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VERSLAG van de vergadering van de Statencommissie Ruimte, Groen en Water van  
7 september 2009 in het Provinciehuis Utrecht 
 
Aanwezig:
Dhr. G. J. v.d. Werff (voorzitter), dhr. J. Binnekamp (gedeputeerde), dhr. drs. R.W.Krol 
(gedeputeerde), dhr. E.R.M. Balemans (VVD), mw.drs. W.A. Bodewitz (PvdD), mw.L.C. 
Dekkers-Raadsen (CDA), dhr. drs. P.W. Duquesnoy (SP), J. Fastl (GroenLinks), mw.mr. K.J. 
Fokker (PvdA), mw.drs. N. van Gemert (SP), dhr. drs. C. de Heer (ChristenUnie), dhr. J.F.M. 
Kloppenborg (Groenlinks), dhr. J. van de Lagemaat (SGP), mw. D. Lamers-Tiecken (VVD), 
mw. G.W. Nalis (PvdA), dhr. mr.drs. L.W. Nooteboom (VVD), dhr. drs.T.G.P.M. Ruijs 
(CDA), dhr. P. Seldenrijk (CDA), mw.ir. A.A. Swets (CDA), dhr. R.E. de Vries (D66) 
alsmede dhr. T.R. Weijers (D66); 
 
Met kennisgeving afwezig:
dhr. ir.R.J. Martens (PvdA), mw. C. Dik-Faber (ChristenUnie)), dhr. ir. T. Snijders (Mooi-
Utrecht) en dhr.ir. A.Witteman (SP); 
 
Van ambtelijke zijde aanwezig:
dhr.drs. H. Schoen (adjunct-griffier) en mw. G. van Weerd (verslag). 
___________________________________________________________________________

1. Opening 
De voorzitter, de heer Van der Werff, opent de vergadering met een woord van welkom. De 
berichten van verhindering worden doorgenomen.  
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Mede in verband met een zestal insprekers bij diverse agendapunten is de agenda gewijzigd. 
De agendapunten 8, 11, 10 en 9 worden in deze volgorde behandeld. 
 
Ingekomen stukken: 
RGW 116 advies van Provinciale Commissie leefomgeving over waterplan: 
wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
Nagekomen ingekomen stukken:
RGW 127, Petra Ket Natuurmonumenten: prioritaire gebieden 
RGW 128, Werkgroep Natuurlijk Zeist-West: Provinciale ruimtelijke verordening 
RGW 129, A.M.G. van Dijk: aanleg golfbaan 
RGW 130, B. de Jong: aanleg golfbaan 
RGW 131, E. Riethorst: aanleg golfbaan 
RGW 132, gem. Montfoort: aanleg golfbaan 
RGW 133, NMU: onderzoek populatiedynamisch model 
RGW 135, dhr. J. Binnekamp GS: Ruimte voor de Lek  
RGW 136, gem. De Ronde Venen: prioritaire gebieden: G.S. zullen op dit stuk reageren.  
RGW 137, J. Prein: aanleg golfbaan 
RGW 138, L. Ilzhöfer: aanleg golfbaan 
RGW 139, Axioma adviezen: Molenpolder slaat alarm! 
RGW 140, D. van Dijk: aanleg golfbaan 
RGW 141, E. van den Akker: aanleg golfbaan 
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RGW 142, J. Modderaar: aanleg golfbaan   
De voorzitter constateert dat voornoemde stukken voor kennisgeving worden aangenomen.  
 

De heer De Vries wijst op de ingekomen stukken betreffende de golfbaan en stelt voor om de 
woordvoerders van de commissie RGW ter plekke kennis te laten nemen van de situatie zodat in alle 
wijsheid met deze situatie kan worden omgegaan.  
De heer De Heer wijst er op dat het lastig zal zijn omdat er in de provincie twaalf plekken in 
verschillende fases van besluitvorming ter discussie staan. 
Mevrouw Dekkers vindt het de eigen verantwoordelijkheid van de fracties om in reactie op brieven 
polshoogte te nemen en heeft geen behoefte aan een georganiseerd bezoek. 
De heer Kloppenborg is van mening dat dit in principe de taak is van G.S. Het lijkt hem voldoende 
om een keuze te maken en twee of drie cases te gaan bekijken.  
De heer Duquesnoy vindt het een goed idee maar is het eens met het CDA. Op het moment dat 
hierover beleid is geformuleerd is het wellicht zinnig een excursie te organiseren om te bezien hoe 
dat beleid kan worden toegepast. Mw. Fokker schaart zich hierachter. 
De heer Balemans vindt een excursie naar twaalf gebieden wat veel. Hij is van mening dat 
onderzocht moet worden hoe P.S. een breed beeld kunnen krijgen van het beleid rond de golfbanen. 
Mogelijk dat hier dan een excursie aan kan worden gekoppeld. 
De voorzitter concludeert dat er in de commissie behoefte is aan een beter beeld over de 
problematiek rond de golfbanen. Hieraan zou een excursie naar twee of drie golfbanen kunnen 
bijdragen. Hij zegt toe hier een voorstel over te formuleren. 
 
3. Verslagen Statencommissie Ruimte, Groen en Water 22 juni 2009 en 25 juni 2009 
De verslagen van deze vergaderingen worden aldus vastgesteld. 
 
4. Mededelingen 
Gedeputeerde Binnekamp deelt over de baggerproblematiek rond de Hollandse IJssel en de Vecht 
het volgende mee.  
Het is duidelijk dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat het bedrag van € 30 miljoen niet 
beschikbaar zal stellen voor de Hollandse IJssel. Het bedrag van € 80 miljoen voor de Vecht zal deel 
uitmaken van de beraadslagingen na Prinsjesdag. De heer Binnekamp verwacht dat dit volgens de 
afspraken wordt opgenomen in de begroting. 
De heer Binnekamp komt terug op de discussie over vispassages op 6 juli jl., mede naar aanleiding 
van een vraag van mevrouw Bodewitz. Hij vertelt dat hij de dijkgraven schriftelijk heeft gevraagd 
hier aandacht voor te hebben. Aan het verzoek om geld voor onderzoek vrij te maken kan niet 
worden voldaan, omdat alle projecten worden weggezet binnen de € 1 miljoen; daarvan zal ruim € 
500.000 worden ingezet voor het verbeteren van vispassages. De heer Binnekamp zegt mevrouw 
Bodewitz een afschrift van de genoemde brief aan de dijkgraven toe. 
 
De heer Krol deelt mee dat er over de verklaring van geen bezwaar over het Hessing-terrein in De 
Bilt nog geen besluit is genomen. Hij verwacht dat dit besluit eind september in P.S. wordt genomen. 
 
De voorzitter wijst op de in de termijnagenda vermelde infosessie op 5 oktober 2009 om 09.30 uur 
over de Bodemvisie & Kwaliteitsvisie van de Nationale Landschappen. 
 
5. Rondvraag 
Mevrouw Fokker stelt voor een briefing te houden voor de commissieleden over de gevolgen van het 
besluit Bodemkwaliteit. Door dit besluit is er veel veranderd rond de baggerindeling. Ook is het 
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besluit actueel met het oog op het storten van slib in zandgaten. De rol van de provincie hierin is 
minder helder geworden.  
Tijdens een inventarisatie blijkt de commissie behoefte te hebben aan een dergelijke briefing. De 
voorzitter zegt toe dit punt te zullen agenderen.  
 
Mevrouw Fokker vraagt de gedeputeerde naar de oplossing van de stagnatie rond de sanering van de 
Nederrijnse Plas. De heer Binnekamp legt uit dat het hier een geschil betreft tussen gemeenten en 
uitvoerder over met name de kwaliteit van de bagger, het zand en grind dat gebruikt wordt ter 
afdekking van het ondergrondse stortfront. Er zijn nu besprekingen om op de bodem eerst folie te 
leggen en vervolgens afdekmateriaal. Het hiervoor beschikbare bedrag van € 4,7 miljoen wordt 
gefaseerd betaald. Zolang de sanering niet is geschied zal de gedeputeerde terughoudend zijn met 
betalingen. De heer Binnekamp is bereid mevrouw Fokker op haar verzoek een verslag van de 
actuele situatie te doen toekomen. 
 
