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2008RGW151 
 
VERSLAG van de vergadering van de commissie Ruimte, Groen en Water d.d. 8 september 
2008 in het Provinciehuis te Utrecht 
 
Aanwezig:
Mw.drs.U.P. Blom (plaatsvervangend voorzitter), dhr. J. de Wilde (gedeputeerde), dhr. E.R.M. 
Balemans (VVD), mw.drs. T. Beukema (GroenLinks), 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. J.F.M. Kloppenborg 
(GroenLinks), dhr. J. van de Lagemaat (SGP), dhr.ir. R.J. Martens (PvdA), dhr. P. Seldenrijk (CDA), 
dhr.ir. T. Snyders (MooiUtrecht), mw.drs. C. Verkleij (PvdD), dhr.drs. R.E. de Vries ( D66) en dhr. 
T.R. Weijers (D66); 
 
Met kennisgeving afwezig:
Mw.drs. R.K. Dik-Faber (ChristenUnie), mw.drs. N.M. van Gemert (SP), dhr.drs. T.G.P.M. Ruijs 
(CDA), mw.ir. A.A. Swets (CDA),  
 
Van ambtelijke zijde aanwezig: dhr.drs. H. Schoen (adjunct-griffier) en mw. G. van Weerd (verslag). 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Opening 
De plv. voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.  
Vervolgens worden de berichten van verhindering doorgenomen. 
Gedeputeerde Krol is afwezig omdat hij mee is met de China-missie, zoals hij reeds in de 
vergadering van juni aankondigde. Gedeputeerde Binnenkamp is momenteel in Wenen maar 
gedeputeerde De Wilde is van beiden de secundus en is in deze vergadering als volwaardig 
vervanger aanwezig. De agenda is samengesteld uit de punten die volgens beide gedeputeerden geen 
uitstel konden velen. Waar nodig zal de heer De Wilde ambtelijk worden bijgestaan. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
a. 2008RGW144 verslag werkgroep Groene Hart van 12 juni 2008 
 Mevrouw Fokker is niet tevreden over het verslag van deze werkgroepbijeenkomst. Het 
 verslag is niet nauwkeurig, is onduidelijk en bevat fouten. Ten onrechte wordt bv. op pag. 4 
 vermeld dat mevrouw Fokker van mening zou zijn dat de kwaliteitsatlas minder zwaar 
 aangezet zou kunnen worden, terwijl zij juist het tegendeel heeft gezegd. 
 Mevrouw Beukema wijst eveneens op een onjuistheid in het verslag. Ten onrechte wordt 
 gesteld dat zij gepleit zou hebben voor versterking van de landbouw terwijl zij juist aangaf 
 dat dit de nodige problemen zou opleveren 
 De plv. voorzitter memoreert dat dit verslag nu niet ter discussie staat. Vaststelling van dit 
 verslag vindt plaats in de volgende werkgroepvergadering Groene Hart. 
 
b. 2008RGW145 Commissie voor de Milieueffectrapportage alternatieve locaties 
 baggerberging provincie Utrecht 
 Dit rapport zal bij de bespreking van agendapunt 6 worden behandeld. 
 De heer De Vries merkt op dat de commissie MER graag wil vernemen hoe P.S. van de 
 aanbevelingen uit dit rapport gebruik gaan maken. Hij stelt voor het verslag van deze 
 vergadering ter informatie naar de commissie MER te zenden, met begeleidend schrijven van 
 de griffie. Aldus wordt besloten.  
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c. De vertrouwelijkheid van het apart geagendeerde agendapunt over Den Treek is 
inmiddels  opgeheven. Dit stuk wordt nu als ingekomen stuk geagendeerd met de 
mogelijkheid om  vragen te stellen.  

 De heer Balemans laat weten dat zijn fractie met het voorstel kan instemmen. 
 De heer V.d. Lagemaat kan zich eveneens in het voorstel vinden. Zijn fractie vraagt zich af of 
 dit gebied beperkt blijft tot landgoed Den Treek of worden de twee omliggende landgoederen 
 daar op termijn bij betrokken? 
 De heer De Wilde meent dat het vooralsnog uitsluitend gaat om landgoed Den Treek. 
 Wanneer dat toch anders blijkt te liggen, zal dat in het verslag van deze vergadering worden 
 meegenomen. 
 De heer De Vries vraagt zich af waarom P.S. uitsluitend worden geïnformeerd maar niet om 
 instemming worden verzocht. De heer De Vries leest vervolgens in de stukken dat P.S. t.z.t. 
 een aanvullend voorstel zal ontvangen over het educatieve centrum en de invulling van de 
 interimwet. De heer Balemans voegt eraan toe dat het hier gaat om een bestuurlijke 
 bevoegdheid van het college van G.S. met een actieve informatieplicht richting P.S. 
 
d. Brief van de familie Groos over bestemmingsplan Boslandweg Oost Rhenen 
 Wordt nog rondgestuurd. Brief wordt via G.S. afgehandeld. 
 
Mededelingen voorzitter:
- Op 15 september is een werkbezoek gepland aan de AVP gebieden Kromme Rijn en Utrecht 
 Midden. 
- Tot 10 september is het mogelijk schriftelijke vragen in te leveren over Groot Mijdrecht 
 Noord. Op 6 oktober volgt er over dit onderwerp een oriënterende bespreking in de 
 commissie RGW. Later dit najaar wordt het besluitvormende voorstel verwacht. 
- De voorzitter, de heer Van Lunteren, heeft toegezegd dat de Kamer van Koophandel 
 voorafgaand aan de volgende commissievergadering een plan over de vliegbasis Soesterberg 
 zal presenteren. Deze bijeenkomst zal om 18.00 uur starten. Voor een broodje wordt gezorgd.  
 
3. Verslagen van de vergaderingen van de statencommissie d.d. 
- 2 juni 2008 
Met in achtneming van de opmerking dat de heer De Vries in deze vergadering wél aanwezig was, 
wordt het verslag van deze vergadering vastgesteld. 
 
- 9 juni 2008 
* Op pag. 17 werd door gedeputeerde Krol toegezegd dat er een aparte notitie zou komen over 
 de routekaart Agenda Natuur o.a. met vermelding van de financiële consequenties. Mevrouw 
 De Graaff vraagt hier aandacht voor, aangezien de commissie deze notitie nog niet heeft 
 ontvangen. De plv. voorzitter zal deze vraag doorgeven aan gedeputeerde Krol. 
* Op pag. 17 wordt toegezegd dat de vraag van mevrouw De Graaff over de mogelijkheden van 
 de werkelijk particuliere landgoedbezitters schriftelijk zal worden beantwoord (in relatie tot 
 de subsidieverordening). Ook dat is nog niet gebeurd.  
 De heer Schoen meent dat deze vraag reeds voorafgaand aan de P.S.-vergadering in juni is 
 beantwoord. Hij zal dat alsnog nagaan.  
* Op pag. 8 komt naar voren dat de commissie Deregulering zal worden verzocht na te gaan of 
 de administratieve lastendruk rond de aanpak van projecten reconstructie Gelderse 
 Vallei/Utrecht-oost kan worden verminderd. De heer De Vries vraagt naar de stand van 
 zaken. 
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De heer Schoen antwoordt dat de commissie Deregulering deze maand weer voor het eerst in 
 vergadering bijeen zal komen. O.a. zal het door de heer De Vries aangehaalde punt worden 
 meegenomen. De commissie Deregulering werkt aan een vast toetsingsvoorstel dat door de 
 hele organisatie kan worden gebruikt. In de volgende commissievergadering RGW zal 
 daarover meer informatie worden verstrekt.  
 
