangesloten. 
 Vertaling daarvan vindt plaats naar het Water HuishoudingsPlan dat wel KRW-proof moet 
zijn. Nu al  wordt er op effecten geëvalueerd en gemonitored. De zwemwaterlocaties zijn in dit 
plan  niet meegenomen omdat er geen problemen zijn met de aanvoer van water (naar bv. het 
 Henschotermeer). 
 
De heer Snyders memoreert dat zijn fractie robuuster om wil gaan met beschermingszones. Voorts 
vraagt hij of G.S. een voorstel gaan ontwikkelen voor de verdrogingsbestrijding op de Heuvelrug. 
De heer Binnekamp zegt toe dat hij de commissie zal informeren over de maatregelen die 
dienaangaande op de Heuvelrug zijn genomen.   
 
Mevrouw Dik memoreert dat twee vragen van de ChristenUnie nog niet beantwoord zijn, 
betrekking hebbend op de brede Begeleidingsgroep en hoe er gehandeld wordt wanneer een 
beleidslijn onvoldoende blijkt te zijn.  
De heer Binnekamp stemt in met de suggestie van mevrouw Dik voor wat betreft de brede 
Begeleidingsgroep, echter, deze groep moet niet al te groot worden. In het plan zal rekening 
worden gehouden met de vraag of een beleidslijn wel voldoende is. Voor wat betreft de 
indicatoren, zal de KRW ook de maatlat voor het grondwater worden. 
 
Mevrouw Beukema vraagt naar het standstill principe en of dat in een beleidslijn kan worden 
verwerkt. De heer Binnekamp antwoordt dat dit thema terugkomt in de KRW. 
 
Mevrouw Fokker laat weten dat haar fractie over onderdelen van dit plan van mening verschilt met 
de gedeputeerde, gelet op het coalitieakkoord. Zij verzoekt deze kwestie te laten terugkomen bv. 
tijdens een werkbijeenkomst van deze commissie. 
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De voorzitter rondt de discussie af. Het grondwaterplan zal niet als sterstuk aan P.S. gepresenteerd 
worden.  
 
8. Statenvoorstel aanpassing waterschapsreglementen aan gewijzigde Waterschapswet 
De voorzitter geeft het woord aan de inspreekster, mevrouw P. Ket, die het woord zal voeren 
namens Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Natuur- en Milieufederatie Utrecht, Het 
Utrechts Landschap, het Landschap Erfgoed Utrecht, Utrechts Particulier Grondbezit en het IVN 
consulentschap Utrecht over de geborgde zetels van de waterschapsbesturen. 
 
Mevrouw Ket memoreert dat er met het oog op de verkiezingen in november van de 
waterschappen een lijstenstelsel wordt ingevoerd. Naast deze lijsten worden de belangen van de 
traditioneel directe betrokkenen veiliggesteld via de zgn. geborgde zetels voor bedrijven, agrariërs 
en natuur. De wet geeft aan dat de aard en omvang van het specifieke belang bepalend is voor de 
verdeling van de zetels. 
De provincie heeft in het stelsel de economische waarde als uitgangspunt genomen. Naar haar 
mening is dat geen goede weerspiegeling van het belang van een goed waterbeleid voor de natuur. 
Het belang van natuur is groter dan nu in de zetelverdeling wordt weerspiegeld, nl. 1 op 7 of 1 op 
8. Namens de organisaties die zij vertegenwoordigt, houdt spreekster een pleidooi om 2 zetels toe 
te kennen aan de natuur. 
 
De heer V.d. Lagemaat vraagt of mevrouw Ket er voorstander van is om de extra zetel voor natuur 
middels uitbreiding van het totaal aantal zetels te realiseren of moet die extra zetel ten koste gaan 
van de categorieën ongebouwd en bedrijven?. 
Mevrouw Ket geeft aan dat zij het antwoord op die vraag aan P.S. wil overlaten. In ieder geval zijn 
er dienaangaande meerdere opties mogelijk.  
 
Mevrouw Fokker memoreert dat de staatssecretaris de verdeling van zetels over de 
belangengroeperingen aan de provincies wil overlaten. De PvdA is voorstander van 2 zetels per 
categorie en 1 extra zetel voor het meest zwaarwegende belang. De provincie hanteert als 
uitgangspunt voor de toedeling van de zetels de waarde van het onroerend goed. De PvdA is van 
oordeel dat ook de regionale situatie van invloed moet zijn. In deze provincie met zijn vele 
nationale landschappen zoals de Utrechtse Heuvelrug is de natuur van groot belang. Haar fractie is 
dan ook van oordeel dat er twee geborgde zetels aan de categorie natuur moeten worden 
toegekend, ook met het oog op de afstemming van functies in het gebied met het peilbeheer en een 
goede waterkwaliteit.  
De heer Seldenrijk vraagt mevrouw Fokker waarom de natuur in het hooggelegen gebied als de 
Utrechtse Heuvelrug een extra zetel zou moeten krijgen. Mevrouw Fokker vindt dit van belang, 
gelet op de verdrogingproblematiek aldaar. De heer Seldenrijk wijst erop dat het waterschap zich 
niet expliciet met verdrogingsbestrijding bezighoudt. 
Mevrouw Fokker geeft aan dat het waterschap zich ook met watersystemen en peilbeheer 
bezighoudt, hetgeen van invloed is op het water in de Utrechtse Heuvelrug. De heer Seldenrijk
verwijst naar een brief van LTO-Noord, waarin wordt aangegeven dat wanneer natuur en agrarisch 
gebied in hectares worden verdeeld, de natuur qua oppervlakte bijna tegen het agrarisch 
grondgebied wegvalt. Het is van belang dat die weging wordt gemaakt.  
 