Mevrouw Bodewitz had een vraag voor de rondvraag ingediend met betrekking tot de afhandeling 
van de motie Wildaanrijdingen. Hier zou een vervolg aan worden gegeven en zij is benieuwd naar de 
stand van zaken. De voorzitter zegt toe dat mevrouw Bodewitz daarop binnenkort een reactie kan 
verwachten.  
 
6. Termijnagenda 
Geen opmerkingen. 
 
7. Statenbrief Voortgangsrapportage 2009 – 1 Samenwerkingsagenda 
Geen opmerkingen. 
 
8. Statenvoorstel aanwijzing prioritaire gebieden Grondaankoopstrategie inclusief brede inzet 
instrumenten Grondbeleid 
De voorzitter geeft het woord aan een inspreker. 
 
De heer Veldhuizen spreekt namens LTO Noord: 
“Ik spreek voornamelijk in op de notitie over de prioritaire gebieden. De aanleiding van de notitie 
over de prioritaire gebieden is een afspraak uit 1990 over de Ecologische Hoofdstructuur. Twee 
belangrijke punten waren: op basis van vrijwilligheid en realisatie in 2018. Tweederde van de tijd is 
verstreken en we zien dat we het doel niet gaan halen. Dan zijn er wat mij betreft twee 
mogelijkheden: of je past je doel aan of je past je termijn aan. In de provincie Utrecht is in dit geval 
voor een derde mogelijkheid gekozen: dwang toepassen, onteigening. 
Dan kom ik terug op de notitie. De notitie is er om de gemaakte keuzes verder te beargumenteren. 
Het gevolg is een stuk waarin volgens spreker naar een doel toe wordt geredeneerd. Volgens G.S. is 
onteigening noodzakelijk om volledige schadeloosstelling te kunnen betalen. Ik ben ondernemer en 
ik zal u zeggen dat er weinig ondernemers zullen zijn die grond of gebouwen zullen verkopen ónder 
die volledige schadeloosstelling, want wij zijn geen filantropische instelling. Daar komt bij dat het 
EHS een maatschappelijk verlangen is en dat de agrarische sector van meet af aan heeft gezegd 
daaraan mee te willen werken, maar wel op basis van vrijwilligheid. 
Aan ons belangrijkste kritiekpunt in dit stuk is in het voorafgaande traject gedeeltelijk tegemoet 
gekomen. In het oosten is de strakke begrenzing van de prioritaire gebieden losgelaten maar in de 
rest van de provincie niet. In de strakke begrenzing in het oosten zijn de sleutelgebieden en de 
uitwerkingsgebieden hiervoor in de plaats gekomen. Ons advies is: maak de prioritaire aanwijzingen 
groter zodat gebiedscommissies maximaal gebruik kunnen maken van de kansen die zich op de 
grondmarkt voordoen. Want als je de tactiek oppakt om eerst de landbouwstructuur te versterken, 
komen de kansen aan de rand van die landbouwstructuur vanzelf. Wanneer je het tot op het bot 
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analyseert zou je alleen maar Marickenland aan kunnen wijzen als prioritair gebied, want dat is per 
slot van rekening al qua bestemming gewijzigd. 
Nog een tweetal inhoudelijke opmerkingen: 
a. In punt 5 van het stappenplan waarmee wordt gekomen tot onteigening staat dat we 5 tot 10 
procent gaan onteigenen wanneer nodig. Volgens mij is in het voortraject altijd over 5 procent 
gesproken. Maar belangrijk is de vraag wat men gaat doen wanneer men bij stap 6 komt en er 25 
procent onteigend moet worden. Wordt dan 25 procent onteigend of wordt alsnog het doel 
aangepast? 
b. Het laatste punt gaat over een terugkerend onderwerp: communicatie. U hebt de afgelopen weken, 
als u daar behoefte aan had, mee kunnen genieten van onze kritiek op beheerplan Botshol en op de 
provinciale ruimtelijke verordening. Ik kan er niet echt inhoudelijk op ingaan want er is niet echt de 
moeite genomen om het communicatietraject zo uit te zetten dat de verreweg grootste beheerder, en 
dat zijn we nog altijd als agrarische sector van het buitengebied, zijn argumenten daarmee kon delen. 
Ik heb dat op een andere plaats ‘jammer en dom’ genoemd en wil dat hier graag herhalen. 
Communicatie is altijd de sleutel tot de oplossing. Daarom denk ik ook dat het qua communicatie 
voor de prioritaire gebieden niet verstandig is om dat bij de gebiedscommissies zelf neer te leggen, 
daar waar de gebieden zelf soms ook nog een opmerking hierover hebben. Ook daar is weer een 
tweescheiding te maken.”  
 
De heer Seldenrijk vraagt de heer Veldhuizen of hij wel kan instemmen met het proces zoals het nu 
binnen de reconstructiecommissie plaatsvindt, met name gezien uit het oogpunt van communicatie. 
De partijen die in de reconstructiecommissie vertegenwoordigd zijn hebben ingestemd met dit stuk.  
De heer Veldhuizen is van mening dat de systematiek van de Reconstructiecommissie er één is die 
werkt en vruchten zal afwerpen. Er is echter verschil in de chemie tussen de verschillende 
gebiedscommissies. De chemie in de gebiedscommissie Gelderse Vallei / Oost-Utrecht is groot, wat 
ook te maken heeft met de duur van de samenwerking. Er zijn ook commissies waarbinnen men 
elkaar nog niet geheel vertrouwt.  
De heer Seldenrijk vraagt of LTO ermee kan instemmen dat één en ander wordt uitgevoerd zoals het 
is vastgelegd in de Reconstructiecommissie, inclusief de communicatie met de drie gebieden.  
De heer Veldhuizen wijst erop dat in Oost-Utrecht in ruimere mate de mogelijkheid bestaat voor een 
gebiedscommissie om zelf te bekijken of een prioritair gebied bij boer a of bij boer b moet liggen. 
Dan kan gebruik worden gemaakt van kansen die zich op de markt voordoen. Bij de andere gebieden 
staat bijvoorbeeld vast dat het boer a is en moet men dus zien te bereiken dat boer a weggaat en boer 
b blijft. 
 
Mevrouw Lamers is zich bewust van de onzekerheid onder boeren: het gebied is prioritair verklaard 
maar men weet nog niet of men wel of niet aan de beurt is om al dan niet vrijwillig uitgekocht te 
worden. In hoeverre wordt de onzekerheid vergroot wanneer, net als in Oost, de uitbreidings- en 
sleutelgebieden worden uitbreid?  
De heer Veldhuizen meent dat in principe de onzekerheid voor een korte periode groter zou worden, 
maar de kans van slagen zou uiteindelijk ook veel groter zijn. Dit is waar LTO voor kiest, ook omdat 
velen rond een Ecologische Hoofdstructuur al sinds 1990 een planologische dreiging voelen.  
 
