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2009RGW58 

VERSLAG van de vergadering van de commissie Ruimte, Groen en Water d.d. 6 april 2009 in 
het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden te Houten  

Aanwezig:
Dhr. G.J. v.d. Werff (voorzitter), dhr. J. Binnekamp (gedeputeerde), dhr.drs. W.M. de Jong 
(gedeputeerde), dhr.drs. R.W. Krol (gedeputeerde), dhr. E.R.M. Balemans (VVD), mw. L.C. 
Dekkers-Raadsen (CDA), mw.drs. R.K. Dik-Faber (ChristenUnie), dhr.drs. P.W. Duquesnoy (SP), 
mw.drs. N. van Gemert (SP), mw.mr. K.J. Fokker (PvdA), dhr.drs. C. de Heer (ChristenUnie), 
dhr.mr. P. Kelder (VVD), dhr. J.F.M. Kloppenborg (GroenLinks), dhr. J. van de Lagemaat (SGP), 
mw. D. Lamers-Tiecken (VVD), dhr. R.J. Martens (PvdA), 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: mevrouw drs. T. Beukema (GroenLinks); 

Van ambtelijke zijde aanwezig: dhr.drs. H. Schoen (adjunct-griffier) en mw. G. van Weerd (verslag). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Gezien de zeer uitgebreide agenda, 
verzoekt hij de commissie mee te werken aan een vlotte afhandeling van de agendapunten. 
 
2. Ingekomen stukken 
1. RGW36, memo gedeputeerde Krol d.d. 9 maart jl. inzake overcompensatie Rhenen, 

mevrouw Groos van Lingen 
2. RGW52, afschrift van G.S. goedkeuringsbesluit bestemmingsplan Boslandweg-Oost 

Rhenen 
3. RGW 38, memo gedeputeerde Krol, ontwikkeling robuuste verbinding Veluwe en 

Heuvelrug 
4. RGW 50, afschrift VNO-NCW Midden, voordracht leden PCL 
5. RGW 51, Hart van de Heuvelrug, afschrift aan de heer Wigman inzake ruimtelijk plan 

Soesterberg 
6. RGW 54, beantwoording vragen evacuatie van dieren 
Al deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen.  
 
3. Verslag Statencommissie Ruimte, Groen en Water van 9 maart 2009 
Het verslag van deze vergadering wordt vastgesteld. 
* Naar aanleiding van pag. 5, laat mevrouw Verkleij weten dat de PvdD schriftelijke vragen zal 

indienen naar aanleiding van de notitie over de karpers.  
* Naar aanleiding van pag. 5, meldt mevrouw Verkleij dat zij nog geen verslag van de 

bijeenkomst over de benutting van de bodemkaart heeft ontvangen. De voorzitter antwoordt 
dat dit verslag reeds digitaal naar de commissie is gezonden. Een nazending zal plaatsvinden 
naar mevrouw Verkleij. 

 
4. Mededelingen 
De heer Kloppenborg heeft het AVP als thema aangemeld voor het onderzoek van de Randstedelijke 
Rekenkamer. Mevrouw Verkleij steunt dit voorstel. 
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De heer Binnekamp deelt mede dat de plannen inzake Ruimte voor de Lek zijn vertraagd aangezien 
de stuurgroep pas deze week in vergadering bijeenkomt. De provincie Utrecht, vier gemeenten en 
twee waterschappen zullen worden voorgesteld in te stemmen met het in planstudie nemen van  
variant 4. Ingezet wordt op ruimtelijke kwaliteit en veiligheid met een samengaan van natuur en 
recreatie. Over de bandbreedte zal met bewoners in ateliers van gedachten worden gewisseld. Het 
voorstel zal worden geagendeerd voor de commissievergadering van 18 mei a.s. en voor de P.S.-
vergadering van 8 juni.  
 
5. Rondvraag 
Mevrouw Fokker stelt de voorgenomen baggerstort recreatieplan Gravenbol in Wijk bij Duurstede 
aan de orde. Zij heeft kennisgenomen van het rapport van TNO over het gevaar van vermenging van 
grondwater en bagger. Inmiddels heeft de wethouder de zaak stil gelegd. Zij stelt de volgende 
vragen: 
1. Gaat het om bagger uit het Amsterdam-Rijnkanaal? 
2. Wat is de verhouding tussen uitdieping in relatie tot het project Ruimte voor de Rivier? 
3. Wat gaan G.S. doen met het besluit Bodemkwaliteit en de nieuwe categorie bagger? 
4.  Speelt deze kwestie bij meerdere zandgaten? 
De heer Binnekamp antwoordt dat het werk bij de Gravenbol is stilgelegd omdat de minister eerst 
wil onderzoeken of dergelijke werkzaamheden, betrekking hebbend op bagger klasse 3, wel kunnen 
worden toegestaan.  Niet de wethouder, maar de minister heeft het werk stilgelegd. 
Hij zegt mevrouw Fokker toe dat hij haar overige vragen schriftelijk zal beantwoorden.  
 
De heer De Heer stelt voor een kennismakingsbijeenkomst te organiseren voor de Provinciale 
Commissie Leefomgeving en de commissie RGW, bij voorkeur ná 11 mei a.s. De voorzitter zegt toe 
dat hij t.z.t. op deze vraag zal terugkomen.  
 
6. Termijnagenda 
Op een vraag van de heer Seldenrijk, bevestigt de voorzitter dat het punt “stand van zaken natura 
2000” wordt geagendeerd voor de vergadering van 22 juni a.s. Aangezien het hier om zeer complex 
onderwerp gaat stelt de heer Seldenrijk voor om, voorafgaand aan de commissievergadering, een 
expertmeeting te organiseren waarvoor o.a. mensen uit het veld kunnen worden uitgenodigd.  
De voorzitter weet niet of dit in de agenda kan worden ingepast. Dit zal worden nagegaan en t.z.t. zal 
de heer Seldenrijk daarover nadere informatie ontvangen.  
 
7. Statenvoorstel Structuurvisie baggerberging provincie Utrecht 
De voorzitter geeft het woord aan de heer H.R. Kranenberg, voorzitter vereniging van GUS. De heer 
Kranenburg leest een notitie voor, die als bijlage 1 bij het verslag van deze vergadering zal worden 
gevoegd (inclusief het artikel uit het Financieele Dagblad over slinkende afvalberg). 
 
De voorzitter geeft de commissieleden gelegenheid voor het stellen van vragen. 
 
Mevrouw Verkleij constateert dat de inspreker aangaf dat er sprake is van een baggerbergingslocatie 
naast de EHS van Gelderland. De heer Kranenberg bevestigt dit: Zevenhuizen grenst aan het 
Nationaal Landschap van Gelderland. 
 
Mevrouw Lamers vraagt verduidelijking omtrent de asbestverwerking, zoals door de heer 
Kranenberg werd gesteld. De heer Kranenberg zet uiteen dat Smink recycling bedrijf een 
milieuvergunning heeft gekregen voor de verwerking van 700.000 m3 extra afval. Dat zal 
voornamelijk asbest betreffen. Dit afval zal evenals de bagger bovenop de afvalberg worden gestort 
met alle gevolgen van dien.  
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De heer Duquesnoy begrijpt dat, wanneer bij de afvalstortplaats Smink niet in een baggerberging 
zou worden voorzien, het asbestafval daar kennelijk nog steeds zal worden gestort. De heer 
Kranenberg laat weten dat er voor het bedrijf wel degelijk een grote belemmering gaat ontstaan, 
wanneer er niet in een baggerberging zal worden voorzien.  
 
Mevrouw Fokker vraagt G.S. te reageren op de uitspraak van de inspreker over het grenzen van de 
baggerberging aan de EHS in Gelderland. De heer De Jong laat weten dat de inspreker doelt op het 
Nationaal Landschap in Gelderland en daarop is een ander regime van toepassing dan op de EHS.  
 