Met in achtneming van het voorgaande, wordt het verslag van de vergadering van 9 juni vastgesteld. 
 
- 7 juli 2008 
Het verslag van deze vergadering wordt vastgesteld, met in achtneming van de verbeterde tekst van 
de heer R. Jonge Poering over het niet horen van burgers bij de voorloper structuurvisie Groene 
Hart.  
 
4. Rondvraag 
- De heer Kloppenborg spreekt zijn verbazing uit over het feit dat G.S. hebben besloten tot 
 goedkeuring van het bestemmingsplan Golfbaan Bolgarijen in Vianen. Spreker memoreert in 
 dit verband dat de heer Krol in het kader van de Voorjaarsnota meldde dat hij eerst de 
 beleidsnotitie van NMU en LTO over golfbanen in het landelijk gebied wilde afwachten en 
 dat wilde benutten voor nadere beleidsformulering dienaangaande van het college van G.S. 
 In punt 9.3 van de beleidslijn van de nWro wordt aangegeven dat golfbanen bij voorkeur 
 worden aangelegd in landelijk gebied 1 en eventueel in landelijk gebied 3. Het 
 bestemmingsplan Bolgarijen is vrijwel geheel landelijk gebied 2. Deze afwijking van de 
 beleidslijn vraagt om uitleg temeer daar G.S. zich niet houden aan een eerdere toezegging. 
 De heer De Wilde antwoordt dat de aanleg van een golfbaan in landelijk gebied 2 in beginsel 
 niet wordt toegestaan. Dat wil zeggen dat dit ook niet wordt uitgesloten. De aanleg van 
 golfbanen wordt toegestaan, mits een en ander behoorlijk wordt gemotiveerd. Het college van 
 G.S. is van mening dat er in het geval van Bolgarijen sprake is van een goede motivering. Het 
 gaat hier om een klein, geïsoleerd gebied waar landerijen al lange tijd tegen agrarische 
 prijzen te koop stonden, zonder dat daarvoor belangstelling was.  
 Dit besluit wil niet zeggen dat er voor andere delen van het landelijk gebied 2 op voorhand 
 een precedent geschapen is. G.S. hebben hun standpunt niet gewijzigd en willen graag de 
 visie terzake van LTO en NMU bij verdere provinciale beleidsontwikkeling betrekken. 
 Op vragen van de wnd. voorzitter, antwoordt de heer De Wilde dat hij niet weet wanneer er 
 een provinciale notitie over de aanleg van golfbanen zal verschijnen. Die vraag zal via het 
 verslag van deze vergadering worden beantwoord.  
 De heer Kloppenborg stelt dat het argument van G.S., dat landerijen als agrarisch terrein `
 onverkoopbaar zouden zijn, inmiddels door de realiteit is achterhaald. De landbouwsector 
 ziet nu juist weer meer perspectieven. Dat aspect dient voortaan door G.S. nadrukkelijk bij de 
 afwegingen te worden betrokken.  
 
- De heer De Vries heeft in de vorige vergadering een vraag gesteld over de ontwikkelingen 
 rond de Jan Snel Groep in Montfoort. Deze vragen zijn inmiddels door G.S. beantwoord. Hij 
 vraagt de griffie om enkele foto’s over dit gebied aan het verslag van deze vergadering toe te 
 voegen, zodat de commissie een beeld krijgt van hetgeen daar gaande is.  
 Hij vraagt hoe G.S. richting de gemeente Montfoort heeft opgetreden. Gaat het daadwerkelijk 
 om landelijk gebied, waarin die ontwikkeling niet kan worden toegestaan? 
 Afgesproken wordt dat deze vraag via het verslag van deze vergadering zal worden 
 beantwoord.  
 
5. Termijnagenda 
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* Begrenzing Nationale Landschappen: gedeputeerde Krol neemt suggesties van de commissie 
 over 1000 woningen Bunnik Kromme Rijngebied mee. 
 De heer De Heer signaleert dat P.S. steeds afzonderlijke besluiten nemen over 
 woningbouwlocaties terwijl de woningbouwplannen juist integraal benaderd moeten worden. 
 Hij vraagt wanneer zo’n integrale discussie mogelijk wordt.  
 De heer De Wilde gaat ervan uit dat gedoeld wordt op woningbouw buiten de rode 
 contouren. Recentelijk is nagegaan wat de mogelijkheden volgens het streekplan en de NV 
 Utrecht zijn voor woningbouw, hoe groot de tekorten zijn en of er nog locaties in beeld zijn. 
 De discussie daarover met de commissies RGW en WMC zal nog in dit najaar moeten 
 plaatsvinden, bv. in oktober of in november. De griffie zal een en ander plannen, eventueel in 
 een aparte bijeenkomst.  
 
* De heer Kloppenborg verzoekt mede namens de PvdD en de SP het onderwerp “actualisering 
 Reconstructie in relatie tot de discussie over de megastallen” te agenderen voor de 
 commissievergadering van 6 oktober a.s. De plv. voorzitter zegt dat toe.  
 
* Stand van zaken bodemkwaliteit De Vecht: mevrouw Fokker memoreert de toezegging van 
 gedeputeerde Krol dat over voornoemd punt informatie in deze vergadering zou volgen. 
 De plv. voorzitter zegt toe dat dit punt in de volgende vergadering zal terugkomen.   
 
* De plv. voorzitter memoreert de vraag van het CDA om het onderwerp “inzet van de 
 provincies bij  Randstad 2040”  te agenderen voor de vergadering van 6 oktober a.s. Dat 
 is toegezegd. 
 
* De plv. voorzitter deelt tevens mede dat er medio november een gezamenlijke hoorzitting 
 over de Structuurvisie Baggerberging zal plaatsvinden.  
 
De heer Balemans signaleert dat er vandaag over meerdere onderwerpen door de afwezige G.S. 
leden verslag zou worden uitgebracht, o.a. terugkoppeling nWro. Wat hem betreft moeten de 
toezeggingen worden geïnventariseerd en, wat nu niet kan worden afgehandeld, moet in de volgende 
vergadering aan de orde komen. 
 
Mevrouw Fokker betreurt het dat toezeggingen niet worden nagekomen en dat dit leidt tot uitstel. Bij 
de bespreking van de Vechtvisie heeft de PvdA duidelijk gesteld dat vertraging in de behandeling 
moet worden voorkomen. Zij vindt het niet correct dat er nu zonder enige toelichting weer een 
maand uitstel volgt. 
 