De heer Kloppenborg vraagt de heer Veldhuizen waar de voorkeur van LTO Noord naar uitgaat voor 
wat betreft communicatie, aangezien men meent dat die beter niet bij de gebiedscommissie kan 
liggen.  
De heer Veldhuizen vindt dat de communicatie vanuit de provincie moet komen aangezien er 
gebiedscommissies zijn die het stuk nog maar beperkt hebben behandeld én omdat het een 
provinciaal stuk is. 
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Mevrouw Swets kijkt terug op de instemming in mei 2008 van P.S. met het strategische grondplan 
‘Taakgebonden aankopen AVP’. Als vervolg hierop ligt nu het Statenvoorstel voor tot aanwijzing 
van de prioritaire gebieden. Zij vindt het een helder stuk. De vragen die leven bij het CDA zijn 
gebaseerd op eerder ingebrachte punten en ontvangen reacties van onder meer LTO.  
Het CDA wil zo mogelijk integrale gebiedsplannen in een gebied opstellen, waarbij ook andere 
functies worden meegenomen (zoals de landbouwstructuurversterking) met zoveel mogelijk 
draagvlak van betrokken organisaties. In het nu voorliggende voorstel komt de integraliteit terug in 
het SVGV-gebied. Daar wordt gewerkt met grotere gebieden en met uitwerkings- en 
sleutelgebieden. Zo kan aan integrale grondverwerving worden gewerkt en wordt het ruilen van 
landbouwgronden gemakkelijker. In andere gebieden zijn prioritaire gebieden vaak veel specifieker 
gedefinieerd. Mevrouw Swets vraagt zich af of de mogelijkheid van uitwerkings- en sleutelgebieden 
is besproken met de gebiedscommissies en zo ja, hoe de reacties waren. Ook zou zij graag antwoord 
hebben op de vraag hoeveel ruimte de gebiedscommissies hebben om alsnog met uitwerkings- en 
sleutelgebieden te komen, wanneer het voorliggende voorstel wordt vastgesteld. 
Zij vraagt wat ‘de aanwezigheid van bestuurlijk draagvlak’ bij stap 4 precies betekent. Zij vermoedt 
dat er grondgebieden zijn aangewezen waarvoor geen bestuurlijk draagvlak is en dat die term alleen 
maar een beperkt aantal bestuurlijke afspraken behelst. Dan is de term ‘bestuurlijk draagvlak’ wat 
ongelukkig. 
De landinrichting van het Noorderpark loopt nog. Mevrouw Swets zou graag van de gedeputeerde 
horen of het niet verstandig zou zijn de afronding van dat proces af te wachten voordat een ander 
traject wordt ingegaan met deze geprioriteerde gebieden. Hoe denkt de gedeputeerde hierover? 
Refererend aan de notitie van het LTO vraagt mevrouw Swets of cultuurhistorie hier en daar een 
basis is geweest om tot prioritair gebied over te gaan. 
Het CDA is verheugd over de bijlage waarin de instrumenten goed worden beschreven en vindt het 
van belang goed inzicht te hebben in de hele instrumentenkoffer. De vraag is wel hoe het staat met 
de uitwerking van de financieel gelijkwaardige benadering van particulier natuurbeheer, dus op basis 
van een volledige schadeloosstelling. Kan een regeling hiervoor op korte termijn worden ingevoerd 
of verwacht de gedeputeerde obstakels? 
Mevrouw Swets vraagt zich af hoe het precies zit met de volledige schadeloosstelling en de 
noodzaak om dan op enig moment bereid te zijn om over te gaan tot onteigening. In het stuk dat nu 
voorligt wordt dit met een juridische insteek uitgelegd, maar in de notitie van LTO wordt gesteld dat 
in de provincie Overijssel wel volledig schadeloos kan worden gesteld, zonder tot onteigening over 
te gaan. Heeft de gedeputeerde hierover contact gehad met de provincie Overijssel en is dit ook 
mogelijk in de provincie Utrecht? 
In de stukken wordt vermeld dat er prioriteit wordt gegeven aan de prioritaire gebieden bij de 
realisatie van de EHS, als er niet voldoende budget zou zijn voor alle EHS. Mevrouw Swets vraagt 
of er sprake is van financiële zekerheid, zodat er in die prioritaire gebieden geen geldgebrek zal zijn 
om het ingezette traject helemaal te kunnen afronden.  
In het voorstel staat dat de verwachting is dat er maximaal 10 procent moet worden onteigend. 
Mevrouw Swets vraagt wat er met de onteigening gebeurt wanneer in een bepaald gebied het 
draagvlak lager is en er bijvoorbeeld 25 of 30 procent over blijft. 
Het proces om tot prioritaire gebieden te komen is ingezet door de provincie. Mevrouw Swets is er 
voorstander van dat de provincie als enige de regie en coördinatie van het proces houdt, uiteraard in 
goede afstemming met de gebiedscommissies. Zij vraagt de mening van de gedeputeerde hierover. 
De provincie heeft de keuze gemaakt om alle instrumenten in te zetten en zo nodig in uiterste 
instantie voor 5 tot 10 procent te onteigenen. Daarom is het CDA van mening dat de provincie voor 
de communicatie hierover, voor zover de gebiedscommissies dat wenselijk vinden, zelf de 
verantwoordelijkheid moet nemen. Wat is de mening van de gedeputeerde hierover? 
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Mevrouw Fokker merkt op dat dit eenzelfde soort discussie is als bij de begrenzing van Natura 2000-
gebieden en de beheerplannen. Het doel van het grondbeleid en het aanwijzen van prioritaire 
gebieden was het proces te versnellen. Echter, de nieuwe categorie van uitwerkingsgebieden lijkt te 
leiden tot vier jaar uitstel. De noodzaak van de uitwerkingsgebieden is duidelijk aangegeven, maar 
de commissie zou lering moeten trekken uit het feit dat het allemaal zo lang duurt. Het model van de 
Gelderse Vallei zou wellicht ook in het westen van de provincie, bijvoorbeeld in De Ronde Venen 
moeten worden toegepast. 
Namens de heer Martens brengt mevrouw Fokker het volgende naar voren. 
De grens van 10 procent moet als een indicatie bij mogelijke onteigening worden gehanteerd en niet 
als een harde grens. Anders is het gevolg, dat er boven de 10 procent andere regels moeten worden 
geformuleerd. Het gaat er om dat er goede spelregels zijn bij mogelijke onteigening. Dit wordt zwaar 
aangezet hoewel het enkel in het uiterste geval gebeurt. 
Betekent het feit dat een financiële dekking nog wordt onderzocht een uiteindelijke vermindering 
van hectares? Er is besloten om naar Den Haag te gaan wanneer er een hogere vergoeding wordt 
verstrekt en wanneer het niet genoeg zou zijn. Een vermindering in hectares zou een verandering ten 
opzichte van de eerste lijn zijn. 
Onder punt 9 staat dat G.S. de gebieden vervolgens gaan vaststellen. De afspraak was dat P.S. dat 
zouden gaan doen. Dit punt heeft niet de steun van de PvdA en de vraag aan de gedeputeerde is 
waarom hier ineens voor wordt gekozen.  
Uit de ontvangen reacties blijken de frustrerende effecten van onteigening. De PvdA vraagt om een 
reactie van de gedeputeerde hierop. Uiteindelijk zou veel op een andere manier opgelost kunnen 
worden. 
 
In reactie op het betoog van de heer Veldhuizen over de opties (nu het ernaar uitziet dat de termijn 
niet wordt gehaald) noemt mevrouw Van Gemert een derde optie: een grotere inzet en pogen meer 
geld te genereren om één en ander toch te realiseren.  
Zij wil de nadruk leggen op het feit dat zij niet zozeer de prioriteit ziet op het moment dat prioritaire 
gebieden binnen de uitwerkingsgebieden in 2013 definitief worden aangewezen. Wat is dan het 
verschil? 
Mevrouw Van Gemert vraagt zich voorts af wat de machtiging aan G.S. voor de eventuele 
herbegrenzing van de gebieden inhoudt. Wordt er teruggekoppeld naar de Staten wanneer een grens 
wordt aangepast? 
De SP verheugt zich over dit stuk en over het feit dat ‘onteigening’ minder een taboewoord wordt. 
Voor het overige sluit de SP zich aan bij de vorige sprekers. 
 