De voorzitter geeft het statenvoorstel Structuurvisie baggerberging provincie Utrecht in bespreking.  
 
De heer Van der Lagemaat begrijpt dat de oorspronkelijke locatie Zevenhuizen wordt ingetrokken en 
dat nu wordt gekozen voor een baggerberging op de afvalstortplaats Smink. Hij vraagt wat de 
financiële consequenties van deze keuze zullen zijn, met name voor de gemeente Amersfoort. 
 
Mevrouw Verkleij vraagt naar de stand van zaken in het beroep tegen de vergunning Wet 
Milieubeheer bij de Raad van State. 
 
De heer De Heer memoreert dat de baggerstort de gemoederen al jarenlang bezighoudt. Voorliggend 
voorstelt vloeit voort uit eerdere keuzes van P.S. en zijn fractie accepteert dat. Wat de ChristenUnie 
betreft, kan dit voorstel als sterstuk aan P.S. worden voorgelegd.  
 
Mevrouw Lamers sluit zich aan bij de bijdrage van de heer De Heer.  
 
De heer Kloppenborg memoreert de lange voorgeschiedenis van de baggerberging. Hij staat op het 
standpunt dat de inspreker interessante zaken naar voren heeft gebracht. Welke locatie er ook wordt 
gekozen, altijd moet kritisch worden nagegaan of een dergelijk groot ruimtebeslag wel nodig is; 
wanneer de omvang kan worden beperkt blijft er meer ruimte over voor andere functies. Mogelijk 
kan nader worden onderzocht of de omvang van de locatie toch kan worden beperkt. Voorts is het 
nog maar de vraag of deze locatie zich gaat vullen, wanneer zaken aan de vrije markt worden 
overgelaten.  
 
De heer Duquesnoy constateert dat op pag. 5 wordt gesproken over wederkerigheid van de 
marktwerking. Hij vraagt of de provincie daar onder uit kan en wat dit zal gaan kosten. Voorts 
vraagt hij naar de effecten van de nieuwe inzichten met betrekking tot de baggerstort. 
 
De heer Ruijs kan zich vinden in de planologische motivering voor deze locatie, nl. dat er op deze 
specifieke locatie betere oplossingen in technisch opzicht mogelijk zijn. Het CDA staat op het 
standpunt dat de functie van baggerberging noodzakelijk is, echter, de vraag is wel of een 
baggerberging in de provincie Utrecht noodzakelijk is. Hij vraagt G.S. dienaangaande om een 
reactie. Voorts vraagt hij of de voorgestelde wijziging in de procedure financiële gevolgen zal 
hebben voor de provincie Utrecht.  
 
Mevrouw Fokker laat weten dat de PvdA voorliggend voorstel als een sterstuk voor P.S. beschouwt. 
Het einde van een hele lange procedure komt nu in zicht. Deze procedure moet nu ook worden 
afgehandeld, temeer daar de provincie Utrecht op het gebied van baggerberging een taak heeft en de 
minister reeds heeft ingestemd met reductie van de hoeveelheid te verwerking bagger.  
 
De heer De Jong bevestigt dat het hier gaat om een sluitstuk van een langdurige procedure. 
Nadrukkelijk is afgewogen wat de beste ruimtelijke plek voor een baggerberging in de provincie 
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Utrecht is. De afvalstortplaats Smink biedt alle partijen de meeste voordelen. De gemeente 
Amersfoort is eigenaar van de grond. Deze alternatieve locatie biedt een oplossing voor de 
woningbouw. Hij weet niet wanneer de uitspraak van de Raad van State kan worden verwacht.  De 
omvang van de locatie is al zoveel mogelijk beperkt. Gebleken is dat een combinatie van stort en 
baggerberging de meest efficiënte oplossing is. Wederkerigheid door marktwerking zal niet méér 
bagger opleveren. Overigens is het mogelijk dat er ook Duitse bagger verwerkt zal worden. Het gaat 
er nu om of er planologische mogelijkheden zijn voor een baggerstort, los van de marktwerking. 
Spreker ziet er niets in om nieuwe inzichten te gaan afwegen in relatie tot de gemaakte keuze. In de 
provincie Utrecht is een baggerberging nodig en dat komt voort uit veel eerder gemaakte keuzes. Het 
gaat hier om een structuurvisie met een planologische procedure terwijl de milieuvergunning onder 
de rechter is.  
 
Desgevraagd laat de SP weten voorliggend voorstel niet als een sterstuk te beschouwen. 
 
De voorzitter sluit de discussie over dit onderwerp. Dit voorstel komt ter behandeling terug in de 
volgende P.S.-vergadering. 
 
8.  Statenvoorstel subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer 
De heer Seldenrijk brengt het volgende naar voren: 
Het huidige budget is waarschijnlijk niet toereikend. Dit zal vooral afhangen van de beheersplannen 
die op dit moment in de maak zijn. 
1. Wanneer is de verwachting dat deze klaar zijn? 
2. Kunnen G.S. een indicatie geven over welke bedragen het mogelijk gaat? 
3. De vergoedingen/aanvraag/controle gaan via LNV mocht het tot prioriteren komen vanwege 

te weinig middelen; wordt het dan “wie het eerst komt het eerst maalt”, of zijn daar andere 
gedachten over? 

In overleg met IPO en LNV is er gekozen voor één uniforme vergoeding per beheerspakket. De 
beheerswijzer die ontwikkeld is door de Animal Science Group uit Wageningen laat op 
bedrijfsniveau bij agrarische bedrijven grote verschillen zien in de prijs die nodig is om een bepaald 
beheerspakket kostendekkend uit te voeren. 
- Is dit bekend bij G.S.? 
- Uiteraard is deelname vrijwillig, maar een reële vergoeding was toch het uitgangspunt? 
In deze subsidieverordening komt helaas weer een oude discussie terug. Er is een koppeling gemaakt 
tussen de regeling natuurlijke handicaps en de regeling voor agrarisch natuurbeheer. Hierdoor is het 
alleen mogelijk om de subsidie voor de natuurlijke handicaps te krijgen op die percelen waar ook 
een contract voor natuurbeheer is afgesloten. 
- Kunnen G.S. aangeven waarom dat is gedaan? 
- Delen G.S. de mening van het CDA dat natuurbeheer vaak maar op een beperkt deel van een 

agrarisch bedrijf is in te passen, en natuurlijke handicaps binnen het hele bedrijf zijn te 
voelen? 

Het onderdeel “landschapsbeheer” komt nog niet echt uit de verf in dit subsidiestelsel; komt dit later 
via het maatwerk nog terug? Spreker stelt voorts een vraag over de opmerking op pag. 43, onderdeel 
B.2. Landschapselementen en bijbehorende beheerpakketten komen voor rekening van de provincie. 
Op pag. 42 wordt melding gemaakt van pakketten voor historische gebouwen en omgeving en 
Aardwerken. Spreker neemt aan dat dit nieuwe onderdelen zijn van het subsidiestelsel en vraagt zich 
af waarom deze onderdelen niet vallen onder het kopje ‘maatwerk’.  

De heer Martens stelt de volgende vragen: 
1. Destijds is er veel werk van gemaakt om de vergoeding voor de natuurlijke handicaps los te 

koppelen van andere voorwaarden voor agrarisch natuurbeheer. Het is hem niet duidelijk 
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waarom er in voorliggend voorstel toch weer een koppeling tot stand is gekomen.  Hij vraagt 
dienaangaande om verduidelijking. 