De heer Balemans laat weten dat de VVD met de aanpassingen in de waterschapsreglementen 
instemt. Het voorstel is evenwichtig ook voor wat betreft de zetelverdeling en deze doet recht aan 
ieders belang. Overigens is het draagvlak voor dit voorstel groot, ook onder de besturen van de 
waterschappen. De VVD heeft dan ook geen behoefte aan een wijziging van het voorstel omdat de 
balans, die tussen partijen over deze reglementen is bereikt, daarmee onder druk kan komen te 



13

staan. De NMU pleit voor een extra natuurzetel. De VVD heeft de indruk dat die extra zetel ten 
koste zou moeten gaan van de zetels van de overige categorieën. De VVD is daar niet op voor 
omdat dit een verstoring van een evenwichtige belangenverdeling tot gevolg zal hebben. Hij wijst 
erop dat het belang van natuur en milieu reeds door vele vertegenwoordigers van de categorie 
ingezetenen wordt behartigd. Al met al is er geen noodzaak om tot een wijziging van de 
zetelverdeling te komen.  
Hij vraagt wat de gevolgen zijn voor de verkiezingen van de waterschappen, wanneer Provinciale 
Staten van Utrecht een ander besluit nemen dan Provinciale Staten van Gelderland; leidt dit dan tot 
uitstel van de verkiezingen? 
 
De heer Seldenrijk verwacht een spannend jaar gelet op de komende verkiezingen van de 
waterschappen volgens een nieuw systeem. A.B. en D.B. zijn positief over dit voorstel en waren 
terughoudend in het aantal geborgde zetels. Dit houdt in dat de verkiezingen een hoog 
democratisch gehalte krijgen. Voorkomen moet worden dat de provincie daarin verschuivingen 
gaat aanbrengen. De invulling van de geborgde zetels dient op een open en transparante manier 
plaats te vinden. Hij vraagt hoe dat voor de categorie natuur in zijn werk zal gaan: voorziet de wet 
daarin? Voorts vraagt hij wat onder het Bosschap moet worden verstaan. 
 
Mevrouw Dik laat weten dat haar fractie zich niet kan vinden in de toekenning van slechts één 
geborgde zetel aan de categorie natuurterreinen. Zij is het ermee eens dat deze ene zetel in het 
A.B. t.o.v. de eerdere situatie, waarbij vertegenwoordiging van natuurterreinen helemaal niet 
geregeld is, een aanzienlijke verbetering is. 
Ook is de ChristenUnie het ermee eens dat voor elke categorie, dus ook voor de 
natuurterreinen, geldt dat zij door het indienen van lijsten bij de waterschapsverkiezingen hun 
positie binnen het waterschap kunnen versterken. (Dit geldt ook voor de bedrijven. Waar zij 
in hun zienswijzen stellen dat dit niet zo is, onderschatten zij zichzelf. Bijv. via de KvK 
hebben ook bedrijven een platform om zich te verenigingen.) 
Een extra zetel voor de natuurterreinen is volgens de ChristenUnie gerechtvaardigd. Niet 
omdat 1 zetel kwetsbaar is bij ziekte o.i.d. Dit wordt goed geregeld in het Waterschapsbesluit 
(AmvB).Wél omdat het werkterrein – het instandhouden en verbeteren van natuurwaarden – 
in grote mate wordt beïnvloed door het beleid van het waterschap. Zie Grondwaterplan, citaat 
p. 12: “Veel waardevolle natuur is afhankelijk van de stand van het grondwater en van de 
kwaliteit van opkwellend grondwater”. Haar fractie is het er dus niet mee eens dat de 
economische waarde, die van natuurterreinen zeer gering is, een goede weergave is van het 
door het waterschap te beschermen belang. 
Zij stelt voor om de drie categorieën elk twee zetels toe te kennen. De zevende zetel kan op 
basis van zwaarwegende argumenten en op basis van de specifieke situatie worden toegekend 
aan één van de categorieën. 
Opvallend is dat voor ons voorstel ook steun vanuit de waterschappen komt, gelezen de 
verschillende zienswijzen hierover. 
De heer Seldenrijk wijst erop dat het aantal ingezetenen voor de categorie bedrijven en voor de 
categorie ongebouwd beperkt is. Het aantal ingezetenen, dat zich voor natuurbelangen wil inzetten, 
is veel groter. Voorts hebben de categorieën bedrijven en ongebouwd in het gebied grote belangen 
en dragen ze veel bij aan de kosten van het waterschap terwijl hun invloed via de categorie 
ingezetenen beperkt is. 
Mevrouw Dik pleit nogmaals voor een extra zetel voor de natuur omdat de natuurwaarden in hoge 
mate door het beleid van het waterschap worden  beïnvloed. De economische waarde van natuur is 
voor deze zetelverdeling geen goed, evenwichtig uitgangspunt.  
De heer Seldenrijk wijst erop dat de provincie Utrecht de kaders vaststelt terwijl het waterschap 
het uitvoerende orgaan is. Mevrouw Dik blijft bij haar standpunt, temeer daar de waterschappen in 
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de nieuwe wet nieuwe instrumenten krijgen voor peilbeheer en grondwateronttrekking. De 
ChristenUnie is voorstander van de volgende zetelverdeling: 3 voor ongebouwd, 2 voor 
natuurterreinen en 2 voor bedrijven.  
 