Mevrouw Lamers verbaast zich over het kleine aantal reacties op het toch ingrijpende plan en zij 
vraagt zich af of de provincie iedereen op de hoogte heeft gebracht.  
Zij benadrukt het grote belang van communicatie voor de partijen en de functie van de 
gebiedscommissie. De provincie bepaalt het beleid en is dus verantwoordelijk voor dit beleid en de 
voorlichting hierover. Vooral het juridische aspect zou naar het idee van de VVD door de provincie 
moeten worden gedragen. De rollen zouden omgedraaid moeten worden, de provincie zou de 
leidende en de gebiedscommissies de voorbereidende rol moeten hebben. De VVD heeft grote 
waardering voor de gebiedscommissies.  
Ook bij de VVD leeft de reeds gestelde vraag over het Noorderpark. 
Mevrouw Lamers vraagt tevens in hoeverre de in het ambtelijke stuk over een Nota van 
Beantwoording voorgestelde Wijzigingen doorgevoerd zijn in de kaart waarover nu een besluit 
wordt genomen. Zij gaat er vanuit dat in deze vergadering wordt gesproken over kaart nummer 3, 
stap nummer 4.  
De VVD heeft veel moeite met onteigenen. Mensen worden “in hun ziel gegrepen” wanneer zij 
worden gedwongen hun bedrijf op te geven. Als er mogelijkheden zijn om onteigeningen te 
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voorkomen, bv. door gebieden groter te maken, dan denkt de VVD dat dat een goede zet zou kunnen 
zijn. Mevrouw Lamers realiseert zich dat niet eenzelfde resultaat als in de Gelderse Vallei zal 
worden behaald. Graag hoort mevrouw Lamers de mening van de gedeputeerde hieromtrent. 
Aan de leden van de commissie wordt gevraagd om drie machtigingen te geven. Dat betreft een 
wijziging in de kaart, een wijziging uitwerkingsgebied prioritair verklaren en de Groene 
Ruggengraat. De VVD-fractie is hier geen voorstander van en vraagt zich af waarom dit niet eerst in 
de commissie besproken kan worden en vervolgens in de Staten beslist kan worden. 
De fractie maakt zich zorgen over de financiën. Het kabinet gaat bezuinigen. Hoe denkt de 
gedeputeerde dat er mee om moet worden gegaan als dat ook het geval is op LNV-gebied? 
 
Mevrouw Bodewitz meldt dat de PvdD enthousiast is over inhoud van het document. Er heeft een 
grondige inspraak plaatsgevonden. Wel blijkt tot haar schrik dat een aantal 
natuurbeschermingswetgebieden niet is opgenomen in de lijst van prioritaire gebieden en zij hoort 
graag de reden hiervoor. Dit betreffen gebieden die voor ammoniak gevoelig zijn, zoals Groot 
Zandbrink en Kamerik Teylingen. Juist voor deze gebieden zou dit instrument van groot belang zijn.  
Naar de mening van de PvdD is de termijn voor de uitwerkingsgebieden behoorlijk lang. Hiermee 
zal eerder een vertraging dan een versnelling van het proces optreden en de PvdD zou die termijn 
graag korter zien. 
Mevrouw Bodewitz vraagt de gedeputeerde wat de term ‘blijvende landbouwgebieden’ inhoudt. 
 
De heer Lagemaat benadrukt dat de SGP altijd tegen onteigening is. Destijds heeft men ermee 
ingestemd omdat het de enige mogelijkheid is om volledig schadeloosstelling te verkrijgen. Dit stuk 
geeft aan dat maximaal 5 tot 10 procent onteigend gaat worden. Stel dat dit 11 procent wordt, gaat 
men dan niet over tot onteigening? Hoe worden de percentages gezien, per gebied of voor de hele 
provincie? 
Ook de SGP heeft vragen bij de besluiten, met name bij punt 3 en 4: ‘G.S. te machtigen om kleine 
wijzigingen in deze kaart aan te brengen met betrekking tot de aangewezen prioritaire gebieden en 
G.S. te machtigen om, na overleg met de gebiedscommissie in de uitwerkingsgebieden alsnog delen 
daarvan als prioritair aan te wijzen’. Komen P.S. dan in het geheel niet meer aan bod? Hoe groot zijn 
de wijzigingen maximaal? 
De SGP is van mening dat het goed is, om misverstanden te voorkomen en om communicatie vanuit 
de provincie te laten plaatsvinden. Hij hoort graag de mening van de gedeputeerde hierover. 
 
De heer Kloppenborg zegt dat GroenLinks zich al langere tijd zorgen maakt over het tempo van 
realisering van de EHS. Het aanwijzen van prioritaire gebieden is een goed instrument om te zorgen 
dat die inhaalslag zoveel mogelijk wordt gemaakt. Het is een sluitstuk, het gaat om het inzetten van 
het complete instrumentarium. Maar daar vormt dit wel een essentieel onderdeel van. Het is goed dat 
er in dit stuk op andere mogelijkheden is gewezen.  
Spreker is van mening dat het praktisch en nuttig is om de uitwerkings- en sleutelgebieden te 
hanteren. Het is de bedoeling dat die het beleid effectiever helpen maken, dus daar moet men niet 
teveel onzekerheid over scheppen. Daarom wil GroenLinks het tempo er in houden. De fractie kan 
zich voorstellen dat al in 2011 de RODS-gebieden begrensd en vastgesteld gaan worden.   
Ook GroenLinks is van mening dat het van belang is om als provincie de regie te houden. Aan de 
andere kant blijft een gebiedscommissie die nog niet optimaal functioneert wel een zorgpunt. De 
heer Kloppenborg wil gebiedscommissies de kans geven zich te bewijzen, maar wil wel ingrijpen als 
er vertragingen in het proces ontstaan. In die zin ligt er een belangrijke communicatieve rol bij G.S.  
Wat betreft de mandatering meent de heer Kloppenborg dat, wanneer dit als uitvoering van beleid 
wordt gezien, G.S. hier een zekere vrijheid in kunnen worden gelaten. Echter, niet wanneer de 
begrenzing van de EHS zelf aan de orde komt. 
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De heer Weijers is ook voor doorpakken ten aanzien van de EHS en hij steunt dit voorstel. Uiteraard 
is onteigening ook voor D66 een laatste middel als andere middelen hebben gefaald, maar dan moet 
dat instrument er op enig moment wel zijn. 
Wat de mandatering aan G.S. aangaat: er kan discussie ontstaan over de vraag wanneer er sprake is 
van een ‘kleine wijziging’ in de kaart. D66 vindt het verstandig wanneer in ieder geval P.S. of de 
betreffende commissie hier steeds van op de hoogte wordt gesteld zodat eventuele bezwaren snel aan 
G.S. duidelijk kunnen worden gemaakt. Bij eerdere gevallen was sprake van een soort 
‘voorhangprocedure’, iets dergelijks zou hier ook kunnen.  
Bij besluitpunt 4 heeft D66 meer bezwaren. Wanneer er een grens wordt vastgesteld in 
uitwerkingsgebieden, zou dat een besluit van P.S. moeten zijn. Hetzelfde geldt voor besluitpunt 5. 
Ergens in het stuk wordt 2013 genoemd als jaartal waarin definitief moet worden besloten over 
bepaalde begrenzingen. Dat lijkt ook D66 aan de late kant. De Midterm Review is in 2010. Daarom 
zou 2011 een beter tijdstip zijn, wil men het tempo volhouden en de realisatie in 2018 rond hebben. 
Ook D66 heeft bij het onderwerp ‘onteigening’ vragen bij de 5 tot 10 procent en wacht de 
beantwoording van de al gestelde vragen hierover af. 
De Utrechtse milieuorganisatie stelt dat de volledige schadeloosstelling van particulier natuurbeheer 
moeilijk uitvoerbaar lijkt in verband met staatssteunregelingen en begrenzingen. D66 zou hierop 
graag een reactie van de gedeputeerde horen. 
Uit de brief van De Ronde Venen blijkt dat daar niet direct sprake is van bestuurlijk draagvlak. D66 
hoort ook hierover graag de mening van de gedeputeerde. 
 
De heer De Heer zegt dat zijn fractie achter dit nieuwe instrument staat omdat ze graag wil dat de 
doelstellingen op het gebied van de realisatie EHS en RODS worden gehaald. 
Het is duidelijk dat onteigening alleen mag worden ingezet als alle andere instrumenten uit de koffer 
hebben gefaald en als voldoende is aangetoond dat onteigening onvermijdelijk is om doelen te 
realiseren. Het is belangrijk om dit met elkaar vast te stellen. 
De fractie vraagt zich af waar het getal van 5-10 procent vandaan komt en heeft dat ambtelijk 
nagevraagd. De rijksoverheid heeft het voornemen om maximaal 10 procent te onteigenen. De 
doelstelling van maximaal 10 procent heeft de provincie niet zelf verzonnen, maar is een landelijk 
gemiddelde. Zijn fractie vindt het prima dat P.S. met 5 tot 10 procent aan de veilige kant gaan zitten.  
Het Statenvoorstel gaat niet alleen over prioritaire gebieden, maar ook over uitwerkingsgebieden en 
over sleutelgebieden. Daarnaast is maatwerk mogelijk. Enerzijds vindt de heer De Heer dit 
onderscheid heel genuanceerd en doen aan de bestuurlijke werkelijkheid; anderzijds vindt hij dat het 
beeld er niet duidelijker op wordt.  
De fractie heeft zes vragen: 

1. Het voorstel is dat G.S. uiterlijk in 2013 definitief beslissen over de prioritaire gebieden 
binnen de uitwerkingsgebieden. Zien G.S. mogelijkheden om dit naar voren te halen?  