2. Voorts sluit hij zich aan bij de vragen van het CDA waar het gaat om de financiën.  

De heer Kloppenborg laat weten dat GroenLinks tevreden is over voorliggend subsidiestelsel 
Natuur- en Landschapsbeheer. Het is van groot belang dat het landschap in regelingen steeds meer in 
beeld komt. Vragen zijn er nog wel over de financiering. Voorts verwijst hij naar pag. 43 van de 
subsidieverordening. Wat hem betreft wordt er onder bepaalde voorwaarden door de provincie een 
onderdeel over landschapselementen en bijbehorende beheerpakketten toegevoegd. Agrarisch 
natuurbeheer verloopt via de agrarische natuurverenigingen. Echter, er zijn ook boeren, die zich niet 
bij een agrarische natuurvereniging hebben aangesloten, maar die zich wel op agrarisch natuurbeheer 
willen toeleggen. Hoe wordt dat geregeld? 

De heer Kelder sluit zich namens de VVD aan bij eerder gemaakte opmerkingen over de koppeling 
tussen natuurlijke handicaps en agrarisch natuurbeheer. Voorliggende regeling is duidelijker en 
maakt een efficiënter gebruik van de middelen mogelijk, maar toch blijft er sprake van 
administratieve lastendruk. Zijn fractie ontvangt graag een periodieke evaluatie van deze regeling. 
Spreker signaleert voorts dat de communicatie tussen terreinbeherende organisaties en gemeenten 
vaak niet optimaal is, bv. als het gaat om verwijdering van exoten. Hij gaat ervan uit dat gemeenten 
wel adequaat geïnformeerd worden over de aanpak.  

De heer De Vries vindt het belangrijk dat er al in deze fase contact wordt opgenomen met de 
Europese Commissie, teneinde regelingen op dit terrein te stroomlijnen. 

Mevrouw Dik hecht eraan dat deze regeling ook wordt voorgelegd aan de commissie Deregulering; 
dat is tot nog toe niet gebeurd.  Zij sluit zich verder aan bij de opmerkingen van het CDA waar het 
gaat om de vergoedingen voor beheer. Haar fractie vindt dit verder een prima regeling.  

Mevrouw Verkleij vindt de aanpassing van de regeling op het gebied van o.a. het weidevogelbeheer 
uitstekend. Verder heeft haar fractie wel wat punten van zorg, waar het gaat over: 
- het mozaïekbeheer. 
- de uitwerking: de omvang van de zones waar niet gemaaid mag worden. 
- certificering: de commissie dient onafhankelijk te zijn. 
- controle: haar fractie is voorstander van een onafhankelijke controle. 
- kwaliteitsimpuls; hoe wordt de kwaliteit gewaarborgd? 
Haar fractie suggereert de beheerders een bonus te geven wanneer de beoogde resultaten zijn bereikt. 
Zij vraagt hoe de gedeputeerde daar tegenover staat. 

 
De heer V.d. Lagemaat sluit zich aan bij het CDA. Hij verwijst voorts naar artikel 3.6.1.g waar 
melding wordt gemaakt van “10 werkdagen”.  Een en ander is niet correct geformuleerd en 
aanpassing van de tekst is nodig. Bijlage 4, onderdeel A, (zie punt 2 van pag. 14) bevat een zware 
bepaling die tot gevolg kan hebben dat de gehele subsidievergoeding komt te vervallen. Die bepaling 
vindt de SGP te zwaar en moet komen te vervallen. Hij vraagt hoe G.S. daar tegen aan kijken. 

De heer Krol laat weten dat hij vragen nu in hoofdlijnen zal beantwoorden; hij zal nog voorafgaand 
aan de komende P.S.-vergadering schriftelijk op een aantal onderwerpen terugkomen. Het feit dat de 
provincie verantwoordelijk wordt voor het programma Beheer, terwijl dit programma op centraal 
niveau tot stand is gekomen, levert spanning op. Die spanning kan worden opgelost met provinciaal 
maatwerk. In deze regeling liggen de basisafspraken vast, die provincies met elkaar hebben gemaakt, 
maar daarnaast wordt maatwerk toegepast dat, in financiële zin, voor rekening komt van de 
desbetreffende provincie. G.S. zullen P.S. laten weten wat het maatwerk inhoudt en wat daarvan de 
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financiële gevolgen zijn, zodat P.S. zich daarover kunnen uitspreken. Op voorhand is wel duidelijk 
dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn; er is ook niet meer geld beschikbaar (‘op is op’).  
De beheerplannen zullen vanaf mei 2009 ter inzage worden gelegd.  
LNV voert het beheer uit, in opdracht van de provincie; de controle wordt uitgevoerd door de AID.  
Inderdaad bevat deze centrale regeling weer een koppeling tussen natuurlijke handicaps (de zgn. 
bergboerenregeling) en agrarisch natuurbeheer; zelf is hij daarvan geen voorstander. In de 
veenweidegebieden zal de bergboerenregeling in 2009 worden opengesteld, waardoor er geen sprake 
is van een koppeling. Na 1 januari 2010 is ontkoppeling alleen mogelijk met instemming van LNV. 
De provincie Utrecht zal bij LNV aandringen op het vervallen van de huidige koppeling tussen 
natuurlijke handicaps/bergboerenregeling en het agrarisch natuurbeheer. 
De heer Martens vraagt waarom LNV nu voorstander is van een koppeling. De heer Krol kan die 
vraag niet beantwoorden maar zal daar schriftelijk op terugkomen.  
Hij vervolgt dat ‘losse’ individuele boeren nog steeds van de regeling gebruik kunnen maken.  
Ook hij is voorstander van een evaluatie van de regeling; zijn voorkeur gaat uit naar een evaluatie 
over twee jaar.  
De provincie wil bevorderen dat terreinbeherende organisaties adequaat met gemeenten 
communiceren over de aanpak van bv. verwijdering van exoten. Wanneer die communicatie 
achterwege blijft, dan hoort hij dat graag.  
Duidelijk is dat deze regeling op Europees niveau moet worden afgestemd en getoetst; dit wordt 
door het IPO opgepakt. De merkwaardige tekst op een aantal punten uit de regeling, zoals door de 
SGP werd aangegeven, zal worden aangepast.  
Voor 1 januari 2010 moet er een Europees akkoord voor dit subsidiestelsel worden afgegeven, 
echter, hij kan niet garanderen of die planning daadwerkelijke gehaald zal worden.   
De heer De Vries vindt het belangrijk dat er nu al contacten met Europa over dit proces worden 
onderhouden. De heer Krol antwoordt dat dit ook het geval is. Hij vervolgt dat de provinciale 
commissie Deregulering niet meer in beeld is. Derhalve is gevraagd op centraal niveau na te gaan of 
de regeling dereguleringselementen in zich heeft.  
Hij benadrukt dat de oude subsidieregeling zeer complex was en in dat opzicht wordt er nu een grote 
stap voorwaarts gezet, ook al blijft de nieuwe regeling eveneens redelijk gecompliceerd. 
Mevrouw Dik vindt het belangrijk dat de regeling eensluidend in de provincies wordt toegepast. Zij 
verzoekt de aanbevelingen van Actal mee te nemen in de evaluatie.  
De heer Krol vervolgt dat het maairegime, ook met het oog op het in acht nemen van zones rond 
vogelnesten,  niet is gewijzigd. Hij laat voorts weten dat de auditcommissie onafhankelijk is.   
Op een vraag van de SGP over de subsidievoorwaarden voor agrarisch natuurbeheer, antwoordt de 
heer Krol dat deze voortvloeien uit de zgn. cross compliance. Hij zegt toe een en ander nader 
schriftelijk te zullen toelichten. 
 
Gehoord de discussie, constateert de voorzitter dat het voorstel subsidiestelsel Natuur- en 
Landschapbeheer niet als sterstuk aan P.S. wordt aangeboden. 