De plv. voorzitter zal het ongenoegen van de commissie over de vertraging in het nakomen van 
toezeggingen doorgeven aan de heren Krol en Van Lunteren. Zij zegt toe dat niet behandelde punten 
in de volgende vergadering wel inhoudelijk aan de orde zullen komen.  
 
6. Statenbrief concept ontwerp Structuurvisie Baggerberging 
De heer Duquesnoy vindt de onderbouwing van het voorstel mager. Er zijn veel vragen over de 
alternatieve locatie voor de baggerberging. Op pag. 37 van de MER wordt min of meer gesteld dat 
het niet veel slechter kan worden: de bestaande afvalberging zorgt nu al voor verstoring en 
bovendien ligt de A1 tegen de locatie aan. Daardoor zal de bijdrage van de nieuwe baggerberging 
aan de al aanwezig verstoring beperkt zijn. Deze argumentatie steekt hem zeer.  
 
De heer De Vries is positiever over dit onderwerp dan de SP. Er is nu een alternatieve locatie 
gevonden waarmee Zevenhuizen mogelijk kan worden weggeschreven. De vraag doet zich voor 
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waarom “alle heisa” in de afgelopen jaren nodig was. Duidelijk is wel dat voortschrijdend inzicht en 
voortschrijdende technieken bijdragen aan een nieuw alternatief. D66 steunt dit voorstel. 
De heer De Vries constateert dat dit onderwerp in deze vergadering voor oriënterende bespreking is 
geagendeerd. Concreet is zijn vraag of er in deze van de commissie een go/no go uitspraak wordt 
verwacht. Wat D66 betreft is er hier sprake van een “go”. 
 
Mevrouw Beukema vindt het gevolgde proces heel bijzonder. Het voorliggende stuk geeft echter 
geen duidelijkheid over de financiële gevolgen van dit wonderlijke proces en die zijn niet gering. 
Vanwege de wettelijke verplichting van V&W gaf de provincie de gemeente Amersfoort een 
aanwijzing om Zevenhuizen als baggerlocatie in een bestemmingsplan op te nemen, ondanks de 
enorme weerstand van de bevolking. Noodgedwongen heeft de gemeente daarna contracten met 
Smink afgesloten, die nu moeten worden ontbonden nu er een betere plek en droge bagger mogelijk 
is. Dat kost € 20 miljoen en die € 20 miljoen moet worden terugverdiend met Vathorst-West, 
waardoor de ruimte verdwijnt voor groene zones bij Vathorst-West om de wespentaille van 
Eemland-Arkemheen te ontzien. Het ministerie van VROM heeft al gewaarschuwd voor de nadelige 
gevolgen voor het Nationaal Park Eemland-Arkemheen. GroenLinks is van mening dat de provincie 
een verantwoordelijkheid heeft voor het nationaal landschap. De provincie kan fors bijdragen om de 
druk op Eemland-Arkemheen te verminderen door voldoende groene recreatieve bufferzones 
mogelijk te maken bij Vathorst-West en zo versnippering in Eemland-Arkemheen bij de 
wespentaille te voorkomen. In het AVP is daarvoor financiële ruimte beschikbaar. Daarnaast kan een 
dringend overleg met het ministerie van VROM volgens GroenLinks wellicht ook iets opleveren.  
De heer De Vries vraagt of GroenLinks van mening is dat de provincie zelf ook een financiële 
bijdrage moet gaan leveren.  
Mevrouw Beukema antwoordt dat de provincie daar juridisch niet toe verplicht is. De gemeente 
Amersfoort heeft het contract gesloten en gaat dat nu weer ontbinden. Wel ligt er volgens 
GroenLinks voor de provincie een morele verplichting, gezien het gehele proces, om de negatieve 
gevolgen te verminderen door een eigen financiële bijdrage. 
 
Mevrouw Stadhouders erkent dat vertraging in de tijd ook wel eens voordeel oplevert omdat 
daardoor nieuwe inzichten en nieuwe oplossingen in beeld komen. Het CDA is verheugd over het 
nieuwe voorstel. Sprake is er van een vrijwel eenduidige waardering voor de alternatieve oplossing, 
Amersfoort inbegrepen.  
 
De heer De Heer memoreert dat er 15 jaar geleden in de provincie nog een lijst met 15 locaties voor 
baggerstort voorhanden was. Al die locaties zijn verdwenen. Nu zijn er mogelijkheden voor niet 
ruimtevergende baggeropslag, op een bestaande baggerstort. Zijn fractie vindt dit alternatief de minst 
slechte oplossing. 
 
Mevrouw Dijk memoreert dat de putten, waarin de baggerspecie wordt gestort, niet 10 maar 12 
meter boven maaiveld zullen uitkomen. Voorheen ging het om 5 meter boven maaiveld. Zij vraagt of 
de commissie MER deze overweging heeft meegenomen. 
 
De heer De Wilde gaat over tot beantwoording van de vragen. 
Inderdaad vragen G.S. de commissie of op de ingeslagen weg moet worden doorgegaan. Het dossier 
rond de baggerberging sleept al zo’n 12 jaar. Mevrouw Dijk sprak van baggerberging in putten, 
echter, dat heeft betrekking op oude voorstellen en deze zijn niet meer aan de orde. Nu gaat het erom 
dat de huidige stort van 40 meter verhoogd wordt tot 45 meter. 
De commissie MER heeft een positief advies uitgebracht over de alternatieve locatie baggerberging. 
Alle druk rond dit dossier heeft ertoe bijgedragen dat oplossingen, die jaren geleden niet in zicht 
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waren, nu wel in zicht zijn, waardoor grote massale baggerbergingen in het land veel minder nodig 
zijn. Niet in iedere provincie behoeft een baggerberging van grote omvang te worden aangelegd. 
GroenLinks ging in op de financiële gevolgen van de aanwijzing en de contracten die ontbonden 
zijn. Wanneer partijen blijven meewerken aan de gemaakte afspraken voor toekomstig gebruik, dan 
doet de provincie al voldoende om Amersfoort ter wille te zijn in het naderbij brengen van een 
oplossing. Spreker ziet voor de provincie geen reden om financieel bij te dragen, anders dan nodig is 
voor de kwaliteit van het landschap. De provincie heeft ook geen rekening gehouden met een eigen 
financiële bijdrage. Wel moet in het kwetsbare gebied Vathorst-Noord, boven de Laak, en bij de 
wespentaille zorgvuldig met het groen worden omgegaan. 
Verder constateert hij dat de commissie in het algemeen vrij positief is over de alternatieve locatie 
baggerberging. 
 