De heer Kloppenborg sluit zich aan bij het standpunt van de ChristenUnie. De economische factor 
in de belangenbehartiging mag niet zo zwaar wegen dat daarmee de inhoud wordt overstemd. 
Overigens moet het aantal geborgde zetels worden begrensd tot in totaal 7 met een verdeling zoals 
door de ChristenUnie zojuist werd bepleit.  
 
De heer V.d. Lagemaat sluit zich aan bij het standpunt van VVD en CDA. Zijn fractie kan zich in 
voorliggend voorstel vinden, aangezien de landbouw 65% van de grond in gebruik heeft en veel 
afdraagt aan de waterschappen. De belangen van de agrariërs moeten via 3 geborgde zetels tot 
uitdrukking komen. 
 
De heer Duquesnoy verwijst nogmaals naar het rapport van Ton Bade waarin wordt aangetoond 
dat de natuur een grote economische waarde heeft. Overigens stemt zijn fractie ermee in om 1 
extra geborgde zetel aan de agrariërs toe te kennen, conform het voorstel van de ChristenUnie.  
 
De heer Snyders neigt ernaar om eveneens een extra zetel toe te kennen aan natuur zodat de 
zetelverdeling als volgt zou worden: 3 voor ongebouwd, 2 voor bedrijven en 2 voor natuur. Hij 
vraagt of G.S. die verdeling in overweging willen nemen.  
 
Mevrouw Verkleij laat weten dat haar fractie zich achter het standpunt van de NMU kan scharen. 
Zij pleit voor een evenredige belangenbehartiging voor natuur via een zetelverdeling van 2/2/2. 
Met het oog op de nieuwe Wet Modernisering Waterschapsbestel, vraagt zij waarom het college 
van G.S. heeft gekozen voor de economische waarde als uitgangspunt voor de verdeling van 
geborgde zetels. 
 
De heer Wijers zet uiteen dat D66 zich kan vinden in het standpunt van de NMU en in de 
argumenten van de ChristenUnie. Zijn fractie is voorstander van 1 extra gebonden zetel voor 
natuur, dus voor natuur in totaal 2 gebonden zetels. De agrariërs en de bedrijven zijn reeds goed 
vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Ook zijn fractie is van oordeel dat de economische 
waarde van natuurterreinen zeer wordt onderschat.   
 
De heer Binnekamp deelt mede dat voor het meten van de belangen in het beheergebied van het 
waterschap de WOZ-waarden als uitgangspunt worden gehanteerd; dat is de meest objectieve 
methode om een verdeling in gebonden zetels te maken. Overigens varieert het aandeel natuur per 
beheergebied. Zo heeft het AGV-gebied minder natuur dan het HDSR-gebied en zijn de belangen 
en de taken van een waterschap in de Lopikerwaard anders dan die van een waterschap op de 
Heuvelrug. De verdeling van de gebonden zetels is met belanghebbenden doorgenomen en zij 
hebben daar unaniem mee ingestemd. Hij vindt het dan ook niet noodzakelijk om daar als 
provincie wijzigingen in aan te brengen. Ook via het lijstenstelsel kunnen de belangen van natuur 
worden behartigd en om die reden willen G.S. vasthouden aan een verdeling van: 

- ongebouwd drie zetels 
- natuurterreinen één zetel 
- en bedrijven drie zetels. 

De VVD heeft gevraagd of wijziging van voorliggend voorstel tot vertraging van de verkiezingen 
kan leiden. Inmiddels heeft de provincie Zuid-Holland zich aan het voorstel geconformeerd. 
Wanneer de provincie Utrecht zich anders opstelt, dan zal de staatssecretaris het definitieve besluit 
moeten nemen en dat zal zeker leiden tot opschorting van de waterschapsverkiezingen. 
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Het Bosschap, een publiekrechtelijke organisatie, zal de natuurzetel in het algemeen bestuur van 
het waterschap toewijzen. Bij wet is geregeld dat alle terreinbeheerders zitting hebben in het 
Bosschap. Nogmaals benadrukt hij dat de gebonden zetels evenwichtig verdeeld zijn. Hij houdt 
dan ook vast aan het voorliggende voorstel van G.S. 
 
De voorzitter rondt de discussie af. Duidelijk mogelijk zijn dat het voorstel Aanpassing 
waterschapsreglementen aan gewijzigde Waterschapswet door deze commissie niet als een sterstuk 
aan P.S. zal worden gepresenteerd. 
 
9. Voortgang amendement regionale waterkeringen 
Mevrouw Verkleij memoreert dat, naar aanleiding van het amendement regionale waterkeringen, 
er extra geld beschikbaar is gesteld voor de secundaire waterkeringen in de provincie Utrecht. Op 
pag. 2 van de notitie wordt aangegeven dat het project van AGV, voor de aanleg van een scherm 
tegen muskusratten bij Grote Heicop, geen doorgang vindt. Uit praktische overwegingen is dat niet 
van de grond gekomen. Graverij van muskusratten in dijken is alleen tegen te houden middels de 
aanleg van een scherm. Haar fractie stelt voor dit project elders uit te voeren, op een relevante 
locatie die wel de technische mogelijkheden voor aanleg van een scherm biedt. AGV heeft de 
bereidheid om over een nieuw project na te denken maar wil dat in een gebied doen waar 
gedurende twee jaar de meeste graafschade door ratten is ontstaan; dat moet eerst worden 
geanalyseerd. Echter, die gegevens zijn volgens de PvdD al lang beschikbaar. Zij vraagt of een 
project inzake aanleg scherm tegen muskusratten in alle waterschappen kan worden uitgevoerd.  
 