9. Statenbrief Landschapsfondsen 
Mevrouw Dik memoreert dat de ChristenUnie eerst om terughoudendheid heeft gevraagd ten 
aanzien van het punt van de Landschapsfondsen. Gebleken is dat er veel goodwill is in de streek en 
dat de problemen zich vooral in de regievoering voordoen. Eén van de aanbevelingen heeft 
betrekking op het vormen van Landschapsfondsen. Haar fractie onderschrijft dat. De TaskForce 
geeft de provincie een belangrijke taak, zoals de regierol. Zij vraagt of G.S. die regierol gaan 
oppakken. Bij regionaal maatwerk kan de provincie een stimulerende en coördinerende rol 
oppakken.  
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Mevrouw Van Gemert laat weten dat zij zich voor een groot deel aansluit bij de reactie van de 
ChristenUnie. Het voorstel bevat een kleine inventarisatie van andere provincies maar zij heeft 
behoefte aan een concrete evaluatie, met name waar het gaat om de vraag of landschapsfondsen 
succesvol zijn. Het stuk stelt haar in die zin wat teleur. Er worden wel drie voorbeelden genoemd, 
maar de voor- en nadelen daarvan worden niet geschetst. Het is haar niet duidelijk waarom er 
gesproken wordt van staatssteun, wanneer alleen de rente van het fonds wordt gebruikt. Zij vraagt 
wat er dan wél mogelijk is, zonder dat het als staatssteun wordt aangemerkt. Zij vraagt waarom G.S. 
niet ingaan op andere voordelen van landschapsfondsen. De SP is enthousiast over 
landschapsfondsen en hoopt op meer uitwerking.   

De heer Snyders laat weten dat MooiUtrecht positief is over het streven naar landschapsfondsen. 
Verder wacht hij de antwoorden van de gedeputeerde op gestelde vragen met belangstelling af. 

De heer Seldenrijk laat weten dat het CDA positief is over dit stuk waarin drie keuzemogelijkheden 
worden aangegeven. Hij vindt het jammer dat de overige fracties niet op die keuzemogelijkheden 
ingaan. Hij laat het volgende weten:  
- Landschapsfondsen met private middelen worden door het CDA positief beoordeeld,  echter, 

het gaat in dit geval slechts om marginale bedragen. De bedrijven hebben vooral behoefte aan 
iets tastbaars.  

- De beste mogelijkheden doen zich voor in een combinatie van private en publieke middelen. 
De bal ligt hier vooral bij de gebieden, de gemeenten en de waterschappen. De provincie 
heeft dienaangaande een ondersteunende taak.  

- Extra loketten moeten worden voorkomen.  

De heer Martens memoreert dat al jarenlang wordt gesproken over de landschapsfondsen. De PvdA 
beoordeelt de landschapsfondsen als een positief instrument. Van belang is het dat negatieve 
ervaringen elders duidelijk worden benoemd, ook wanneer dat betrekking heeft op het binnenhalen 
van private middelen. Vragen heeft hij over de meerwaarde van een gemengd fonds ten opzichte van 
het subsidiestelsel; juist een subsidiestelsel laat ruimte voor aanvullende maatregelen van het rijk. 
Twijfels heeft de PvdA over de combinatie van publieke en private middelen omdat men daarmee 
vaak tegen Europese regelgeving aanloopt. Wanneer alleen gebruik wordt gemaakt van private 
middelen ondervindt men daar geen hinder van. 

Mevrouw Dik memoreert dat eerder werd gesteld dat de beheervergoedingen onvoldoende zijn. Met 
landschapsfondsen kunnen boeren over de streep worden getrokken. De discussie over koppeling 
tussen publieke en private middelen moet h.i. wel worden aangegaan, vooral omdat dit ook een 
discussie is die op rijksniveau wordt gevoerd.  

De heer Martens vindt het belangrijk dat de financiële middelen aan gebieden worden gekoppeld 
waarmee lange termijndoelen kunnen worden gerealiseerd; ook kan er jaarlijks worden uitbetaald. 
Hij blijft erbij dat het moeilijk zal zijn private middelen binnen te halen.  

De heer V.d. Lagemaat merkt op dat de SGP nog niet weet of landschapsfondsen wel wenselijk zijn. 
Een extra loket moet worden voorkomen, temeer daar dit kostenverhogend zal werken. Verder sluit 
hij zich aan bij de bijdragen van CDA en ChristenUnie. 

Mevrouw Verkleij deelt mede dat de PvdD enthousiast is over voorliggend voorstel. Wel vraagt zij 
om meer informatie over de initiatieven die reeds gestart zijn en over de gemengde fondsen. Van een 
combinatie van private en publieke middelen kan een stimulans uitgaan.  

De heer De Vries laat weten dat ook D66 enige terughoudendheid heeft ten aanzien van de 
landschapsfondsen. Wanneer daartoe wordt besloten, dan mag er niet gestapeld worden met bv. de 
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gebiedscommissies. Ook moeten de voorwaarden van de landschapsfondsen duidelijk worden 
afgebakend. Vragen heeft hij over de leefbaarheidsbudgetten voor de stad Utrecht; de vraag is of een 
en ander wel te maken heeft met de leefbaarheid in de wijken. Onlangs heeft hij een presentatie van 
Tom Bade bijgewoond over de vermenging van publieke en private gelden. Dat roept veel vragen 
op. D66 wil uitsluitend gaan voor private middelen omdat dit overzichtelijk is en aanvullend beleid 
van de provincie mogelijk maakt. Er moet in een onafhankelijke loket worden voorzien. In 
voorliggende notitie komende voor- en nadelen onvoldoende uit de verf en ontbreken handvatten 
voor een scherpe discussie over landschapsfondsen; Voorts wijst hij op het Landschap Erfgoed 
Utrecht. Hoe verhoudt het landschapsfonds zich tot het Landschap Erfgoed Utrecht? 

De heer Kloppenborg vindt de notitie over de landschapsfondsen wat mager en afhoudend. Toch is 
de vraag terecht wat een landschapsfonds toevoegt, naast alle andere instrumenten als AVP, 
gebiedsplannen, programma beheer e.a. Daar ligt wel een grote uitdaging, juist om iets toe te voegen 
zonder dat dit een extra loket tot gevolg heeft. Heel duidelijk moet worden gemaakt wat de 
voordelen van een landschapsfonds zijn en nadere invulling dienaangaande is noodzakelijk. 
Discussie is ook nodig over de vraag hoe extra financiële middelen kunnen worden binnengehaald, 
zonder dat dit met teveel rompslomp gepaard gaat. 

De heer Krol laat weten dat voorliggende notitie bewust zo is opgesteld. Landschapsfondsen zijn een 
mooi instrument maar de provincie wil de discussie daarover wel sturen. Landschapsfondsen bieden 
een plus wanneer ze met private middelen gevuld worden; dan kunnen er mogelijkheden worden 
toegevoegd die met een dichtgetimmerde regelgeving niet mogelijk zijn. Wanneer er publieke 
gelden worden toegevoegd aan de landschapsfondsen, dan heeft dat consequenties voor het AVP en 
grote beperkingen van de mogelijkheden in het gebied tot gevolg. Hij is daar geen voorstander van. 
Het gaat om meer kwaliteit in het landschap en alleen met behulp van private middelen kunnen extra 
loketten en bureaucratie worden voorkomen. G.S. willen maatwerk gaan ontwikkelen, met de focus 
op private financiering, en daarover zal in het najaar met deze commissie van gedachten worden 
gewisseld    

De voorzitter rondt de discussie over dit agendapunt af.  