Mevrouw Beukema is teleurgesteld over het antwoord van gedeputeerde De Wilde. De provincie 
heeft in het proces een rol gespeeld. Dat proces heeft tot een financieel fiasco geleid en dat moet nu 
in Vathorst-West worden opgelost waardoor er minder ruimte ontstaat voor groen en bufferzones. 
De heer De Wilde is van mening dat er juist meer ruimte gaat ontstaan. De plek, waar voorheen de 
put was gelokaliseerd, is niet meer nodig. Voor Vathorst-West zijn er nog geen plannen gemaakt. De 
stad Amersfoort zal de provincie waarschijnlijk vragen de huidige bestemming van baggerberging 
om te zetten maar dat hangt nog af van een aantal elementen, bv. de breedte van de wespentaille. Dat 
alles moet nog in de toekomst worden beoordeeld. De baggerberging bevindt zich niet in het 
nationaal landschap. Uiteraard heeft de provincie in dit geheel een belang. Wel is het zo dat 
Amersfoort al in het eerste begin van het traject overeenstemming met Smink had bereikt om mee te 
werken aan de realisering van een baggerberging. Duidelijk is dat dit proces niet bij de provincie 
Utrecht is begonnen. De gemeente Amersfoort heeft vanaf het begin gesteld te zullen meewerken 
aan een baggerberging.  
 
De heer Duquesnoy laat weten dat de SP zich wel in het voorstel kan vinden. Uit de woorden van de 
gedeputeerde begrijpt hij dat niet iedere provincie een eigen baggerberging behoeft te hebben. Dat 
zou kunnen betekenen dat de provincie Utrecht een baggerberging van de hand zou kunnen wijzen. 
De heer De Wilde wijst in deze op de afspraak met de minister om een groot deel van het probleem 
in de provincie Utrecht zelf op te lossen. Dat heeft de minister ook doen meewerken om 
alternatieven onder te loep te nemen.  
 
De plv. voorzitter constateert dat de commissie ten aanzien van de alternatieve locatie baggerberging 
een “go” uitspreekt, zij het met medeneming van een aantal kritische opmerkingen.  
 
7. Statenvoorstel niet meer in rekening brengen leges energieopslagsystemen (EOS) 
Mevrouw Fokker is blij met het schriftelijke antwoord op de vraag van de heer De Vries over de 
kostenderving. Haar vraag is hoe deze kostenderving zich verhoudt tot de stimuleringsregeling 
KWO. Zij meent dat het dienaangaande ging om een bedrag van € 500.000,-. 
 
Mevrouw Beukema laat weten dat GroenLinks zich in het voorstel kan vinden. Wel dient in de 
komende twee jaar te worden bezien in hoeverre inkomstenderving kan worden opgevangen met 
hogere leges voor niet-duurzame vergunningen. 
 
De heer De Heer merkt op dat de ChristenUnie KWO hoog in het vaandel heeft staan. Wat hem 
betreft is dit een sterstuk. 
 
De heer Balemans merkt op dat ook de VVD ingenomen was met de vraag van D66 en het antwoord 
daarop. Zijn fractie kan zich in dit voorstel vinden.  
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Wel verzoekt hij G.S. voortaan pas een persbericht te laten uitgaan ná goedkeuring door P.S.; 
eventueel kan in een persbericht worden aangegeven dat een besluit van G.S. ook nog de 
toestemming van P.S. vereist.  
 
De heer V.d. Lagemaat vindt het een goed voorstel om de leges in de komende twee jaar af te 
schaffen. De SGP vraagt zich wel af waarom de leges niet definitief worden afgeschaft.   
In het stuk wordt aangegeven dat bedrijven systemen, vanwege de hoge leges, mogelijk illegaal gaan 
installeren. Zijn fractie vraagt zich af of daar bewijzen voor zijn, zo ja, hoe heeft de provincie daar 
dan tegen opgetreden? 
 
De heer Duquesnoy vindt dit een goed voorstel. In relatie tot de meetbare beleidseffecten, wil zijn 
fractie graag een meer duidelijke doelstelling, nl. hoeveel procent meer bedrijven wordt nagestreefd. 
 
De heer De Vries sluit zich bij de suggestie van de SP aan. D66 vindt dit verder een prima voorstel. 
 
Mevrouw Stadhouders kan zich in dit voorstel vinden. Bij een evaluatie is zij benieuwd naar de 
relatie tussen gederfde inkomsten en reële kosten die moeten worden gemaakt wanneer 
vergunningverlening plaatsvindt.  
 
De heer Martens sluit zich aan bij de opmerking van de SP en D66. Van belang is het de 
ontwikkelingen in andere provincies, over het wel of niet toepassen van leges, mee te nemen.  
 
De heer De Wilde zet uiteen dat dit voorstel voortkomt uit het feit dat een ander systeem voor  
KoudeWarmteOpslag vergunningsvrij is en een ander systeem bij toepassing illegaal is. Hij licht de 
technische aspecten van beide systemen uitvoerig toe. Het meest gewenste systeem had het nadeel 
dat het leges had. Om die reden wordt voorgesteld de leges af te schaffen om zo te stimuleren dat het 
meeste gewenste systeem ook daadwerkelijk wordt toegepast. Om hantering van minder gewenste 
systemen af te remmen, kan worden overwogen daar wel leges voor te heffen. Verlies van leges kan 
niet worden gecompenseerd door elders hogere leges te heffen. Leges moeten een relatie hebben met 
het werk dat wordt uitgevoerd. G.S. zijn van mening dat genoegen moet worden genomen met 
minder leges hetgeen twee jaar lang ten koste gaat van de algemene middelen. Na twee jaar zal 
worden bezien hoe verder. 
Ten aanzien van de doelstellingen deelt hij mede dat er zeer grote maar ook heel kleine KWO-
systemen zijn. Dat maakt kwantificering op aantallen erg moeilijk. Wel zal worden gevolgd hoeveel 
systemen er de komende tijd met de subsidie en het laten vervallen van de leges zijn. Nu wordt er 
nog een slag in de lucht gedaan en doelstellingen kunnen wat hem betreft dan ook pas later in de tijd 
worden geformuleerd. Nadat met de nieuwe systematiek een jaar ervaring is opgedaan, zal hij bezien 
of er alsnog een doelstelling aan kan worden verbonden. 
De SGP stelde een vraag over illegale systemen. De monobronsystemen zijn illegaal, wanneer 
daarvoor geen vergunning wordt aangevraagd. Dat komt in de praktijk regelmatig voor. De 
provincie houdt zich bezig met handhaving; soms gaat men over tot het gedogen van de situatie. 
 
De plv. voorzitter gaat ervan uit dat de evaluatie van het niet meer in rekening brengen leges 
energieopslagsystemen t.z.t. aan deze commissie zal worden voorgelegd.  
Zij constateert dat dit voorstel als sterstuk aan P.S. zal worden voorgelegd. 
 
8. Statenvoorstel verdringingsreeks Amstelland 
Mevrouw Beukema laat het volgende weten: 
- Zij vraagt hoe gecontroleerd wordt dat de eerste prioriteit van categorie 1 vóórgaat, met name 
 bij dreigende niet-omkeerbare natuurschade. 
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- Groen Links gaat ervan uit dat alle natuurgebieden in West Utrecht en Eemland-Arkemheen 
 bij de afweging inzake niet-omkeerbare natuurschade worden meegenomen. 
- Bij de prioriteitenlijst van de derde categorie vindt GroenLinks de meerjarige natuurschade 
 belangrijker dan grasland of recreatievaart. 
 