2. Een ander voorstel betreft de niet begrensde EHS (Groene Ruggengraat). G.S. zullen ‘te 
zijner tijd’ besluiten over het al dan niet aanwijzen als prioritair gebied of uitwerkingsgebied. 
De vraag is: wanneer is te zijner tijd?  

3. De uiterwaarden tussen Wijk bij Duurstede en Nieuwegein worden gedeeltelijk aangemerkt 
als prioritair gebied. Waarom alleen de helft?  

4. De SVGV heeft blijvende landbouwgebieden aangewezen, de zgn. sleutelgebieden. De 
SVGV wil graag een ‘zo volledig mogelijke instrumentenkoffer’ hebben en de provincie zal 
met de SVGV hierover “nadere afspraken” maken. Dit wordt maatwerk. De integrale 
gebiedsbenadering spreekt zijn fractie aan, maar de opmerkingen over instrumenten en 
afspraken zijn wel wat vaag; wat gaat er nu precies gebeuren? 

5. Is het mogelijk om de integrale benadering ook in andere AVP-gebieden toe te passen? Hoe 
kijken G.S. er tegen aan als ook andere AVP-gebieden te kennen geven dat ze hiermee aan de 
slag willen? 
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6. De zesde vraag raakt de communicatie. Het is van belang dat over dit nieuwe beleid van de 
provincie zorgvuldig wordt gecommuniceerd. De fractie kan zich vinden in de keuze om dit 
proces samen met de gebiedscommissies op te pakken, vraagt zich af of de provincie niet zelf 
de regie in handen moet houden. 

 
De heer Krol herinnert aan het kader waarbinnen de discussie zich afspeelt. G.S. en P.S. hebben met 
elkaar in mei 2008 geconstateerd dat het met het grondbeleid op het gebied van de EHS en RODS in 
de provincie Utrecht niet goed gaat. Na een stevige discussie werd besloten dat grondbeleid in de 
volle breedte in deze provincie zal worden toegepast. Alle wettelijke instrumenten die een provincie 
heeft om grondverwerving te versnellen, mogen worden ingezet en daarbij kan, in laatste instantie, 
het instrument onteigening niet ontbreken. 
De organisatie en G.S. zijn aan de slag gegaan met de opdracht om het instrument van versnelling in 
grondverwerving niet provinciebreed in te zetten, maar dat vooral op plekken te doen waar op het 
gebied van EHS en RODS ook echt een probleem ligt. Dat betekent dat in kaart wordt gebracht wat 
nu de argumenten zijn om aan te geven waar sprake is van particulier natuurbeheer, EHS, RODS en 
welke gebieden prioritair zouden moeten zijn. Dat uitgebreide proces is met de commissie gedeeld. 
Vervolgens wordt dit resultaat naar alle gebiedscommissies en belangenorganisaties gestuurd met de 
vraag wat men er van vindt. De heer Krol vindt het essentieel voor serieuze inspraak dat de reactie 
die uit gebieden en belangenorganisaties komt, serieus wordt genomen en wordt bezien in het licht 
van wat eerder is afgesproken. Wanneer een reactie luidt: we zijn in staat om in dit gebied 
versnelling op EHS en RODS op een iets andere manier voor elkaar te krijgen dan wat in uw 
voorstel staat (dat speelde bijvoorbeeld in het SVGV-gebied), dan is de heer Krol van mening dat 
moet worden geprobeerd iets met die reactie te doen. Een deel van de inspraakreacties heeft daarom 
geleid tot een aanpassing van het voorstel. Dat levert wat spanning op want aan de ene kant zijn er 
leden van de commissie die menen dat dit een verzwakking van het voorstel is, aan de andere kant 
ziet men bij inspraak een reactie als ‘het uitwerkingsgebied vinden we een uitstekende gedachte, dat 
breder kan worden ingezet’. Deze spanning doet zich nu eenmaal voor in een scherp geformuleerd 
voorstel wanneer ook dat wat er uit de gebieden komt en in de gebiedstrajecten speelt, serieus wordt 
genomen. Voorbeelden hiervan zijn gebieden waar op dit moment volop gewerkt wordt aan 
landbouwstructuurversterking, aan bodemdaling en waterproblematiek en aan realisatie EHS. De 
heer Knol noemt hierbij het convenant Groot Wilnis / Vinkeveen waarvan expliciet is gezegd dat dit 
gehele gebied in discussie is om hetgeen G.S. wensen, voor elkaar te krijgen. Het zou onverstandig 
zijn daar dan een prioritair gebied van te maken, dat gebeurt pas wanneer men weet welke afspraken 
in het gebied worden gemaakt. Groot Wilnis / Vinkeveen is om die reden niet terug te vinden op de 
kaart van de prioritaire gebieden. 
Het is helder dat de opgave die de provincie Utrecht aangenomen heeft, als het gaat over de realisatie 
van de EHS en RODS, met het huidige grondbeleid zoals dat de afgelopen jaren is toegepast, niet 
gaat lukken. Daar zitten pijnlijke kanten aan, maar dat is wel uitvoering van vastgesteld beleid. G.S. 
kregen de opdracht te versnellen en zich te houden aan datgene wat daarover ook in de 
bestuursovereenkomst ILG is afgesproken. 
Het is helder dat voor realisatie van de EHS tot 2018 op dit moment niet voldoende middelen 
beschikbaar zijn en dat de komende jaren op het gebied van rijksfinanciering niet op meer middelen 
hoeft te worden gerekend. Maar wat ook helder is, is dat het een hele toer zal zijn om de gekregen 
middelen voor de realisatie van de EHS in de bestuursovereenkomst die tot 2013 duurt (los van 
andere geldstromen voor de provincie Utrecht: het rijksdeel is ongeveer € 200 miljoen, het 
provinciaal deel ongeveer € 65 miljoen), daadwerkelijk ingezet te krijgen. Grondverwerving zal het 
grootste probleem zijn. Op dit moment is de onderbestedingdiscussie, zoals die ook in AVP ILG met 
elkaar wordt gevoerd, opmerkelijk. De grondmarkt in Utrecht begint een andere beweging te maken. 
Daar waar de overheid de afgelopen jaren met ontwikkelaars moest concurreren op de grondmarkt, 
zijn de ontwikkelaars op dit moment niet al te actief. Met enige schroom noemt de gedeputeerde dat 
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een voordeel van de huidige crisis. Men ziet de grondmarkt versnellen. De heer Krol ziet concrete 
aanbiedingen van mensen die op een verstandige manier met de provincie zaken te doen, nu er bij 
realisering van de EHS de mogelijkheid tot volledige schadeloosstelling bestaat. 
De heer Krol is ervan overtuigd dat de gevoerde discussie een hypothetische discussie is. Wanneer 
de totale instrumentenkoffer wordt gebruikt en tot volledige schadeloosstelling kan worden 
gekomen, zal het in de provincie Utrecht zeer beperkt tot onteigening komen. Het 
onteigeningsinstrument bestaat al langer, ook in het kader van de wet Inrichting Landelijk Gebied. 
Het komt simpelweg in de provincie Utrecht en andere provincies niet of nauwelijks voor dat er 
onteigend wordt. Het is enkel een instrument dat men in huis heeft dat zal worden ingezet op het 
moment dat men middenin een gebied zit en er slechts één eigenaar ondanks inspanningen niet wil. 
Spreker betwijfelt of dergelijke besluiten ook daadwerkelijk genomen gaan worden in de komende 
periode. 
 