De heer Binnenkamp memoreert het standpunt van AGV, nl. dat het project onuitvoerbaar is. 
Overigens zijn er elders al soortgelijke projecten gaande. Ook LCM is zoekende naar alternatieven 
om schade van muskusratten aan dijken te voorkomen. Hij zegt mevrouw Verkleij toe terug te 
zullen komen met een projectvoorstel, maar kan daar op voorhand nog geen datum aan koppelen. 
De voorzitter laat weten dat in de termijnagenda van de commissie zal worden opgenomen dat een 
voorstel van G.S. voor aanleg van een scherm tegen muskusratten wordt afgewacht.  
 
De heer Balemans memoreert dat de VVD kritisch is op doelen, waarvoor extra gelden worden 
ingezet. De VVD wil extra gelden zoveel mogelijk inzetten voor de concrete invulling van 
projecten en niet voor onderzoek. De heer Binnekamp zegt toe daarmee met dit project rekening te 
zullen houden.  
 
10. Statenvoorstel Uitvoeringsprogramma’s AVP 2008 
De heer Duquesnoy nodigt G.S. uit om nu vooral tot uitvoering over te gaan. 
 
De heer Snyders heeft over dit voorstel geen opmerkingen. 
 
Mevrouw Verkleij heeft geconstateerd dat bij de financiering van veel projecten alleen maar een 
nul wordt aangegeven. Zij vraagt dienaangaande om uitleg. Overigens constateert zij met spijt dat 
van een voortvarende aanpak in 2008 nog geen sprake is.  
 
De heer De Vries leest in voorliggend voorstel toch wat onzekerheid. Het lijkt erop alsof er in het 
jaar 2008 geen werkelijke voortgang zal worden geboekt. Ook in volgende jaren zullen de 
prestaties achterblijven en zijn vraag is hoelang het AVP moet gaan duren. Hij vraagt welke 
afspraken er met het rijk zijn gemaakt over de door de provincie Utrecht te leveren prestaties in 
2008. In de tekst komen de woorden “voldoende resultaat” veelvuldig voor. Niet duidelijk is wat 
daaronder moet worden verstaan. Zijn fractie wil veel duidelijker omschrijven wat met “voldoende 
resultaat”wordt bedoeld. 
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De heer Martens laat het volgende weten: 
Hij krijgt een vreemd beeld van de status van de UP’s die nu voor liggen.Gesteld wordt dat 
vaststelling noodzakelijk is om trekkingsrecht te krijgen. Dat suggereert toch op z’n minst dat 
het UP een rol speelt bij de toetsing. Maar de toekenning van middelen gebeurt op basis van 
toetsing van projecten aan het subsidiekader. Projecten hoeven geen onderdeel uit te maken 
van het UP om toch in aanmerking te komen voor subsidie. Gesteld wordt dat projecten 
kunnen worden aangemeld en dat zo’n melding gezien wordt als actualisering van de UP’s. 
Daar is op zich veel voor te zeggen. Flexibiliteit is voor het slagen van het AVP belangrijk. 
Hier komt bij dat de UP’s meer zeggen over de trekkingsrechten dan over de middelen die aan 
de verschillende thema’s daadwerkelijk zullen worden uitgegeven. Die worden immers 
bepaald door de projecten. Hiermee vormen de UP’s eerder een plafond voor de beschikbare 
middelen voor dat jaar en zijn belangrijker als indicatie voor de thema’s en onderwerpen waar 
de gebieden dat jaar werk van willen maken. Projecten moeten eerst in gang gezet worden en 
de kans is dan ook klein dat het bedrag volledig geïnvesteerd zal gaan worden. 
Een vraag die hierbij gesteld kan worden is of het niet geïnvesteerde geld voor de volgende 
jaren in de UP’s wordt meegenomen. Of komt er een moment dat het aantal ingediende 
projecten ver de raming uit het UP van dat jaar te boven gaat? 
Belangrijker om voor geld in aanmerking te komen is de toetsing aan het subsidiekader.  
Maar hierbij kunnen G.S., als hiertoe aanleiding bestaat, afwijken van het subsidiekader. 
Dan komt toch de vraag bij de PvdA boven wie nu bepaalt of een project in aanmerking komt 
voor geld. G.S. bepalen hoe flexibel de UP’s toegepast worden maar belangrijker, de 
gedeputeerde kan ook afwijken van de subsidiecriteria. Dit neigt naar totale vrijheid voor een  
gedeputeerde. Waarom die insteek?  
Over “het randje” vindt spreker dat gesteld wordt dat het niet zo erg is dat de normbedragen 
niet voldoen aan de normkosten uit het bestuursakkoord (met het feit dat het onze normen niet 
zijn maar die van het rijk, en dat wij niet meer middelen hiervoor krijgen dan die norm). 
Krijgt de provincie daar zelf geen problemen mee? 
Er wordt meer aandacht besteed aan de organisatie van de uitvoering. Dat is positief.   
De commissie RGW heeft al eerder zorg uitgesproken over de kwaliteit van de 
uitvoeringsorganisatie in een aantal gebieden, met name Heuvelrug en Utrecht Midden. 
Wellicht kan de gedeputeerde nog toelichten hoe de organisatie van Midden aangepakt dan 
wel opgezet gaat worden. Gaat dit lukken in 2008? En wat zijn de consequenties indien dit 
een probleem blijft? En is het ontbreken van een dergelijke organisatie voor het hele gebied 
op dit moment in de praktijk ook nadelig voor uitvoering in de deelgebieden of valt het 
allemaal wel mee? 
Voor wat betreft de voortgang van de uitvoering geeft deze hetzelfde beeld als 3 of 4 
maanden geleden. Dat is niet verwonderlijk. Maar de inhoudelijke voortgang geeft aan dat het 
op de rails zetten van de organisatie nog veel aandacht verdient net als een evenwichtige inzet 
op de verschillende thema’s. Dit kan via de Kaderbrief. 
Voor een een goed overzicht van de voortgang is de uitwerking van bijvoorbeeld de waarden 
erg prettig. Hij verwijst daarbij naar bijlage 7 en daarvan bijlage 2. Voor de Venen geldt 
hetzelfde. 
Ter afsluiting vraagt hij of de gedeputeerde ideeën heeft hoe de kaderstelling vanuit de Staten 
kan worden opgepakt en hoe met de Kaderbrief moet worden omgegaan.  
 