Mevrouw Fokker vindt het moeilijk dat de prioriteiten toch wat in het midden worden gelaten. 
Aangegeven wordt dat op het moment zelf de meest nuttige categorieën worden bepaald. Nadere 
concretisering daarvan is volgens de PvdA wenselijk. In dit kader is haar vraag of een gemeente als 
bv. Houten een eigen waterreservoir voor calamiteiten mag inrichten en of  in perioden van 
verdroging die gemeentelijke voorziening dan wordt meegewogen in de bepaling van prioriteiten: 
mag een gemeente over een waterbuffer al dan niet in vrijheid beschikken?  
 
De heer V.d. Lagemaat vraagt of de verdringingsreeks ook voor de andere waterschappen moet 
worden vastgesteld. 
 
De heer Duquesnoy wil evenals de PvdA meer duidelijkheid zien in de verschillende prioriteiten. 
 
De heer De Wilde laat voorgaande vragen ambtelijk beantwoorden: 
- Het is aan te moedigen dat partijen zich, door het vaststellen van dergelijk beleid, bewust 
 worden van schaarste en daar op gaan anticiperen.  
- Wanneer er sprake is van een droogteperiode, dan zijn de waterbeheerders aan zet om de 
 waterstromen aan te sturen. Zij beschikken over de meeste actuele informatie van dat 
 moment. De provincie wordt bij dat proces betrokken vanuit de rol van toezichthouder op de 
 waterschappen. 
- De schade aan natuur in droogteperiodes wordt onderverdeeld in twee soorten: de 
 onomkeerbare en de omkeerbare natuurschade. De omkeerbare schade is schade die binnen 
 vijf jaar weer herstelt. Het is niet wenselijk een dergelijk natuurlijk proces te verstoren. 
 Wanneer waterstromen van elders worden ingezet, geeft dat vaak meer schade dan profijt, 
 omdat dat water een andere kwaliteit heeft. 
- Voor wat betreft de rol van de waterschappen in de vaststellingsprocedure, wordt gesteld dat 
 de waterschappen intensief betrokken zijn geweest bij de tot standkoming van dit document. 
 Het gaat hier om een provinciale verordening. Vanuit de waterwet ligt de rol bij de provincie 
 om de verordening vast te stellen. 
- Gevraagd is om verduidelijking van de prioriteiten. Bewust is gekozen voor de huidige 
 formulering. Het is vooraf onmogelijk om een crisissituatie exact in te schatten. De vraag 
 welke functies water moeten hebben hangt bv. sterk af van het seizoen. Getracht is de keuzes 
 die op dat moment gemaakt kunnen worden, zo objectief mogelijk te beschrijven. Dan is het 
 aan de waterbeheerders om daar in de praktijk zo goed mogelijk invulling aan te geven. 
- Deze verdringingsreeks heeft specifiek betrekking op het westelijk gebied van de provincie. 
 Er is een definitie gemaakt van onomkeerbare schade. Een en ander is benoemd en wordt als 
 zodanig geprioriteerd.  
 
De heer Balemans komt terug op de vraag van de PvdA of een gemeente zelfstandig waterreservoirs 
mag aanleggen. De vraag is of de provincie die gemeentelijke voorziening bij droogteperiodes kan 
overrulen en dat reservoir kan gaan claimen, gelet op de prioriteitstelling. 
Ambtelijk wordt geantwoord dat overheden in perioden van droogte maatregelen nemen om het 
waterverbruik terug te dringen. Er volgen dan uitspraken over de wenselijkheid om bepaalde 
waterbronnen aan te wenden voor bepaalde vormen van gebruik. Deze reeks is gemaakt om de 
afweging te kunnen maken of water voor hoogwaardig of laagwaardig doelen mag worden ingezet. 
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In deze reeks wordt de volgorde bepaald zodat het water bij tekorten zo eerlijk mogelijk wordt 
verdeeld. Partijen gaan vervolgens ook anticiperen op de tekorten. 
De heer Balemans begrijpt dat, wanneer een gemeente zelfstandig oppervlaktewater gaat opslaan om 
dat bij droogtes naar eigen inzicht te gebruiken, die gemeente overruled kan worden door de 
provincie. Gemeenten hebben geen garantie dat ze hun oppervlaktewaterbuffer naar eigen inzicht 
mogen gebruiken. 
Ambtelijk wordt aangegeven dat de waterbeheerder zal toezien op het onttrekken van het water voor 
een bepaald doel. Overigens wordt in het maatwerk ook het lokale gebruik meegenomen. De 
provincie zal erop toezien dat de waterschappen het water volgens gemaakte afspraken gaan 
verdelen. 
Mevrouw Fokker vindt deze werkwijze geen stimulans voor gemeenten om waterreservoirs aan te 
leggen. De gemeente Houten heeft aangegeven dat dit tot forse schade kan leiden, echter, anticiperen 
heeft geen zin omdat gemeenten in droge periodes toch door regelingeving worden overruled. De 
PvdA zou dit graag anders willen.   
De heer De Wilde wijst erop dat de aanleg van waterreservoirs in totaliteit leidt tot meer 
oppervlaktewater. Door het anticiperen van gemeenten zal er minder gebruik hoeven te worden 
gemaakt van hun waterreservoirs.  
 
Mevrouw Beukema geeft aan dat het soms wel de voorkeur kan hebben om in de derde categorie 
natuur gebiedsvreemd water aan te voeren. Zij vraagt of onder niet-omkeerbare schade wordt 
verstaan de schade die langer dan 5 jaar stand houdt. 
Ambtelijk wordt toegelicht dat de prioriteitenlijst tot stand is gekomen in overleg met de 
waterbeheerders en de natuurbeheerders. Zij kunnen zich in deze benadering vinden. De grens voor 
herstel van de natuur ligt bij 5 jaar. Bij herstel van de natuur, langer dan 5 jaar, gaat het om categorie 
1. 
 
De plv. voorzitter constateert dat dit voorstel als een sterstuk aan P.S. zal worden aangeboden.  
 
9. Statenbrief beheerplannen Natura 2000 en TOP-aanpak 
De heer Seldenrijk laat weten dat dit voorstel in lijn is met eerdere vragen van het CDA. Dat is een 
goede zaak. Ook is hij verheugd over de integrale aanpak die in het plan naar voren komt. Vragen 
stelt hij over het volgende: 
- Pag. 9; wat bedoelt G.S. met het tweede bolletje? Groen/blauwe diensten mogen niet worden 
 uitgesloten.  
- Haalbaarheid en betaalbaarheid zijn een zwaarwegend criterium. Wat betekent dit voor de 
 sociaal-economische gevolgen voor het gebied? Komt er een overzicht van kosten en baten 
 per maatregel voor de korte en lange termijn? 
- Er hangt een wat negatieve sfeer over de Natura 2000 gebieden, zoals in het hoofdstuk 
 Communicatie naar voren komt. Gebieden verzetten zich nogal eens tegen de Natura 2000 
 aanduiding. Het zou goed zijn de bedrijven en de gebieden, naast goede communicatie, ook 
 concreet iets te bieden.   
- Op pag. 15 en 16 komt naar voren dat er nog een tekort is van € 260.000,-. Dat komt wat 
 onverwacht naar voren en meer duidelijkheid daarover vooraf is wenselijk.  
 