Mevrouw Swets vraagt wat de commissie dan let om dat expliciet in het Statenvoorstel te 
verwoorden. Dat zou onrust kunnen wegnemen. 
 
De heer Krol raadt dit ten stelligste af. Als de 5 tot 10 procent redenering nog verder zou worden 
teruggehaald, dan kunnen mensen in bepaalde gebieden menen dat het weer net zover is als in 1990 
op het gebied van de realisatie EHS. De 5 tot 10 procent, komt uit de discussie die met name ook in 
de top met elkaar afgesproken is, namelijk dat onteigening echt alleen in laatste instantie wordt 
gebruikt. Bovendien hebben de Staten daar unaniem iets anders over besloten. 
Mevrouw Swets vraagt of de percentages per gebied gelden. Bij provinciale gemiddelden zou het 
kunnen gebeuren dat, als in één gebied veel weerstand is, er uiteindelijk een groter percentage de 
dupe wordt. De heer Krol zal later op dit punt terugkomen. 
Hij tracht bij zijn beantwoording de vragen te clusteren en zegt toe de vragen, waarop hij het 
antwoord niet weet, schriftelijk af te handelen.  
In reactie op de vragen die door het CDA zijn gesteld zegt de heer Krol het volgende: 
• Het is niet logisch om het instrument ‘uitwerkingsgebieden’ ook voor andere gebieden in te 

zetten, omdat het vooral interessant is op plekken waar nog heel veel moet gebeuren wat betreft 
EHS of RODS. Het is minder logisch om het toe te passen daar waar EHS en RODS al echt 
duidelijk zijn. Het is soms mogelijk dat nog geen prioritair gebied wordt aangewezen omdat eerst 
de uitkomst van wat er in het gebied speelt, wordt afgewacht. 

• Een voorbeeld: er is in de Staten voor de zomer een besluit genomen over Groot Mijdrecht. Dat 
moeten G.S. gaan uitvoeren. Het is duidelijk dat het college van De Ronde Venen het daarmee 
niet geheel eens is. Dan is er wel bestuurlijk draagvlak bij P.S. maar niet in de betreffende 
gemeente. Dan wordt het traject toch doorgevoerd. P.S. kunnen besluiten om, ondanks contrair 
bestuurlijk draagvlak in de regio, toch een traject in te zetten. De term vraagt wellicht wat nadere 
verduidelijking. 

• De heer Krol meent dat er geen sprake van meerwaarde is wanneer het Noorderpark aangewezen 
zou worden als uitwerkingsgebied. Er bestaat voldoende inzicht in de begrenzing van het 
prioritaire gebied. Het is wel zo dat, als de voorzitter van de landinrichting had aangegeven dit 
graag anders te zien, G.S. hier naar hadden geluisterd. 

• Er zijn geen gebieden enkel en alleen om cultuurhistorische redenen als prioritaire gebied 
aangewezen. 

• G.S. hebben juridisch advies ingewonnen over  
1. de situatie in Overijssel, volledige schadeloosstelling en onteigening die op een of 
 andere wijze met elkaar verbonden moeten worden:

de gedeputeerde van Overijssel heeft aangekondigd volledige schadeloosheid te 
 betalen en niet te willen onteigenen. Dat is in strijd met de afspraken die daarover met 
 LNV zijn gemaakt. Uiteraard zal de heer Krol dit met LNV bespreken.  
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Alle andere serieuze informatie op dit punt geeft aan dat het op dit moment 
 onmogelijk is, vanwege het staatssteunrisico. Als de regelgeving anders wordt zal 
 hierover met P.S. in beraad worden gegaan. 
2. de vraag of bij particulier natuurbeheer volledige schadeloosstelling mogelijk is: 
 dit is mogelijk omdat het beschouwd kan worden als een minnelijke overeenkomst ter 
 voorkoming van onteigening. Er komt een publicatie over dit onderwerp van LTO en 
 LNV. Als daar nieuwe feiten uit voortkomen, dan zijn G.S. hier natuurlijk in geïnteresseerd.  

• Binnen deze ILG-periode is er beschikking over voldoende geld. Aan het eind van deze periode 
en in geval van bezuinigingen wordt de situatie moeilijker. Het wordt ook moeilijker in de 
periode tot 2018. G.S. zullen zich dan met P.S. beraden over de vraag of dit ook leidt tot minder 
hectares. 
Mevrouw Fokker vraagt of het een idee is om dit voor het bestuursakkoord aan te melden. 
De heer Krol benadrukt dat ‘provincie en geld’ een lastig punt is in Den Haag. Bovendien gaat 
het de provincie vooral raken in de periode na deze ILG-periode. 

• De maximering van 5 tot 10 procent is ooit bedoeld als percentage van de nog te realiseren EHS-
doelstelling die overblijft in de provincie. De heer Krol realiseert zich dat elke formulering 
ietwat arbitrair is: in een klein gebied is dit veel. P.S. hebben uitgesproken dat onteigening alleen 
in laatste instantie mag worden ingezet. De formulering komt voort uit de tekst die indertijd op 
landelijk niveau is afgesproken. 

• De gebiedscommissies spelen een belangrijke rol bij de communicatie maar de commissies zitten 
hier vaak ook wat dubbel in. De heer Krol is van mening dat de provincie Utrecht in ieder geval 
een belangrijke taak in de communicatie heeft. Dat zet gebiedscommissies niet buiten spel, maar 
het is nu eenmaal provinciaal beleid om EHS en RODS te realiseren. Het is dan ook de taak van 
P.S. om dat helder aan de samenleving uit te leggen. Voor gebieden met problemen is dit ook 
gemakkelijker dan het zelf uitdragen.  

• In reactie op de vragen die door de PvdA zijn gesteld zegt de heer Krol toe zich te zullen beraden 
over de vraag wie in een later stadium besluiten nemen over het wel of niet toevoegen van kleine 
gebieden, wel of niet begrenzen van EHS.
Als het om principiële vraagstukken gaat, zoals herbegrenzing en EHS, is het een bevoegdheid 
van P.S. om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. De heer Krol is van mening dat, als het 
over fundamentele wijzigingen gaat, bijvoorbeeld het aanwijzen van prioritaire gebieden, hij dat, 
eventueel schriftelijk, moet melden. P.S. kunnen dan bepalen of hier in de Statenvergadering 
over moet worden gesproken.  
Nog vóór de Statenvergadering zullen P.S. zijn voorstel hierover ontvangen. 

• In reactie op de vragen die door de PvdD zijn gesteld zegt de heer Krol het volgende: 
De natuurbeschermingswetgebieden zijn niet prioritair omdat die bestaande natuur betreffen en 
de bescherming daar anders is geregeld. Het gaat bij dit punt echter over natuur die de provincie 
wil verwerven. 
Mevrouw Bodewitz benadrukt dat het haar om de gevoeligheid voor ammoniak gaat en dat het 
daarom noodzakelijk is dat er sprake is van een buffer rond het gebied. 
De heer Krol gaat in op de gebieden die door mevrouw Bodewitz zijn genoemd: 
Groot Zandbrink zit in het uitwerkingsgebied, dus daar gaat een prioritaire beslissing 

 uiteindelijk wel plaatsvinden. Een groot deel van de andere gebieden zit in het traject 
 Groot Wilnis / Vinkeveen, dus daar moet het convenant dat nu gemaakt wordt eerst 
 afgerond zijn, voordat er een besluit kan worden genomen. 
• Meerdere fracties geven aan dat de uitwerking te lang duurt en dat het besluit eerder moet 

worden genomen dan in 2013. De heer Krol zal nagaan of er op dit vlak iets meer ambitie 
mogelijk is. Het jaar 2013 komt voort uit de inschatting dat gebieden die tijd nodig hebben voor 
dit traject. 

• In reactie op de vragen die door de ChristenUnie zijn gesteld, zegt de heer Krol het volgende: 
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De vraag waarom de betreffende uiterwaarden slechts ten dele zijn aangewezen als prioritair 
gebied zal de gedeputeerde in tweede termijn of eventueel schriftelijk beantwoorden. 