10. Statenvoorstel aankoop vliegbasis Soesterberg 
De heer Krol deelt mede dat de aankoop van de vliegbasis Soesterberg alleen onder de voorwaarden 
mogelijk is, zoals in voorliggend voorstel zijn geschetst. Op 11 juni a.s. zal met P.S. over de 
vaststelling van het Ruimtelijk Plan van gedachten worden gewisseld. Pas na de vaststelling van het 
Ruimtelijk Plan zal de overeenkomst worden getekend, dus niet eerder dan 12 juni a.s. G.S. zullen 
alleen tot aankoop overgaan wanneer de provincie in staat is dat op een financieel verantwoorde 
manier te doen.  

De heer Duquesnoy constateert dat de provincie veel risico’s overneemt, o.a. met betrekking tot 
explosieven en asbestmateriaal. Hij vraagt of dat in de WA-verzekering wordt meegenomen. 

De heer Snyders stemt in met de verwerving van de vliegbasis Soesterberg maar moeite heeft zijn 
fractie met een aantal voorwaarden; daar kan hij niet mee in stemmen. Hij adviseert G.S. opnieuw 
over de voorwaarden te gaan onderhandelen.  

Mevrouw Swets vraagt hoe groot de financiële risico’s van de provincie zijn, gelet op 
bodemsanering, met name waar het asbest betreft. 

De heer Martens vindt het een goede zaak dat de vliegbasis in eigendom van de provincie komt. Hij 
verwijst naar artikel 10.2 waarin wordt aangegeven dat er onderzoek is gedaan naar de 
bodemverontreiniging terwijl op pag. 2 wordt gemeld dat er onderzoek is verricht op de beoogde 
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woningbouwlocaties. Hij vraagt waarom er niet uitgebreider onderzoek is gedaan. Hij vraagt welke 
onderzoeken er na de overdracht nog meer nodig zullen zijn. Hij sluit zich aan bij eerdere vragen 
over de financiële risico’s die met deze transactie gemoeid zijn.  

Naar aanleiding van pag. 4, voorwaarden verwerving, vraagt mevrouw Verkleij of er een “achterdeur 
wordt opengehouden”  voor wat betreft het aantal te bouwen woningen. 

Mevrouw Dik laat weten dat zij, gezien de tijdsdruk in deze vergadering, drie vragen via de mail 
naar de griffie zal sturen. Zij sluit zich aan bij eerdere opmerkingen die gemaakt zijn over de 
financiële risico’s, ook voor wat betreft bodemsanering. Ook zij heeft de indruk dat er in het 
verrekeningbeding een achterdeur wordt gecreëerd naar meer woningbouw. Nu is er sprake van een 
goed evenwicht  terwijl er in de toekomst toch meer zicht komt op hogere woningaantallen. Zij 
vraagt hoe dat zich verhoudt tot het saldo nul principe en de EHS. 

De heer Weijers laat weten dat D66 voorstander is van aankoop van de vliegbasis door de provincie, 
zij het met enkele kanttekeningen.  Exploitatiesaldo nul is voor D66 geen heilig principe. Op pag. 2 
staat dat het plan ook mogelijkheden biedt om, indien daartoe de financiële noodzaak bestaat, aan de 
opbrengsten kant te sturen. Dat impliceert extra woningbouw en zijn fractie zou dat niet toejuichen.  

De heer Balemans vindt financiële soliditeit van groot belang. Tevreden is zijn fractie over de m2 
prijs die door de provincie is betaald. In principe kan zijn fractie dit koopcontract steunen. 
Aangegeven wordt dat de saneringskosten kunnen gaan oplopen. Er zijn drie onderzoeksrapporten 
beschikbaar en van de verontreiniging bestaat een goed beeld. Om juridisch steekspel naderhand te 
voorkomen, is het belangrijk dat ook defensie  de uitkomsten van deze onderzoeken definitief heeft  
geaccepteerd. Vragen heeft hij over de 10 jaar grens, daar waar het gaat om verwijtbaar gedrag. 
Wanneer er pas over drie jaar gebouwd gaat worden, gaat dan pas de 10 jaar grens in voor wat 
betreft de verantwoordelijkheid van defensie voor verwijtbaar gedrag, of geldt de termijn 10 jaar na 
aankoop? 

De heer Weijers geeft aan dat het in het somberste scenario zelfs mogelijk is dat de Raad van State 
woningbouw daar onmogelijk maakt. 

De heer Kloppenborg sluit zich aan bij de opmerking van D66 over exploitatiesaldo nul. Artikel 21, 
recreatieve ontsluitingsroute, komt voor rekening van de provincie. Hij vraagt of dit van een 
financieel voorstel kan worden voorzien. In artikel 25 wordt ingegaan op een hoogwaardiger 
bestemming. Wat GroenLinks betreft kan alleen natuur de meest hoogwaardige bestemming zijn. In 
artikel 27 wordt ingegaan op het verplaatsen c.q. plaatsen van een hekwerk op staatseigendommen. 
Hij vraagt waar een hek nodig is en of dat niet belemmerend is voor de EHS, c.q. doorgangsroute 
van dieren. 

De heer Krol laat weten dat hij een nadrukkelijke scheiding wil aanbrengen tussen de ruimtelijke 
discussie over het plan en voorliggend aankoopcontract vliegbasis Soesterberg. In de 
intentieovereenkomst is afgesproken dat de bodemvraagstukken voor rekening komen van de 
provincie en de niet ontplofbare explosieven voor rekening van het rijk. Een en ander is 
geïnventariseerd. Onderzoek is gedaan naar beoogde woningbouwlocaties maar ook op andere 
plekken heeft intensief onderzoek plaatsgevonden, echter, het is niet mogelijk alles in kaart te 
brengen. Bodemsanering en sloopkosten komen voor rekening van de provincie; om die reden is dat 
ook in kaart gebracht. Desalniettemin moet er ruimte zijn voor financiële tegenvallers. Hij heeft zich 
ingezet voor het verrekeningbeding, om meer opbrengsten te kunnen genereren zonder dat dit met 
meer woningbouw gepaard moet gaan. Wel zijn er mogelijkheden om het totale 
woningbouwprogramma te optimaliseren en dat moet ook in de overeenkomst worden opgenomen. 
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Mevrouw Dik begrijpt dat de heer Krol doelt op een bestemmingsplanwijziging. Nu al is de 
woningbouw in het gebied op het niveau van een vinexlocatie en haar partij is tegenstander van nog 
meer woningen. Een bestemmingsplanwijziging mag dan ook niet aan de orde zijn. 

De heer Martens heeft bij een vinexlocatie toch een andere beleving dan mevrouw Dik. 

De heer Krol laat weten dat de ontwerp koopovereenkomst de neerslag is van een taai 
onderhandelingsproces. Zoals bekend zijn de onderhandelingen met Domeinen erg scherp. Waar nu 
natuur is, kunnen geen woningen worden gebouwd. Hij is het eens met de stelling dat, vanuit 
ruimtelijke kwaliteit bezien, verdichting niet altijd de beste weg hoeft te zijn. Zo kan er in het gebied 
een beperkt aantal zeer dure woningen worden gebouwd; opbreng-technisch gezien is dat zeer 
interessant. Echter, de gemeenten willen dat niet en daar heeft de provincie zich naar te richten. Het 
hek zal de defensieterreinen afschermen, zoals Camp New Amsterdam en het museumcomplex. 
Duidelijk is dat de start en de afronding van de voorwaarden, zoals in het contract genoemd, binnen 
een termijn van 10 jaar zullen plaatsvinden. De termijn van 10 jaar gaat in op 12 juni 2009, de dag 
dat het contract zal worden ondertekend. Voorts verwijst hij naar artikel 10.2, bodemverontreiniging. 
Domeinen en de provincie Utrecht hebben de bodemrapporten bestudeerd en geaccepteerd.  
De heer Kloppenborg vindt nader overleg tussen partijen over de plaatsing van het hek wel nodig. 
De heer Krol antwoordt dat er naast voorliggend koopcontract een samenwerkingsovereenkomst 
tussen partijen zal worden gesloten, waarin de verhouding tussen de twee buren zal worden geregeld. 
Het hek zal daarin worden meegenomen.  