Mevrouw Dijk sluit zich aan bij de vragen van financiële aard die door de PvdA naar voren zijn 
gebracht. In november heeft haar fractie gevraagd om behandeling van de UP’s in deze commissie. 
De zorg bestond toen of met de gekozen aanpak wel voortvarend tot uitvoering kon worden 
gekomen c.q. of versnelling mogelijk was. Haar fractie heeft kennis genomen van de UP’s maar is 
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nog steeds niet overtuigd van een voortvarende aanpak. Zij vraagt hoe lang deze situatie blijft 
voortbestaan. Zijn er deadlines voor gebieden waar de AVP-organisatie niet op orde is? Wanneer 
het AVP in gebieden niet van de grond komt, gaat de provincie de uitvoering dan oppakken? 
Voorts constateert zij dat vele organisaties in de deelgebieden actief zijn. Zij vraagt of die na de 
verkenning in stand blijven of dat er één programmabureau in het leven wordt geroepen. Haar 
fractie heeft behoefte aan een totaal overzicht van alle processen en programmakosten in het kader 
van de UP’s AVP, zodat duidelijk wordt hoeveel geld er beschikbaar is en voor welke doelen dat 
geld wordt ingezet.  
Vragen heeft zij voorts over de Kaderbrief in relatie tot de rol van P.S. Hoe kan worden 
voorkomen dat P.S., voor wat betreft de kaderstelling, buitenspel wordt gezet? Haar fractie heeft 
grote zorgen over de uitvoering van bepaalde projecten op de Utrechtse Heuvelrug. In dit gebied 
zijn slechts weinig thema’s aan de orde. Ook heeft zij vragen over de grondaankoopstrategie. 
 
De heer Seldenrijk laat weten dat zijn fractie tijdens de P.S.-vergadering inhoudelijk op dit 
voorstel zal terugkomen. Het CDA adviseert G.S. in alle UP’s aan een meer uniforme lijn vast te 
houden.  
 
De heer De Heer heeft zorgen en twijfels over deze UP’s in relatie tot de Agenda Natuur en de 
routekaart. Afgesproken is dat veel thema’s uit de Agenda Natuur in het kader van het AVP zullen 
worden opgepakt; de organisaties zijn daar graag toe bereid. Echter, het desbetreffende overzicht 
(voor wat betreft de thema’s uit de Agenda Natuur die in het kader van het AVP zullen worden 
opgepakt) zal pas in juni beschikbaar komen. Hij wil dat versnellen aangezien in voorliggende 
UP’s de thema’s van de Agenda Natuur nog ontbreken. Hij pleit ervoor dit versneld op te pakken 
zodat de Agenda Natuur alsnog kan worden samengevoegd met de UP’s AVP. 
 
De heer Kloppenborg sluit zich aan bij de reactie van de ChristenUnie. G.S. hebben tevens 
toegezegd de duurzame en biologische landbouw in het kader van het AVP te zullen stimuleren, 
echter, dat komt in voorliggende UP’s te weinig terug. GroenLinks pleit ervoor dat beter op te 
pakken. Voorts is het niet duidelijk hoe de provincie de uitspraken die op rijksniveau worden 
gedaan gaat oppakken. Het is van het grootste belang dat de uitvoeringsorganisaties nu 
daadwerkelijk aan de slag gaan. De landinrichting in Midden Utrecht moet doorgang vinden: 
andere projecten mogen daarvan niet de dupe worden. Ook zijn fractie is benieuwd naar de 
grondaankoopstrategie van de provincie.  
 
De heer V.d. Lagemaat vindt deze UP’s een goede start en hoopt dat G.S. daar voortvarend mee 
aan de slag zullen gaan. 
 