 
Mevrouw Swets zou graag zien dat de methodiek van uitwerkingsgebieden voorgelegd wordt aan 
andere gebiedscommissies, met daarbij de vraag of zij hier iets in zien. Zij verzoekt om zo spoedig 
mogelijk een bericht hierover aan de betreffende commissies te sturen, zodat de reacties bekend zijn 
vóór de Statenvergadering.  
Mevrouw Swets geeft aan geschrokken te zijn van de beantwoording van de vraag over de 5-10 
procent en neemt dit punt mee terug naar haar fractie. 
 
Mevrouw Bodewitz wijst er op dat Groot Zandbrink niet voorkomt op de bijgevoegde lijst. Op de 
kaart lijkt het wel binnen het uitwerkingsgebeid te vallen. Wellicht kan dit in de documenten worden 
aangepast. 
Zij vraagt de heer Krol om een schriftelijke uitleg van wat ‘blijvend landbouwgebied’ inhoudt. 
 
De heer Krol beantwoordt de vragen in tweede termijn: 
• In reactie op de vraag van de heer De Heer laat de heer Krol weten dat de uiterwaarden tussen 

Nieuwegein en Wijk bij Duurstede inderdaad een belangrijk onderdeel zijn van de EHS. Doch 
wanneer een gebied prioritair gebied wil worden, moet het ook voldoen aan andere 
randvoorwaarden. Voor een deel van deze gebieden geldt dat ze geen onderdeel uitmaken van 
een Natura 2000-gebied omdat ze geen onderdeel uitmaken van de natuur die in het kader van de 
Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) wordt gerealiseerd. Er is ook geen sprake van 
aankoop van de laatste percelen, die inrichting van het gebied tegenhouden. Er is hier dus geen 
behoefte aan het verder opvoeren van de druk. 

• De heer Krol zegt toe de vraag over de sleutelgebieden schriftelijk te beantwoorden. 
• De heer Krol is het niet eens met mevrouw Swets en ontraadt het verzenden van berichten aan de 

gebiedscommissies. Dat zou betekenen dat P.S. een genomen besluit weer ter discussie stellen, 
want daarmee zou men uitspreken dat het in dit gebied nog onderdeel van een flexibel traject zou 
zijn. 

• De discussie over de 5 tot 10 procent is indertijd uitgebreid gevoerd en geformuleerd. De 
beantwoording betekent geen wijziging van beleid. Een overheid die duidelijk maakt wat ze wil, 
zal dit instrument in de provincie Utrecht maar op heel beperkte schaal nodig hebben. De 
gedeputeerde is ervan overtuigd dat als P.S. dit besluit nemen, het instrument minder nodig zal 
zijn dan wanneer P.S. het besluit niet nemen. 

 
Mevrouw Swets zou haar voorstel om de gebiedscommissies in te lichten graag handhaven. Dit punt 
vindt weinig instemming bij de overige commissieleden en de voorzitter wijst erop dat zij hier dan 
zelf actie in zou moeten ondernemen. 
Vervolgens rondt de voorzitter de discussie over dit onderwerp af.  
 
9. Statenvoorstel twee provinciale thematische-ruimtelijke structuurvisies 
De voorzitter herinnert eraan dat dit punt in juni al uitgebreid is behandeld.
Vervolgens geeft hij het woord aan een inspreker. 
 
Mevrouw Claudia van Holsteijn spreekt namens Natuur en Milieu Utrecht: 
Het betoog van mevrouw Van Holsteijn wordt als bijlage aan dit verslag gevoegd. 
Kortheidshalve zij verwezen naar de inhoud. 
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De heer Balemans vindt dit voorstel in lijn met de eerdere discussie en wensen van de commissie. 
Hij kan zich voorstellen dat als G.S. verder gaan met de commissie-nWro, dit soort punten worden 
meegenomen.  
Het Groene Hart en Soesterberg zijn hier de twee grote thema’s. De heer Balemans vindt, mede gelet 
op de duurzaamheid, de andere thema’s ook belangrijk, maar is er geen voorstander van om die nu te 
bespreken. Dat geeft haastwerk. Dat laat onverlet dat, op het moment dat er gesproken wordt over 
thema’s als bijvoorbeeld windmolens, dit altijd gebeurt vanuit een helikopterview en nagedacht 
wordt over de vraag wat voor een effect het heeft op de provincie. Dit zijn onderwerpen die men 
mee kan nemen bij het inventariseren van onderwerpen die in de nieuwe voorstellen komen.  
Vooralsnog meent de heer Balemans dat dit een sterk stuk kan voor P.S.  
 
Ook de heer De Vries is van mening dat moet worden vastgehouden aan het voorstel zoals het er nu 
ligt. Hij verbaasde zich enigszins over de wijze waarop de ruimtelijke structuurvisie wordt opgepakt. 
In het stuk wordt genoemd dat pas in 2012 over vaststelling wordt gesproken. In de commissie 
meende men dat het goed zou zijn dit eerder op te pakken en het bijvoorbeeld voor de verkiezingen 
van 2011 af te ronden. Hij vraagt zich af of dit haalbare kaart is en hoe men daarmee omgaat in het 
licht van de nieuwe Staten en het historisch besef. Hij pleit ervoor hiervoor te waken of een andere 
oplossing te vinden. 
 
De heer Kloppenborg sluit zich hierbij aan. Lukt het niet dit voor de Statenverkiezingen af te ronden, 
dan moet aan de nieuwe Staten de tijd worden gegeven zich goed in te werken. 
Zijn fractie gaat akkoord met de twee voorstellen. 
Zijn fractie voelt wel wat voor de suggestie van de NMU over de bedrijventerreinen. De heer 
Kloppenborg pleit ervoor hier niet een hele structuurvisiediscussie aan te koppelen. 
De gedeputeerde heeft eerder gezegd dat hij afstemming wilde stimuleren aan de westkant van de 
provincie en de heer Kloppenborg vraagt of hier vorderingen over zijn te melden. 
Hij meent dat het goed is de suggestie over windenergie op te pakken, maar reëel gezien denkt hij 
dat dit mee moet kunnen lopen in het proces richting de integrale nieuwe structuurvisie. 
 
De heer De Heer zegt dat zijn fractie het eens is met het Statenvoorstel. Hij vraagt hoe het overleg 
met de gemeenten hierover verloopt en of er contact is geweest met de gemeenten over de plannen 
van de Staten over de structuurvisie. 
Zien G.S. mogelijkheden om extra zaken op te pakken voor de thematische studies, bijvoorbeeld 
over golfbanen, en kan dat al in 2010? 
 
Mevrouw Fokker heeft een tekstuele opmerking en wijst erop dat de inleiding verwarrend werkt, het 
stuk lijkt te gaan over de ontwikkelingsvisie van de NV Utrecht. 
Haar fractie vraagt zich af of het oriëntatieproces, punt 3.2, niet helemaal door de nWro wordt 
ingegeven. Dat is de procedure die gevolgd moet worden. De PvdA is steeds een voorstander 
geweest van het naar voren halen van de hele structuurvisiewijziging. Wanneer de suggestie van 
NMU over de bedrijventerreinen meegenomen zou kunnen worden, zou de fractie dit steunen. Het is 
volgens mevrouw Fokker wel zo, dat de SER-ladder in feite nu al moet worden toegepast, maar 
wellicht geeft dat procedureel wat problemen. 
 
De heer Ruijs laat weten dat zijn fractie akkoord gaat met het voorstel. Het jaar 2012 wordt mede 
bepaald door de procedures die er zijn in de vorm van inspraak en communicatie. Bij het streekplan 
werd terzake grote zorgvuldigheid betracht. Dat moet in ieder geval ingebed zijn nadat de eerste 
discussies hierover zijn geweest. Of 2012 haalbaar is, is niet te overzien. 
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De heer Duquesnoy sluit zich bij de andere fracties aan en is van mening dat P.S. zich niet nog meer 
thematische structuurvisies op de hals moeten halen. Dat kan onzorgvuldig worden.  
Misschien is er wel een inpassing mogelijk in de parallel lopende oriëntatie op de integrale 
beleidsvisie om bijvoorbeeld in dat totale pakket ook prioriteiten van onderwerpen aan te geven, bv. 
golfterreinen, bedrijventerreinen en windenergie.  