Mevrouw Verkleij merkt op dat de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdD toch nog 
aanvullende vragen oproept. Bij vraag 2, reductie ammoniakbelasting, wordt aangegeven dat dit 
geen doelstelling is voor de Natura 2000 gebieden maar dat de instandhouding van habitat en soorten 
dat wel zijn.Voor het in standhouden van habitats is het impliciet nodig om de ammoniakbelasting te 
verlagen. De vraag is hoe de provincie daarmee omgaat omdat dit kan botsen met het uitgangspunt 
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ten aanzien van het waarborgen van bestaand gebruik. De vraag is of bestaand gebruik prevaleert 
boven de instandhouding van de habitat. 
Naar aanleiding van het antwoord op vraag 3 vraagt zij nogmaals of de resultaten van de 
inventarisatie ook aan deze commissie worden voorgelegd. 
 
De heer Duquesnoy sluit zich aan bij de vraag van het CDA over de mate van detaillering van de 
haalbaarheid. Wat meer details kunnen volgens de SP inderdaad geen kwaad. Vragen zijn er over de 
actuele stand van zaken, daar deze notitie betrekking heeft op de situatie van 22 april. 
 
De heer V.d. Lagemaat sluit zich aan bij de vragen van het CDA. Ook zijn fractie heeft vragen over 
het tekort van € 260.000,-. Een en ander zal in een voorstel worden uitgewerkt. Hij vraagt wanneer 
dat voorstel kan worden verwacht. Nadrukkelijk stelt hij voorts dat de huidige melkveehouders niet 
met langdurige onzekerheid geconfronteerd mogen worden. Hij vraagt hoe G.S. daarmee willen 
omgaan; welk tijdpad is daaraan gekoppeld? 
 
Mevrouw De Graaff vraagt het volgende: 
- In de beheerplannen moet niet méér komen te staan dan in de aanmelding verwoord is. De 
 VVD vraagt om inzicht in de aanmelding voor de twee gebieden van de provincie. Daarin 
 staat hetgeen betrekking heeft op de instandhoudingverplichting. Voorkomen moet worden 
 dat de beheerplannen strijdig zijn met de kwaliteit en de activiteiten op sociaal economisch 
 gebied. 
- Er gaat veel gebeuren op natuurgebied. De natuurwetgeving is inmiddels geëvalueerd. In 
 hoeverre zijn de uitkomsten daarvan van invloed op de beheerplannen? 
- Het is de bedoeling dat de beheerplannen worden gemaakt tezamen met belanghebbenden. 
 Uit een Europees onderzoek blijkt dat lokale en regionale overheden niet of nauwelijks bij 
 het proces betrokken zijn. Zij vraagt of dit in de provincie Utrecht beter geregeld 
 wordt.Utrecht heeft slechts twee Natura 2000 gebieden en een voorbeeldfunctie van deze 
 provincie voor heel Nederland lijkt de VVD wenselijk. 
- Voorkomen moet worden dat het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden. Veel elementen 
 komen in alle beheerplannen terug. Zij vraagt of een en ander landelijk wordt afgestemd. 
- Zij begrijpt dat de overheid ca. € 35 miljoen beschikbaar stelt voor dit proces. Zij vraagt 
 hoeveel geld de provincie Utrecht voor de uitvoering van de beheerplannen én voor het 
 opstellen van de aanwijzingsbesluiten, inspraak en monitoring zal ontvangen. 
 
De heer De Heer laat weten dat zijn fractie instemt met het Plan van Aanpak. Hij is benieuwd hoe de 
belangenafweging in de praktijk gestalte gaat krijgen, gelet op de gevoelige belangentegenstellingen. 
Het plan biedt veel garantie voor een evenwichtige belangenafweging en aanpak. De ChristenUnie 
ziet de uitkomst dan ook met vertrouwen tegemoet. 
 
Mevrouw Beukema merkt op dat de Natura 2000/Topgebieden de meest bijzondere, mooie en 
beschermingswaardige natuurgebieden zijn. De provincies moet daar dan ook zijn uiterste best voor 
doen. Zij signaleert de volgende problemen: 
1. Sommige processen lopen erg langzaam, met name Uiterwaarden Lek. Zij vraagt hoe dat 
 komt. 
2. Waar vernatting in de omgeving of vermindering van ammoniak of vermesting nodig is, lijkt 
 een knelpunt te ontstaan. Hoe wordt dat opgelost? 
3. De problemen rond de Oostelijke Vechtplassen voor wat betreft geluidbelasting, vliegveld 
 Hilversum, bouw van thermencomplex en verrommeling worden niet genoemd. Overleg 
 hierover met Noord-Holland lijkt gewenst.  
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Voor wat betreft de uitgangspunten op pag. 9 memoreert zij dat de Task Force Verdroging selectie 
van de belangrijkste gebieden bepleitte; dat moet daadwerkelijk worden opgelost. Terecht was 
gedeputeerde Binnekamp daarvan een pleitbezorger. 
Bij de uitgangspunten van de beheersplannen mist GroenLinks het primaire uitgangspunt, nl. het 
behalen van de natuurdoelen. Zij stelt voor om als uitgangspunt toe te voegen: “Voor TOP en Natura 
2000 gebieden geldt dat het bereiken van de natuurdoelen uitgangspunt is.” 
 
De heer Martens stelt de volgende vragen: 
- Wat is de rol van P.S. bij het vaststellen van de beheerplannen? 
- In de tekst wordt de aanduiding PM vaak gebruikt, zo ook op pag. 28 en twee pagina’s 
 verder. Hij vraagt hoe dat gelezen moet worden.  
 
De heer De Vries vraagt in hoeverre de commissie nu wordt verzocht met de voorgestelde aanpak in 
te stemmen aangezien het voorstel ter oriënterende bespreking is geagendeerd. Een en ander is 
onduidelijk. Overigens stemt D66 met deze aanpak in. 
 
De heer De Wilde wil van deze commissie weten of de voorgestelde aanpak P.S. aanspreken: nl. 
eerst conceptbeheersplannen opstellen en vervolgens nagaan of de doelen haalbaar zijn. 
In de aanbiedingsbrief wordt aangekondigd dat P.S. t.z.t. een voorstel zal ontvangen over de wijze 
waarop het tekort van € 260.000,- zal worden gefinancierd. In principe zal het tekort uit de bestaande 
middelen worden gefinancierd. 
Voor het overige laat hij de beantwoording van vragen aan de ambtelijke delegatie over. 
 