Na een inventarisatie door de voorzitter, blijkt dat D66, SP en MooiUtrecht voorliggend voorstel 
voor de aankoop van de vliegbasis Soesterberg niet als een sterstuk beschouwen.  

11.Statenbrief beleid golfbanen 

De voorzitter geeft eerst het woord aan de insprekers. 

De heer W. van Schaik, voorzitter van de Stichting Brigida, leest een notitie voor die als bijlage 2 
aan het verslag zal worden toegevoegd. 

De heer E. Plug leest een notitie voor die als bijlage 3 aan het verslag zal worden toegevoegd. 

De heer ir. A. Meijer, voorzitter werkgroep Dassen Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen-
Leersum, tevens lid van de dassenwerkgroep Maartensdijk, leest een notitie voor die als bijlage 4 
aan het verslag zal worden toegevoegd. 

Mevrouw Fokker vraagt of het mogelijk is een golfbaanterrein dasvriendelijk in te richten. De 
heer Meijer antwoordt  een golfbaan kan inderdaad dasvriendelijk worden ingericht. Maar dat 
geldt niet voor primair voedselgebied. Zelfs voor uitbreiding van een bestaande golfbaan is 
volgens Arcadis geen ontheffing mogelijk binnen primair voedselgebied." 
 

Mevrouw Van Gemert vraagt naar het verschil tussen de kaart van de heer Meijer en de kaart van 
G.S. De heer Meijer geeft aan dat provincie en hij dezelfde deskundigen raadplegen; in die zin zijn 
er geen verschillen in kaartmateriaal. 

De heer A. Vrijsen, bewoner van De Bilt, leest een notitie voor die als bijlage 5 aan het verslag zal 
worden toegevoegd.  

Mevrouw Fokker vraagt of de golfbanen onder landelijk gebied 2 vallen. Dit wordt door de 
voorzitter bevestigd.  
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De heer Krol zet uiteen dat de provincie het beleid heeft dat een golfbaan in landelijk gebied 2 in 
beginsel niet is toegestaan. Aan de gemeente de Bilt heeft de provincie altijd dit standpunt 
uitgedragen; vanaf het allereerste contact heeft de provincie zich zeer kritisch over de betreffende 
locatie in De Bilt uitgelaten. Een ontheffing voor wat betreft de Flora- en Faunawet is niet mogelijk, 
gezien de aanwezigheid van dassen in het gebied. Gevraagd werd waarom dergelijke initiatieven 
zo’n lange looptijd hebben. Duidelijk stelt hij dat het gemeenten vrij staat een discussie over een 
golfbaan te voeren, terwijl ze ervan op de hoogte zijn dat de provincie die locatie niet zal toestaan. 
G.S. hebben op het beleid één uitzondering gemaakt, nl. voor een golfbaan in Vianen. 

De voorzitter stelt voorliggende statenbrief beleid golfbanen aan de orde. Concreet is de vraag aan 
de commissie of de zinsnede “in beginsel niet” al dan niet uit het golfbaanbeleid moet worden 
geschrapt. Voorts zal de commissie nieuwe Wet ruimtelijke ordening ook het golfbaanbeleid in de 
verordening opnemen.  

Mevrouw Lamers meent dat deze kwestie is ingehaald door de nWro. In artikel 6.1.2, nieuwe en 
uitbreiding van bestaande golfterreinen, wordt aangegeven dat dit niet wordt toegestaan in landelijk 
gebied 2, behalve bij punt 4. Daarin wordt aangegeven dat G.S. ontheffing kunnen verlenen voor een 
gebied dat is aangeduid als LG2, onder de voorwaarde dat de agrarische structuur zo min mogelijk 
wordt aangepast en recreatief medegebruik is gewaarborgd. Het gaat hier om stapeling van functies 
en daar is de VVD voorstander van. Nadrukkelijk stelt zij dat al in de wet wordt aangegeven hoe met 
golfbaanaanleg moet worden omgegaan, dat wil zeggen, dat het niet is toegestaan tenzij aan vele 
voorwaarden wordt voldaan. Wanneer de commissie nWro het streekplan aan de nieuwe wet gaat 
aanpassen, kan dit worden meegenomen. Verdere discussie is in dit verband dan ook overbodig. Wel 
moet LTO geconsulteerd worden wanneer er ideeën zijn voor de aanleg van een golfbaan.  

De heer Krol constateert dat mevrouw Lamers citeert uit de ambtelijke concepttekst van de 
verordening, echter, een en ander is nog niet kortgesloten met de commissie RGW. Om die reden is 
afgesproken dat de commissie vandaag richtinggevend zal spreken over de vraag hoe moet worden 
omgegaan met LG 2 en hoe dat in de verordening moet worden geregeld. Wat hem betreft moet de 
technisch-juridische uitwerking van dit vraagstuk zoveel mogelijk worden overgelaten aan de 
commissie nWro. De tekst, waaruit mevrouw Lamers citeerde, is derhalve nog geen vastgesteld 
beleid.  

De heer De Vries begrijpt er wordt ingesproken over een golfterrein bij Maartensdijk maar 
tegelijkertijd moet worden voorkomen dat P.S. herhaaldelijk op individuele gevallen gaan reageren. 
De kaders en  afwegingscriteria voor golfbanenaanleg moeten duidelijk zijn zodat dit bij gemeenten 
geen misverstanden kan oproepen. Wat D66 betreft, was het beter geweest een kort overzicht te 
presenteren van de toetsingscriteria en hoe deze gehanteerd moeten worden. De woorden “in 
beginsel” zijn erg lastig omdat daarmee toch bepaalde situaties kunnen worden toegestaan. Hij 
begrijpt uit het stuk dat er op basis van de praktijk een aantal toetsingscriteria zijn, nl.: 
- het gebied moet aansluiten op stedelijk gebied 
- het gebied moet gunstig gelegen zijn en bereikbaar zijn 
- het gebied moet landelijk inpasbaar zijn 
- LG 2 
- het kan niet in de EHS liggen 
- vanuit de agrarische sector mag er geen belangstelling voor de gronden zijn. 
Van de insprekers heeft hij begrepen dat er nog een aanvullend criterium is nl: 

- de Flora en Faunawet dan wel de aanwezigheid van oranje soorten. 
Dit laatste is belangrijk maar heeft hij niet in de notitie teruggevonden. 
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Voorliggende criteria zijn toetsbaar, maar moeten wel van wegingsfactoren worden voorzien. Hij 
pleit ervoor de criteria in een helder stramien te plaatsen zodat gemeenten weten waar ze ten aanzien 
van het provinciale golfbanenbeleid aan toe zijn. Dat zou betekenen dat de criteria aangescherpt 
moeten worden, ook in deze kaderbrief, en deze moeten integraal worden betrokken bij de nieuwe 
structuurvisie. 