De heer Krol zet uiteen dat hij met een aantal reacties, die fracties zojuist hebben uitgesproken, 
“niet blij” is. Hij betreurt de toon van deze discussie. De benadering van P.S. ten aanzien van het 
AVP is wat hem betreft niet eenduidig. Enerzijds wordt door P.S. gesteld dat gebieden in het kader 
van het AVP verantwoordelijk zijn en met de UP’s aan de slag moeten gaan, anderzijds wordt de 
systematiek van uitvoering bij voortduring door P.S. ter discussie gesteld. Hij wijst erop dat de 
uitvoering van het AVP-programma in totaal 7 jaar zal gaan duren en dat men nu pas aan het begin 
van het proces staat. Nadrukkelijk stelt hij dat niet de gebieden, maar de provincie steeds weer de  
behoefte had om op afspraken terug te komen. Hij wijst erop dat de gebieden zeer snel in staat zijn 
geweest om een organisatiestructuur voor het AVP op te tuigen. Hij heeft daar veel waardering 
voor. In het bijzonder wijst hij op het Kromme Rijngebied.  
De provincie heeft er alle belang bij dat er in de uitvoering van het AVP tempo wordt gemaakt. In 
2010 zullen de cijfers van de mit term review bekend gemaakt worden.  
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De heer Martens geeft aan dat deze commissie juist wil stimuleren dat de uitvoering van het AVP 
voortvarend wordt opgepakt, echter, P.S. hebben in dit kader wel een bepaalde rol en aan die rol 
moet invulling worden gegeven. Mevrouw Dijk sluit zich hierbij aan. 
De heer De Vries memoreert dat de vorige gedeputeerde de commissie meermalen heeft laten 
weten dat de uitvoering van het AVP de lakmoesproef voor de provincie wordt. Om die reden 
wordt het proces door P.S. nauwlettend bewaakt. 
De Krol geeft aan dat alle taken en activiteiten van de provincie in de samenleving feitelijk een 
lakmoesproef voor de provincie zijn. Het is nu zaak dat de provincie met de uitvoering van het 
AVP op stoom komt. Vragen zijn er gesteld over de financiering van projecten. Wanneer 
onderdelen van tabellen van het cijfer “nul “zijn voorzien, dan is er nog geen project, geen doel of 
geen cofinanciering beschikbaar. 
Het opstarten van de UP’s AVP verloopt zeer goed. Hij memoreert dat de commissie tegen zijn 
wens in de uitvoeringsprogramma’s wilde bespreken. Hij was daarop tegen omdat dit opnieuw 
vertraging tot gevolg zou hebben en daar heeft hij moeite mee. Hij respecteert het recht van de 
commissie, maar dat verzoek heeft wel tot gevolg dat er in 2008 al vertraging in de uitvoering is 
ontstaan. 
Mevrouw Dijk heeft eerder vragen gesteld over de Kaderbrief; daar heeft zij nog geen antwoord op 
ontvangen. Voorts vraagt zij naar de bevoegdheden van G.S. wanneer de uitvoering van het AVP 
in een gebied onverhoopt niet van de grond zou komen.  
De heer Krol laat het volgende weten: 
- Naar aanleiding van vragen over de uitvoering van het AVP in Midden Nederland en in de 
 Vechtstreek memoreert hij dat G.S. de AVP-gebieden moeten vaststellen en daarover een 
 voorstel zullen formuleren. De provincie heeft de taak aan te geven hoe de AVP-structuur 
 eruit moet gaan zien; vervolgens zal die visie aan de gebieden worden voorgelegd. Dat 
 voorstel zal binnenkort beschikbaar zijn. Overigens hebben enkele gebieden nu al een 
 “mooie visie” ontwikkeld. 
- Vragen zijn er gesteld over de Kaderbrief 2008. G.S. willen in de Kaderbrief omschrijven 
 wat er in de komende jaren met het oog op het AVP van belang is en waar bepaalde 
 accenten moeten worden gelegd. Dat betekent dat er voor een aantal jaren kaders moeten 
 worden gesteld. G.S. zullen deze Kaderbrief eerst met P.S. gaan bediscussiëren. Tevens 
 zullen G.S. en P.S. afspraken moeten maken over de verantwoordingsstructuur voor wat 
 betreft de uitvoering van het AVP. 
- Eerder heeft de heer Krol in P.S. aangegeven dat de proceskosten van uitvoering van het 
 AVP 2008 op € 3,3 miljoen werden geraamd. Inmiddels is gebleken dat de kosten van de 
 UP’s AVP voor 2008 op € 2,9 miljoen zullen uitkomen, ruim onder de begroting.  
- Wanneer een project in een gebied niet tot uitvoering komt, dan blijft het geld voor het 
 desbetreffende gebiedsprogramma beschikbaar.  
 
Gelet op de tijd, wordt op voorstel van de voorzitter besloten dat de heer Krol schriftelijk zal 
reageren op de niet beantwoorde vragen van commissieleden. 
Vooralsnog zal het statenvoorstel Uitvoeringsprogramma’s AVP 2008 niet als een sterstuk aan 
P.S. worden gepresenteerd. 
 
11. Overleg Ontwerp Ruimtelijk Actie Programma (RAP)-streekplan 2008-2011   
De heer Ruijs constateert dat deze vergadering het enige moment is waarop met P.S. over het RAP 
van gedachten wordt gewisseld. Het definitieve RAP zal deze commissie in maart/april ter 
kennisname ontvangen. In grote lijnen kan zijn fractie met dit programma instemmen. Hij heeft 
geconstateerd dat voor de kaderstelling van het RAP veelvuldig naar andere beleidsdocumenten 
wordt verwezen. Zijn fractie heeft echter behoefte aan een duidelijke verwoording van 
beleidsmatige elementen en kaders voor het RAP. 



19

De heer Kloppenborg is positief over dit RAP, echter, in de overzichten mist hij het project “Groen 
rond de stad”, terwijl men daarmee in de komende planperiode aan de slag moet. 
 
De heer V.d. Lagemaat sluit zich aan bij de opmerkingen van het CDA. 
 
De heer Duquesnoy vindt dit een goed programma. De provincie ambieert voor wat betreft de 
problemen met de binnenstedelijke woningbouwlocaties een proactieve rol. De vraag is of de 
provincie wel over de benodigde expertise beschikt. Zijn fractie hecht eraan dat er actief op de 
binnenstedelijke ontwikkeling van woningen wordt ingezet, ook in financiële zin.  
 
De heer Snyders kan zich vinden in de uitgangspunten voor het RAP. Hij sluit zich aan bij de 
vraag van GroenLinks over het “Groen rond de stad”.    
 