Ambtelijk wordt het volgende medegedeeld. 
- Het botsen van bestaand gebruik met instandhoudingsdoelen, moet niet worden goedgepraat. 
 In de beheerplannen worden activiteiten niet vooruit geschoven naar vergunningsprocedures. 
 Een belangrijke fase in het opstellen van de beheerplannen is het bestaand gebruik 
 inventariseren en na te gaan in hoeverre dat van invloed is op de in standhoudingsdoelen. 
 Vervolgens zal er een afweging worden gemaakt.  
- Wanneer groen/blauwe diensten bijdragen aan het behalen van een natuurdoel, dan is het 
 logisch dat dergelijke diensten in dat gebied passen. Altijd wordt afgewogen of er significant 
 negatieve effecten op de natuurdoelen binnen Natura 2000 ontstaan. Wanneer bestaand 
 gebruik een significant negatief effect oplevert, dan wordt dat in het Natura 2000 gebied een 
 moeilijke zaak. Wanneer bestaand gebruik er wel in past, dan wordt dat zoveel mogelijk 
 meegenomen bij het opstellen van het beheerplan. 
- Opmerkingen zijn gemaakt over de negatieve sfeer rond Natura 2000. Alle partijen hebben in 
 die zin een verantwoordelijkheid. Ook Nederland heeft een forse taak te verrichten om de 
 waarden in de Natura 2000 gebieden, die aangemeld zijn bij Europa, voor komende 
 generaties te behouden. Het ecologische doel in Natura 2000 is leidend en wijkt daarmee af 
 van klassieke landinrichtingsprojecten waarin alle belangen in een zelfde mate worden 
 afgewogen.  
- De provincies moeten voor september 2009 een concept opstellen ten behoeve van het rijk 
 over het draagvlak dat met de streek kan worden bereikt. Met de gebieden zal worden 
 gesproken over de vraag wat haalbaar en betaalbaar is. Na een jaar zullen de resultaten 
 daarvan aan LNV worden teruggekoppeld. 
- Er is een Task Force opgesteld voor vermindering van de ammoniakbelasting. Eind deze 
 maand zal het rijk een handleiding ammoniak beschikbaar stellen die cruciaal is voor het 
 dossier Natura 2000. Alles wordt gewogen ten opzichte van de ecologische doelstelling en de 
 significante schade. Op zich is de reductie van ammoniak niet het doel; het gaat primair om 
 de door het rijk geformuleerde ecologische doelen. 
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- De SP vroeg naar de meest actuele stand van zaken. Inmiddels is het proces voor het 
 concept beheerplan Botshol afgerond. De planvorming voor de andere delen aan de oostkant 
 van Utrecht zijn in de opstartfase, d.w.z. dat met lokale partijen, waterschappen en direct 
 belanghebbenden een proces wordt aangegaan om te komen tot een concept beheerplan. 
 Mevrouw De Graaff constateert dat er in dit proces erg veel nadruk op de natuurdoelen wordt 
 gelegd. Er zijn twee doelen geformuleerd en het sociaal-economische kader is naast de 
 natuurdoelen van even groot belang. Ook dat moet in de beheerplannen worden opgenomen.  
 Ambtelijk wordt geantwoord dat het sociaal-economisch kader niet het doel is zoals door 
 LNV wordt gehanteerd. Voor alle zekerheid zal ambtelijk worden nagegaan in hoeverre het 
 rijk het sociaal-economische kader heeft geformuleerd.    
 De heer De Wilde voegt eraan toe dat het sociaal-economisch kader niet een doel op zich is 
 maar het middel is om de doelen te kunnen bereiken. Doelen moeten wel haalbaar zijn en om 
 die reden wordt er ook op haalbaarheid en betaalbaarheid getoetst. Ambtelijk wordt 
 medegedeeld dat de provincie gebieden bij het rijk voor de omkering heeft aangemeld. Dat 
 betekent dat nu al kan worden onderzocht waar de spanning zit tussen bestaand gebruik, 
 ecologisch doel en omgeving. De omgevingsanalyse bevat de sociaal-economische aspecten.  
- Voor het opstellen van de twee beheerplannen heeft de provincie Utrecht van het rijk een 
 bijdrage van € 100.000,- ontvangen. 
- Gevraagd werd naar de relatie met de evaluatie natuurwetgeving. Deze kwestie komt in IPO 
 verband aan de orde.  
- Inderdaad vindt er landelijke afstemming plaats, ook op het gebied van communicatie. Van 
 belang is het uit te dragen dat bepaalde natuurwaarden beschermd zullen worden met Natura 
 2000. Getracht wordt dit met voorbeelden te illustreren. 
- Gevraagd is naar de uiterwaarden voor de Lek. Het deel aan de westkant valt onder 
 verantwoordelijkheid van de provincie Zuid-Holland en Utrecht heeft daar een heel klein 
 aandeel in. Aan de oostkant betreft het de Nederrijn en daarvoor is Gelderland leidend; 
 Utrecht is daar volgend.  
 
De heer De Vries wil een punt van orde naar voren brengen. Deze vergadering vindt hij 
buitengewoon onbevredigend. Vragen worden niet in hoofdlijn beantwoord maar hebben vooral 
betrekking op details. Een en ander had vooraf via ambtelijke beantwoording kunnen worden 
afgedaan. Hij uit zijn ongenoegen over het feit dat beide gedeputeerden niet aanwezig zijn. 
Zijn voorstel is om te inventariseren welke punten beslist nu moeten worden afgehandeld. De 
overige agendapunten dienen dan wat hem betreft naar de volgende vergadering te worden 
doorgeschoven. Dat is de consequentie van het feit dat de twee portefeuillehouders nu niet aanwezig 
zijn.  
 
De heer De Wilde wijst erop dat detailantwoorden voortkomen uit de detailvragen die door de 
commissie naar voren zijn gebracht. 
De heer De Vries beaamt dat. Het gaat hier inderdaad om een leerproces voor deze commissie. 
Echter, hij blijft veel moeite houden met een commissievergadering zonder portefeuillehouders. 
 
Mevrouw Fokker merkt op dat ook detailvragen politieke betekenis kunnen hebben. 
 
De heer Snyders staat op het standpunt dat de agendapunten 10 en 11 moeten worden doorgeschoven 
en in aanwezigheid van de direct verantwoordelijk gedeputeerden aan de orde moeten worden 
gesteld.  
 
De plv. voorzitter deelt mede dat eerst de bespreking van agendapunt 9 zal worden afgerond. Daarna 
zal tijdens een schorsing worden bezien hoe de vergadering verder wordt afgehandeld. 



13

Ambtelijk wordt naar aanleiding van eerdere vragen medegedeeld dat er regelmatig contacten zijn 
met trekker Noord Holland over de Oostelijke Vechtplassen. Dat proces gaat vanaf september van 
start. 
 
Mevrouw Verkleij vraagt of de milieuvergunningen ook deze commissie zullen passeren. 
De heer De Wilde zegt dat toe. 
 