De heer De Heer deelt mede dat deze golfbaannotitie wat anders is dan zijn fractie had verwacht. Het 
concentreert zich nu sterk op de discussie over LG2. Echter, de ChristenUnie heeft eerder gepleit 
voor een golfbaannotitie met drie bouwstenen: 
1. een inventarisatie van de plannen 
2. een berekening van de behoefte 
3. een keuze voor de meest geschikte locatie. 
Hij begrijpt dat er 10 plannen zijn voor aanleg van golfbanen in de provincie Utrecht, echter, er is 
geen berekening van de behoefte daaraan. De insprekers uit Maartensdijk maken duidelijk dat het 
nodig is de bovenlokale behoefte aan golfbanen kritisch te bezien. De gegevens zijn afkomstig van 
de golffederatie zelf; die geeft aan dat er kritisch moet worden gekeken naar de plannen op lange 
termijn. Dat grijpen de insprekers aan om een lokaal initiatief ter discussie te stellen. P.S. moeten de 
prognose van de golffederatie aangrijpen om als provincie na te gaan wat de behoefte is aan 
golfbanen, zowel onder leden van golfclubs maar ook onder de vrije golfers. Volgens het streekplan 
behoeft er niet naar de behoefte aan golfbanen te worden gekeken. De ChristenUnie pleit ervoor dat 
juist wel te doen, analoog aan de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Ook daar wordt eerst de 
behoefte gepeild en dan pas wordt de meeste geschikte plek geselecteerd. Het gaat bij golfbanen om 
een bovenlokaal belang en om een relatief groot ruimtebeslag van een relatief kleine groep 
recreanten.  

Mevrouw Dekkers wijst erop dat liefhebbers van de golfsport bereid zijn ver te rijden om naar een 
goede baan te gaan. Het wordt dan wel erg lastig om de behoefte specifiek voor Utrecht in kaart te 
brengen.    

Mevrouw Verkleij heeft voorkeur voor een duidelijk overzicht van toetsingscriteria, zoals door D66 
werd bepleit. Ook sluit zij zich aan bij de bijdrage van de ChristenUnie, nl. dat er onderzoek naar de 
extra behoefte aan golfbanen moet worden uitgevoerd.  
Toetsingscriteria moeten zijn: 
- uitsluiting van EHS en ander bijzonder landschap 
- niet in primair dassenvoedsel gebied 
- landelijk inpasbaar. 
Haar fractie heeft geen bezwaar tegen de aanleg van een golfbaan in plaats van intensieve 
veehouderij. 

De heer V.d. Lagemaat geeft aan dat de provincie nog gebonden is aan het streekplan waarin staat 
dat golfbanen in beginsel niet in LG 2 zijn toegestaan. Het beleidsplan wordt beleidsneutraal 
omgezet, dus ook in de structuurvisie zal men hiermee moeten leren leven, nl. dat het in beginsel niet 
is toegestaan. De SGP zou de voorwaarden wel willen aanscherpen zodat “in beginsel niet” 
uiteindelijk resulteert in “niet”. Eén van de voorwaarden is dat de landbouw geen belangstelling voor 
het gebied heeft. Wanneer er voor de grond twee keer de agrarische waarde wordt gevraagd, dan is 
het logisch dat de landbouw geen belangstelling heeft. De grond dient voor landbouwprijzen te 
worden aangeboden. Een golfbaan mag voorts voor de landbouw geen hinder opleveren. Golfbanen 
zijn categorie 1 objecten terwijl agrarische bedrijven categorie 4 zijn. 

Mevrouw Fokker laat weten dat ook de PvdA van mening is dat de discussie naar “een hoger plan” 
moet worden getild. In het streekplan moet worden aangegeven waar wel en geen golfterreinen zijn 
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toegestaan, zoals ook bij andere functies gebruikelijk is. Op basis van behoefte zal er een aanwijzing 
moeten worden gegeven. Ad hoc beleid, zoals nu gebruikelijk is, moet worden voorkomen. De PvdA 
vindt het belangrijk dat golfbanen worden gefaciliteerd maar ziet ook dat de LG2 gebieden in het 
huidige streekplan niet voor niets zijn aangewezen, nl. om mogelijkheden te bieden aan de 
agrarische sector. Wel is het verrassend dat de provincie en LTO verschillend hebben geoordeeld 
over Vianen. Zij vraagt hoe dat mogelijk is en hoe dat in de toekomst kan worden voorkomen.  
Nu kan wel worden gezegd “in beginsel niet” tenzij er een duidelijk kader is, echter, dat is voor de 
PvdA nog niet voldoende. In de nieuwe streekplanperiode moeten er gebieden worden aangegeven 
voor golfterreinen. 

Mevrouw Dekkers constateert dat er in het streekplan ruimte wordt geboden aan golfbanen in LG1, 
dus rondom de stad en dichtbij de vraag. In LG 2 is de aanleg van golfbanen in beginsel niet 
toegestaan. In LG 3 is het in bijzondere gevallen buiten de EHS aanvaardbaar en in LG4 wordt de 
aanleg van een nieuwe golfbaan uitgesloten. De inzet van het streekplan is dat er alleen een 
mogelijkheid is voor nieuwe golfbanen in LG1; de praktijk leert nu dat de omschrijving “in beginsel 
in LG 2” een hele lastige is en onduidelijkheid kan scheppen. Er zijn in de provincie Utrecht veel 
meer ruimteclaims dan dat er ruimte is. Om de kwaliteit in de provincie op het hoge niveau te 
houden, waardoor de provincie zo aantrekkelijk is, zal er waar nodig eerlijk en duidelijk nee moeten 
worden gezegd tegen golfbaanlocaties. De aangescherpte benadering bij de aanvraag van golfbanen 
in m.n. LG 2, heeft dan ook de instemming van het CDA. Het is goed wanneer in het kader van de 
nieuwe structuurvisie een duidelijker beleid kan worden gevoerd. Het CDA stelt voor in het landelijk 
gebied 2 geen ruimte te laten voor de aanleg van golfbanen. De heer Vrijsen, één van de insprekers, 
sprak over de terugloop in het aantal leden voor golfbanen. Uit contacten is haar gebleken dat een 
golfbaan in Brabant tot voor kort een wachtlijst had van 150 mensen terwijl er nu een tekort van 65 
mensen is. De vraag is wat er met een golfbaan moet gebeuren als die niet meer te exploiteren valt. 
Ook daarover moet worden nagedacht. De heer De Heer constateert dat de inbreng van het CDA het 
pleidooi van de ChristenUnie onderstreept om de behoefte aan golfbanen te inventariseren. 
Mevrouw Lamers vraagt  waarom een ondernemer interesse in een golfbaan zou hebben en daarin  
grote financiële investeringen moet doen, terwijl daar onder het publiek geen belangstelling voor zou 
zijn. Zij acht dat niet waarschijnlijk.  

Mevrouw Dekkers geeft aan dat fanantieke golfers bereid zijn het hele land af te reizen om op een 
mooie baan te kunnen spelen. Daarom pleit zij ervoor golfbanen niet te dichtbij te faciliteren.   

De heer Snyders laat weten dat MooiUtrecht de aangescherpte benadering ten aanzien van het 
golfbaanbeleid steunt omdat de landschappelijke kwaliteit uitgangspunt moet zijn. Toch kan een 
golfbaan de landschappelijke kwaliteit in een gebied waarborgen. Nadere formulering van de 
randvoorwaarden is noodzakelijk. Eerst moet kritisch naar de behoefte aan golfterreinen worden 
gekeken, zoals de ChristenUnie heeft bepleit, hoewel daar wel variabelen in zullen zitten. 
Uiteindelijk moet het voorstel niet door G.S. maar door P.S. worden geaccordeerd, zodat P.S. de 
vinger aan de pols kunnen houden. De heer Balemans wil niet op de stoel van G.S. gaan zitten. 
Mevrouw Dekkers sluit zich aan bij het voorstel van de heer Snyders om in dezen het laatste woord 
aan P.S. te geven.  