Mevrouw Verkleij verzoekt G.S. om het project “Koe in de Wei” te betrekken bij project  4. 
Bij project 5, natuur compensatielocaties, vraagt zij of er in de praktijk wel eens sprake is van 
financiële compensatie.  
 
De heer De Vries vraagt voor wat betreft de binnenstedelijke woonlocaties naar het verschil tussen 
de projecten 1 en 2 ten opzichte van project 3. Hij constateert dienaangaande een grote overlap aan 
thema’s. Bij project 4, kwaliteiten nationale en provinciale landschappen, willen G.S. o.a inzetten 
op publieks- en stimuleringsactiviteiten; via een stemming kunnen bewoners voorstellen indienen. 
Zijn fractie heeft bij dit voorstel aarzelingen: is dat wel de juiste manier om bewoners bij het 
landschap te betrekken? 
 
Mevrouw Fokker vindt voorliggend programma een juiste uitwerking van eerder gemaakte 
afspraken. Haar fractie hoopt dat het RAP veel gaat opleveren, echter, ook in dat opzicht blijft een 
realistische houding noodzakelijk. 
 
De heer Balemans constateert dat de commissie RGW het RAP in het kader van de 
informatievoorziening ontvangt, maar daar geen besluit over hoeft te nemen. Tevens gaan G.S. in 
overleg met relevante externe partijen maar de commissie RGW weet niet wat dat overleg gaat 
opleveren. In februari/maart wordt het RAP inclusief begroting definitief door G.S. vastgesteld. 
P.S. hebben echter geen zicht op de financiële middelen bij dit programma. Het definitieve RAP 
zal ter kennisname naar de commissie worden gezonden. 
Concreet is zijn vraag wanneer P.S. een besluit gaan nemen over het RAP en hoe P.S. de 
uitvoering van het RAP kunnen controleren.  
 
De heer Krol zet uiteen dat G.S. de afspraken uit het streekplan gaan uitvoeren. P.S. hebben de 
financiën voor het RAP reeds in het coalitieakkoord en in de begroting vastgelegd. Concreet gaat 
het nu om de uitvoering van de kaders die reeds eerder door P.S. zijn vastgesteld. Hij is het eens 
met het CDA dat voor wat betreft de kaderstelling van het RAP niet alleen maar naar andere 
beleidsdocumenten moet worden verwezen. Wel is het van belang dat wordt nagegaan of het RAP 
niet haaks staat op andere beleidsplannen. Het RAP zal een eigen dynamiek moeten krijgen. 
GroenLinks heeft een vraag gesteld over ROD (recreatie om de stad). Dat project is opgenomen in 
de Agenda Vitaal Platteland. Naar aanleiding van een opmerking van de SP geeft spreker aan dat 
G.S. inzetten op een stevige binnenstedelijke woningbouwimpuls. G.S. geloven in die aanpak. Op 
dat terrein worden er veel inspanningen gepleegd.  
Het “Koe in de Weiproject” zou wat hem betreft heel goed kunnen worden ingepast in een AVP 
project. 
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De publieks- en stimuleringsactiviteiten voor wat betreft de kwaliteit van het landschap zijn als een 
aanvullend instrumentarium bedoeld, als onderdeel van een breder beleid. De projecten 1 en 2 
gaan specifiek over wonen en werken terwijl project 3 betrekking heeft op de transformatie en 
herontwikkeling in bredere zin. 
Naar aanleiding van de vraag van mevrouw Verkleij zet de heer Krol uiteen dat aantasting van de 
EHS in beginsel in natura moet worden gecompenseerd. Wanneer dat niet mogelijk is, dan kan tot 
financiële compensatie worden besloten. Dat feit doet zich concreet voor bij de vliegbasis 
Soesterberg waar twee huizen teveel staan en via aankoop financiële compensatie zal plaatsvinden.  
 
De voorzitter rondt de bespreking van het ontwerp RAP-streekplan af. 
 
12. Overleg Uitgangspunten herinrichting vliegbasis Soesterberg 
Dit agendapunt wordt naar de volgende vergadering verschoven. 
 
13. Statenbrief bestuurlijke voortgang bedrijventerrein Woerden. De aanleiding is het einde 
van het MAP-streekplan, daarom gesprek over ruimtelijk aspect met gedeputeerde over het 
MAP-streekplan 
De heer Kloppenborg laat weten dat hij nog steeds niet overtuigd is van nut en noodzaak van een 
nieuw extra bedrijventerrein in Woerden. De NV Utrecht wordt in dit geheel door G.S. als nieuwe 
ontwikkeling opgevoerd, echter, naar zijn mening doet die ontwikkeling in deze discussie niet ter 
zake. Woerden hoort bij het Groene Hart en niet bij de NV Utrecht. Voorts wijst hij erop dat er in 
de regio zeer verschillend wordt gedacht over de behoefte die er aan dit bedrijventerrein zou 
bestaan.  
 
Mevrouw Dik begrijpt dat de planologische reserveringen in het streekplan blijven staan, ook voor 
dit bedrijventerrein, echter, daarvan moet wel nut en noodzaak worden aangetoond. De 
ChristenUnie is daarvan nog niet voldoende overtuigd en dienaangaande maakt zij dan ook bij 
deze statenbrief een voorbehoud. Zij memoreert dat G.S. hebben uitgesproken vooral te willen 
inzetten op de herstructurering van bedrijventerreinen. Toch wil het college van G.S. aan deze 
locatie vasthouden terwijl de gemeenteraad en het college van B&W van Woerden deze locatie 
niet haalbaar achten.  
Vervolgens stelt zij een vraag over de Samenwerkingsagenda Mooi Nederland. 
 