De plv. voorzitter rondt de bespreking af met de mededeling dat voorliggend voorstel in een P.S.-
voorstel zal worden verwerkt. 
Naar aanleiding van de opmerking van het CDA, dat het proces nu niet een maand stil mag komen te 
liggen, antwoordt de heer De Wilde dat het proces niet zal worden vertraagd. 
 
Na een korte schorsing heropent de plv. voorzitter de vergadering. 
Na een peiling komt de plv. voorzitter tot de conclusie dat de wens is om de agendapunten 10, 11 en 
12 naar de volgende vergadering door te schuiven. Ook voor de PvdD zijn er geen belemmeringen 
om hun initiatiefvoorstel te verdagen. 
Vervolgens geeft zij de commissie nu gelegenheid om aanbevelingen mee te geven zodat de 
bespreking van deze agendapunten in de volgende commissievergadering sneller kan verlopen. 
 
10. Statenvoorstel initiatiefvoorstel nota dierenwelzijn, afkomstig van de PvdD 
Mevrouw Verkleij heeft van andere fracties begrepen dat zij informatie willen hebben over de 
landelijke en provinciale taken. In haar toelichting op het initiatiefvoorstel gaat zij daar uitgebreid op 
in. Een eventuele ambtelijke toevoeging is van harte welkom. 
 
De heer V.d. Lagemaat merkt op dat veel zaken op het gebied van dierenwelzijn landelijk geregeld 
zijn. Niet duidelijk is wat er op dat gebied nog provinciaal geregeld moet worden. 
 
De heer Balemans sluit zich bij deze vraag aan. Hij gaat ervan uit dat daarover in de volgende 
vergadering wordt besproken. 
 
De heer De Heer laat weten dat zijn fractie kan instemmen met het statenvoorstel, echter, vragen zijn 
er wel over de kaders. Als tussenstap moet in kaart worden gebracht wat de provinciale 
verantwoordelijkheden en taken zijn; een notitie daarover zou wenselijk zijn. Wanneer daarover 
overeenstemming bestaat, kan er een nota worden opgesteld. 
 
Mevrouw Stadhouders vraagt om inzicht in de activiteiten van het IPO in dit verband, in 
samenwerking met LNV. Het zal dan gaan om activiteiten die erop gericht om provinciaal beleid 
nauw te laten aansluiten op het landelijk beleid. Het CDA wil dit graag weten bij de beoordeling van 
het initiatiefvoorstel. 
 
De heer De Vries vindt het ook van belang te weten hoe dubbelingen in provinciaal en landelijk 
beleid kunnen worden voorkomen. 
 
11. Statenbrief streekplanuitwerking Hart van de Heuvelrug III, Den Dolder vierde kwadrant-
Leeuwenhorst 
Behandeling van dit agendapunt wordt doorgeschoven naar volgende vergadering. De plv. voorzitter
geeft wel gelegenheid voor vragen die in de volgende vergadering zullen terugkomen.  
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De heer Balemans heeft kritische vragen over de overeenkomst die naar de mening van de VVD 
hiaten bevat.  
 
De heer Weijers heeft geen bezwaar tegen doorschuiven van dit voorstel naar de volgende 
vergadering. Wel is zijn vraag of dat effect heeft op het tijdpad dat bij het voorstel is gevoegd. 
De heer Balemans wijst erop dat dit voorstel in de G.S.-vergadering van 7 oktober kan worden 
behandeld, indien een en ander in de commissievergadering van 6 oktober is besproken. 
 
De heer Duquesnoy begrijpt dat dit stuk slechts één keer met de commissie wordt besproken. Het is 
dan ook van groot belang dat dit gebeurt in aanwezigheid van de portefeuillehouder. 
 
De heer De Wilde vraagt aandacht voor een aanpassing van de tekst. In de vierde alinea op pag. 8 
wordt aangegeven: “de locatie is particulier eigendom en daarmee openbare ruimte.” Dat moet 
worden gewijzigd in: “en is daarmee geen openbare ruimte.” 
 
12. Statenvoorstel uitvoering routekaart Agenda Natuur 
Mevrouw De Graaff wil ook dit voorstel naar de volgende vergadering verschuiven, dit onder 
verwijzing naar de tekst op pag. 17 van het verslag van 9 juni, nl. de toezegging dat de 12 punten uit 
de routekaart in een memo zouden terugkomen. De huidige informatie is onvoldoende om na te gaan 
in welke programma’s en plannen de 12 punten zijn geland. 
 
De heer Kloppenborg memoreert dat het om een vrij integrale agenda gaat en om die reden hecht hij 
aan aanwezigheid van de heer Krol bij de bespreking van dit punt. 
 
Mevrouw Fokker merkt op dat agrarisch natuurbeheer moet worden meegenomen in de uitvoering 
van deze routekaart. 
 
De heer De Heer gaat ervan uit dat de eerste bijlage de antwoorden bevat van eerdere vragen van 
deze commissie. 
 
De plv. voorzitter verzoekt detailvragen vooraf te stellen zodat deze ambtelijk kunnen worden 
beantwoord. 
Ook dit agendapunt wordt naar de volgende vergadering verschoven. 
 
TER KENNISNEMING 
 
13. Voortgangsrapportage Platteland in Ontwikkeling 
 
14. Wijziging in de samenstelling van de landinrichtingscommissie Noorderpark 
 
15. Project “Heel de Heuvelrug” vormgeven gebied Agenda Vitaal Platteland 
 
16. Projecten 2007 en 2008 in het kader van het Amendement beperken overstromingsrisico’s 
regionale keringen 
 
17. Verhoging van drie subsidieplafonds voor het jaar 2008 bij de Subsidieregeling 
natuurbeheer provincie Utrecht 2007 
 
18. Reactie Ontwerp stelsel natuur- en landschapsbeheer 
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19. Almere Oost 
De PvdA zal hierover schriftelijke vragen stellen. 
 
20. Beantwoording vraag mevrouw Visscher inzake oevers in de bebouwde kom van Mijdrecht 
 
21. Convenant verdrogingsbestrijding TOP gebieden 
De PvdA zal hierover schriftelijke vragen stellen.  
 
22. Plan van Aanpak actualisatie vergunningen beleid Bodemenergie 
 
23. Gebiedsdocument Werelderfgoed Stelling Amsterdam 2007-2013 
 
24. Haalbaarheid aanwijzing stiltegebied Den Treek 
Op een vraag van mevrouw Fokker antwoordt de heer De Wilde dat agendapunt 24 betrekking heeft 
op de vraag of de natuurgebieden Den Treek en landgoed Geerestein als stiltegebieden kunnen 
worden aangewezen. Inmiddels heeft G.S. besloten dat niet te doen. 
Mevrouw Fokker zal hierover alsnog een schriftelijke vraag indienen. 
 
25. Uitvoering van de motie wildaanrijdingen 17 december 2007 PvdD 
De PvdD zal hierover schriftelijke vragen indienen. 
 
26. Amendement compartimentering Gelderse Vallei 
 
27. Besluitvorming in het kader van de subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer, 
beheervergoedingen overwinterende ganzen 
 
28. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de plv. voorzitter de vergadering. 
 