Mevrouw Van Gemert is blij met de afwijzende houding van deze commissie over de aanleg van 
nieuwe golfbanen in LG2. Ruimte is schaars en de SP vindt het bij golfbanen niet altijd legitiem om 
daarvoor schaarse ruimte op te offeren. Wat de SP betreft kunnen de woorden “in beginsel” uit de 
tekst, los van de vraag hoe dat in de nieuwe structuurvisie moet worden opgelost. Toch is het te 
beperkt om alleen naar het agrarisch gebruik te kijken. Zij vraagt wat wordt verstaan onder recreatief 
medegebruik. Mevrouw Dekkers voegt eraan toe dat in de discussie over de golfbaan bij Haarzuilens 
het recreatief medegebruik erg moeilijk blijkt te zijn. Mevrouw Van Gemert laat weten dat haar ook 
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niet duidelijk is hoe historische landschapsstructuren op een golfbaan kunnen worden ontwikkeld. 
Voor wat betreft het agrarisch medegebruik is zij blij dat bij LTO zal worden nagegaan of de 
agrarische sector belangstelling heeft voor gronden, echter, dat moet wel in een breder kader worden 
geplaatst. Het criterium belangstelling is niet doorslaggevend. Er kunnen voor agrariërs ook andere 
problemen zijn zoals de grondprijs, ingewikkelde procedures e.d.  Haar voorstel is een en ander niet 
alleen bij LTO na te vragen. Wat de SP betreft moeten G.S. bij omringende boeren navragen hoe hun 
interesse ligt. Zij is het volstrekt niet eens met D66 dat P.S. alleen maar kaders vaststellen en niet op 
specifieke gevallen moeten ingaan. De heer De Vries verduidelijkt dat P.S. kaders voor het beleid 
moeten vaststellen en dat het niet zo kan zijn dat ieder specifiek onderdeel of specifiek geval apart 
door P.S. moet worden afgehandeld.  Dat is aan G.S. Mevrouw Van Gemert vindt het erg belangrijk 
dat, wanneer er over kaders wordt gesproken, er praktijkvoorbeelden aan P.S. worden voorgelegd. 
Zo kunnen kaders worden geëvalueerd en getoetst. De heer De Vries merkt op dat de voorbeelden in 
Maartensdijk en Vianen er juist aanleiding toe zijn dat er nu wordt gesproken over eventuele 
aanscherping van het golfbanenbeleid. Mevrouw Van Gemert vraagt of er geen enkele escape meer 
is voor de gemeente De Bilt om het toch nog voor elkaar te krijgen dat er een golfbaan komt.   

De heer Kloppenborg is eveneens van mening dat golfbanen niet in LG 2 mogen worden toegestaan, 
zij het met een heel klein “tenzij”. Hij sluit zich aan bij de opmerking van de SGP nl. dat de grond 
tegen landbouwprijs aan de agrariërs moet worden aangeboden. Zijdelings werd de vraag gesteld wat 
er moet gebeuren wanneer een golfclub niet meer in zijn voortbestaan kan voorzien. In Vianen heeft 
de golfclub het terrein gekocht en dat direct weer doorverkocht aan Fortis die daarmee het risico 
nam. Fortis kan daarmee in de toekomst ook speculeren op andere functies in het gebied. Dergelijke 
slimme constructies moeten voortaan worden voorkomen. De cultuurhistorische waarde van het 
landschap moet ook een belangrijk toetselement zijn voor de aanleg van golfbanen, aangezien het 
gaat om gebieden van tientallen hectares. GroenLinks wil zeer terughoudend zijn met mogelijkheden 
voor aanleg van golfbanen in LG 3, ook vanwege de vaak cultuurhistorische waarde van dat 
landschap. 

De heer Krol verwijst naar het streekplan waarin wordt aangegeven dat de provincie bereid is na te 
gaan of er golfbaan kan worden aangelegd, op het moment dat daarvoor een aanvraag wordt 
ingediend. Nu constateert hij in P.S. een breed gedragen gevoel om golfbanen in LG 2  in beginsel 
niet toe te staan. Dat moet in de verordening zodanig vorm krijgen dat het feitelijk betekent dat het 
“niet of nauwelijks” kan voorkomen. Hij zou deze conclusie willen meegeven aan de commissie 
nWro en deze commissie willen vragen een en ander juridisch technisch uit te werken in de 
verordening. Nadrukkelijk stelt hij dat de voorstellen van de commissie nWro uiteindelijk ter 
besluitvorming aan P.S. zullen worden voorgelegd; iedere politieke groepering kan de nieuwe 
verordening dan naar eigen politieke kleur becommentariëren. De ChristenUnie verzocht om een 
meer beleidsmatige insteek in dit geheel, o.a. de behoefte aan golfbanen inventariseren en nagaan op 
welke plekken golfbanen al dan niet gewenst zijn. Hij zou die discussie het liefst voeren bij de totale 
discussie over de aanpassing en herziening structuurvisie. G.S. en de gemeenten hebben er belang bij 
dat P.S. volstrekt helder zijn over hoe om te gaan met LG 2; het maken van scherpe afspraken 
voorkomt veel misverstanden. Hij zal die scherpe afspraken samen met de commissie nWro gaan 
definiëren en ervoor zorgen dat deze in de nieuwe verordening worden vertaald.  

De heer Balemans laat weten dat, wat zijn fractie betreft, de discussie bij de commissie nWro 
opnieuw begint.  

De voorzitter constateert dat de commissie uitvoerig over de statenbrief beleid golfbanen heeft 
gesproken en dat daarover meer duidelijkheid is ontstaan.  
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TER KENNISNEMING 

12. Uitwerking Ecologische Doelen Groene Ruggengraat Venen-Vechtstreek 
De PvdA zal hier schriftelijke vragen over stellen.  

13. Voortgangsrapportage N2000/TOP-aanpak september 2008-september 2009 

De PvdA en PvdD zullen hier schriftelijke vragen over stellen.  

14. Realisatie projecten uit het “Programma uitvoering KRW-maatregelen provincie Utrecht” 
De PvdA zal hier schriftelijke vragen over stellen.  

15. Vispasseerbaar maken van poldergemalen 
De PvdD zal hier schriftelijke vragen over stellen.  

16. Bureau van de adviseur Ruimtelijke Kealiteit in de provincie Utrecht 

17. Goedkeuring Faunabeheerplan 2009-2014 van de Stichting Faunabeheereenheid Utrecht in 
relatie tot verbeterde handhavingsketen 
De PvdD zal hier schriftelijke vragen over stellen.  

18. Voorgenomen toepassing afwijkingsbevoegdheid streekplan Utrecht ten behoeve van 
omlegging Maanweg Leusden  
Mede namens GroenLinks verzoekt de PvdD dit agendapunt voor de volgende vergadering te 
agenderen. De heer Schoen memoreert dat, naar aanleiding van een eerdere mail, geen der 
commissieleden zich voor bespreking van dit agendapunt heeft aangemeld. Dergelijke agendapunten 
passeren de commissie tenzij de commissie nadrukkelijk verzoekt in overleg te willen treden met 
G.S.  

De voorzitter constateert dat D66, de SP, de VVD en de PvdA het desbetreffende verzoek van 
GroenLinks en de PvdD ondersteunen. 

De griffier van de commissie zegt toe dat hij naar een logisch moment voor het overleg zal zoeken. 

Mevrouw Fokker vindt dit toch een onduidelijke procedure. De afspraak is dat, waneer een 
agendapunt voor de volgende vergadering wordt geagendeerd, dat tijdig van een goede schriftelijke 
motivering moet worden voorzien. Zij zal schriftelijk beargumenteren dat de agendapunten 12 en 14 
op verzoek van de PvdA voor de volgende vergadering moeten worden geagendeerd. De voorzitter
zegt toe dat hij zal nagaan of dat mogelijk is. 

De heer De Vries maakt daartegen bezwaar. De afspraak is dat er eerste ambtelijke vragen over een 
agendapunt kunnen worden gesteld. Worden die vragen onvoldoende beantwoord, dan wordt het 
punt alsnog voor de volgende vergadering geagendeerd.  
 

Vastgesteld wordt dat deze procedure niet wordt gewijzigd. 

20. Sluiting 
De voorzitter sluit het openbare deel van de vergadering.  