De heer Ruijs sluit zich aan bij eerder gemaakte opmerkingen van deze commissie. Belangrijk is 
een open vervolgonderzoek op grond waarvan een nieuwe afweging kan worden gemaakt. 
Nadrukkelijk stelt hij vervolgens dat P.S. en niet de NV Utrecht verantwoordelijkheid draagt voor 
het planologische beleid in de provincie. 
 
Mevrouw De Graaff constateert dat B&W van Woerden de locatie niet geschikt vinden voor een 
bedrijventerrein, maar de gemeente wil wel de vraag naar ruimte van de gemeente Oudewater 
opvangen. Ook Oudewater heeft voorkeur voor een andere locatie. Zij vraagt hoe dat in het 
streekplan geregeld kan worden. Voorts vraagt zij, wanneer dit project wordt beëindigd, wat de 
kosten daarvan zijn geweest: is er dan nog wel een budget over voor de herstructuring van 
bedrijventerreinen in Woerden en voor het oplossen van de knelpunten van Oudewater? 
 
De heer De Vries sluit zich aan bij de reacties van GroenLinks en de ChristenUnie. Ook hij vindt 
de argumentatie voor wat betreft de NV Utrecht in dit kader niet relevant. Hij vindt het belangrijk 
dat de provincie de lijn, die door het gemeentebestuur van Woerden is uitgezet, gaat volgen. 
 
Mevrouw Verkleij kan zich vinden in de argumentatie van GroenLinks en de ChristenUnie. 
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De heer Snyders kan zich vinden in het besluit van G.S. om, gelet op nieuwe ontwikkelingen, eerst 
pas op de plaats te maken en het project rond het regionale bedrijventerrein Woerden te 
beëindigen. Een integrale visie is noodzakelijk. 
 
De heer Duquesnoy laat weten dat ook de SP twijfels heeft over nut en noodzaak van dit 
bedrijventerrein. 
 
De heer V.d. Lagemaat vraagt G.S. in overleg te gaan met het gemeentebestuur van Woerden om 
een oplossing voor het probleem te vinden. 
 
De heer Krol memoreert dat er in het huidige streekplan een locatie is gereserveerd voor een 
regionaal bedrijventerrein in Woerden; het betreft hier derhalve ongewijzigd beleid. G.S. willen 
daar nu niet teveel tijd, geld en energie in steken gelet op het beperkte draagvlak voor dit 
bedrijventerrein in de gemeente. De NV Utrecht inventariseert de behoefte aan bedrijvenlocaties 
voor de periode ná 2015. In dat kader komen alle bedrijventerreinen provinciebreed in beeld.  
De gelden blijven in het MAP, anders vloeien ze terug naar de algemene middelen van de 
provincie. 
De heer Ruijs erkent dat het streekplan leidend is, echter, G.S. en P.S. kunnen het initiatief nemen 
om het streekplan op dat punt te wijzigen. 
De heer Krol benadrukt vervolgens dat de provincie verantwoordelijk is voor de besluitvorming 
over het ruimtelijk beleid in de provincie Utrecht. 
De heer Ruijs vindt het belangrijk dat G.S. een onderzoek inzetten naar het regionale 
bedrijventerrein in Woerden. De heer Krol antwoordt dat dit onderzoek ook wordt uitgevoerd, 
temeer daar ook de NV Utrecht gegevens nodig heeft over de bedrijventerreinen in de provincie. 
De heer Snyders heeft behoefte aan een integrale, samenhangende visie, met een aanjaagrol vanuit 
G.S. Hij vraagt of deze commissie dat kan verwachten. 
De heer Krol zet uiteen dat het programma Mooi Nederland niet in de plaats komt van het beleid 
zoals dat in het streekplan is verwoord. Wanneer de minister het belang van de 
samenwerkingsagenda Mooi Nederland een zwaar gewicht wil geven, bv. op het gebied van de 
windmolens, dan zal dat boven de streekplanafspraken moeten prevaleren, echter, hij verwacht niet 
dat het zo ver zal komen. Schriftelijk zal hij terugkomen op de vraag van de VVD over de kosten 
van dit project.  
 
De voorzitter rondt de discussie over dit onderwerp af. 
 
14. Plan van Aanpak Voorloper op Groene Hartniveau voor provinciale structuurvisies 
Dit agendapunt wordt naar de volgende vergadering verschoven. 
 
TER KENNISNEMING 
 
15. Strategische EU Randstadagenda 2007-2011 
D66 zal over dit agendapunt schriftelijke vragen stellen.  
 
16. Jaarverslag BLOW 2007 Provincie Utrecht  
De ChristenUnie zal hierover schriftelijke vragen indienen. De voorzitter wijst erop dat dit 
agendapunt terug zal komen in de commissie MME. 
 
17. Reactie G.S. op NMU brief “duidelijkheid in cijfers bedrijventerreinen” 
De SP en D66 zullen over dit agendapunt schriftelijke vragen stellen.  
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18. Jaarrekening 2006 Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding (OLM) 
 
19. Ontwerpstreekplanuitwerking nationale landschappen 
Het CDA en de VVD zullen over dit agendapunt schriftelijke vragen indienen. 
 
20. Memo Stand van zaken project Herinrichting Stationsgebied Driebergen-Zeist 
De PvdA zal over dit agendapunt schriftelijke vragen stellen.  
 
21.Voortgang gebiedsvisie Vechtstreek 
 
22. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
 