De heer Krol stelt dat met elkaar is afgesproken om deze twee nieuwe thematische structuurvisies te 
maken, omdat het op een aantal punten strikt nodig is. 
Er is goed overleg met Zeist en Soest. Men is het over het ruimtelijk beleid in algemene zin 
eens en daar zijn de grote ruimtelijke keuzes in principe al in gemaakt. 
Wel ligt er voor deze Staten een dilemma, immers, er zijn onderwerpen die zo belangrijk worden 
gevonden dat deze zo snel mogelijk geregeld moeten worden. Tegelijk zeggen de Staten dat zij nog 
geen nieuwe integrale structuurvisie willen maken. In het voorstel zoals het er nu ligt, staat dat het 
wordt gedaan daar waar het direct moet, maar er wordt wel tegelijkertijd gestart met het traject om te 
komen tot een integrale nieuwe structuurvisie. Daar zullen zaken uit de actualiteit doorheen spelen, 
uit eigen keus of als gevolg van gewijzigde rijksregelgeving. Zo staat in de crisis- en herstelwet dat 
P.S. ten behoeve van de aanleg of uitbreiding van productie-installaties van duurzame energie een 
inpassingsplan vaststellen.  
Bij de bedrijfsterreinen wordt de SER-ladder gewoon toegepast. In het streekplan is beperkt ruimte 
voor nieuwe bedrijfsterreinen toegestaan. Er is integraal beleid, met name als het gaat om 
herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. Gedeputeerde Ekkers heeft over de discussie rond 
bedrijfsterrein Utrecht-West op korte termijn bestuurlijk overleg met de gemeenten.  
Al met al meent de heer Krol dat dit de beste weg is om tot zorgvuldig beleid te komen. 
 
De heer Ruijs wijst er op dat de discussie over de golfterreinen in het kader van nieuw beleid aan de 
orde wordt gesteld. Spreker blijft erbij dat dit in feite bestaand beleid is. 
 
10. Statenvoorstel nWro verordening inclusief nota van beantwoording 
De voorzitter geeft het woord aan twee insprekers. 
 
Mevrouw Mirjam van Kouwen van de werkgroep Natuurlijk Zeist-West 
spreekt namens acht organisaties: 
Het betoog van mevrouw Van Kouwen is als bijlage bij dit verslag gevoegd.  
Kortheidshalve zij verwezen naar de inhoud. 
 
Mevrouw Claudia van Holsteijn spreekt namens Natuur en Milieu Utrecht: 
Het betoog van mevrouw Van Holsteijn is als bijlage bij dit verslag gevoegd.  
Kortheidshalve zij verwezen naar de inhoud. 
 
De heer Ruijs memoreert de afspraak dat het streekplan beleidsneutraal zou worden omgezet. Hij is 
met die afspraak niet gelukkig. Het jaar 2009 wordt nu op het jaar 2005 geijkt. Wel is de afspraak 
gemaakt dat daar waar actualiteiten spelen, de Staten wel het recht behouden om met aanpassingen 
te komen.  
Wanneer indelingen zijn gemaakt, en er komt een nieuwe opzet met indelingen, dan past dat niet 
altijd nauwgezet. De heer Ruijs vindt het in dit geval logisch dat, als het niet past, er een vijfde 
categorie aan toe wordt gevoegd die dan ook 100% dekkend is bij dat wat de politiek indertijd heeft 
bedoeld. Hij houdt geen pleidooi voor een andere beleidslijn, maar voor het beleid van P.S.: het 
handhaven van wat P.S. indertijd op dit punt als beleid hebben gesteld. Daarom is hij van mening dat 
de tekst moet worden aangepast. 
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Deze commissie heeft destijds afgesproken dat de heer Ruijs geen deel zou uitmaken van de 
commissie nWro. Dat betekent dat hij als woordvoerder nu de verantwoordelijkheid heeft. De 
beleidsneutraliteit is afgesproken in deze commissie. Als er actualiteiten zijn in de politiek, 
behouden de Staten zich het recht voor om dat in een structuurvisie in te brengen. 
 
De heer Kloppenborg heeft wat bedenkingen bij de manier waarop golfbanen in LG3 zijn verwoord. 
Op de kaart van het streekplan is te zien dat de huidige golfbaan boven Bunnik als een soort 
erkenning expliciet als LG1 is ingetekend. Verder is het hele gebied daarboven als LG3 
gekarakteriseerd. Het was duidelijk de bedoeling om dat verschil aan te geven. De letterlijke tekst in 
het streekplan heeft alleen betrekking op bijzondere gevallen. Dit zal iets nauwkeuriger moeten 
verwoord in de verordening. De heer Kloppenborg hoort graag de mening van de gedeputeerde over 
de voorgestelde tekst van de insprekers. 
En ander punt dat tot levendige discussie in de commissie leidde, waren de nieuwe doorsnijdingen 
van het open landelijk gebied door infrastructuur. Hier is sprake van een goede tekstsuggestie door 
een Nee-tenzij-formulering op te nemen. 
Het gaat hier om een provinciaal belang en bij dit soort plannen moet dit nog worden afgewogen. 
Niet alles wat provinciaal belang is, staat in de verordening, maar de heer Kloppenborg pleit ervoor 
om dat zoveel mogelijk in de verordening op te nemen, wanneer de Staten daar een goede 
formulering voor vinden. 
 
De heer Balemans stelt dat het werk dat is geleverd een groot compliment verdient. Indertijd heeft de 
heer Balemans met die beleidslijn mee mogen praten in de commissie nWro. Daar werd 
geconstateerd dat, als je het werk zorgvuldig en goed doet, je niet alles in korte tijd moet willen. Dat 
is de reden waarom uiteindelijk voor de beleidsneutrale omzetting is gekozen.  
Zijn fractie is in eerste instantie tevreden met deze verordening die niet alleen over 
verbodsbepalingen gaat, maar juist ook de mogelijkheid biedt om via een Nee-tenzij-formulering  
meerwaarde te halen die verder gaat dan een individuele verbodsbepaling. Zijn fractie kan die lijn 
steunen.  
 
Mevrouw Bodewitz is er voorstander van dat er zo nauwkeurig mogelijk wordt gewerkt aan een 
beleidsneutrale omzetting. Echter, daarbij wordt niet alleen de beleidsuitspraak van de 
doorsnijdingen van het open landschap gemist, maar ook de uitspraak uit het streekplan op pagina 
94: ‘We staan zeer terughoudend tegenover nieuwe vestiging van land- en tuinbouwbedrijven en 
werken hier alleen aan mee bij een duidelijk aantoonbare meerwaarde’. Hier kan dus wel degelijk 
met ontheffingen worden gewerkt en van geval tot geval worden bekeken of er een aantoonbare 
meerwaarde is. Een voorbeeld is verplaatsing uit de EHS. De PvdD-fractie pleit ervoor om dit mee te 
nemen in de beleidsneutrale omzetting. 
Wat oorspronkelijk geformuleerd stond als ’In LG3 en 4 vinden wij de omschakeling van neventak 
niet-grondgebonden veehouderij naar hoofdtak niet-grondgebonden veehouderij niet aanvaardbaar, 
tenzij dit niet gaat ten koste van de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit’ staat er nu op een 
andere manier ’is toegestaan, mits’. Dat lijkt haar een ander uitgangspunt en zij stelt voor de 
oorspronkelijke formulering van het streekplan te handhaven en dit wijzigingsvoorstel over te nemen 
(4.14.2.lid 1). 
Tot slot staat op pagina 91 van het streekplan: ‘Binnen de groene contouren kan in principe geen 
nieuwe vestiging van agrarische bedrijven plaatsvinden’. Het lijkt mevrouw Bodewitz van belang 
om dat in de toelichting op art. 5.2 op te nemen. 
Op pagina 15, art 5.2 lid 1 staat: ‘Dit bestemmingsplan bevat geen bestemmingen en regels die 
ruimtelijke ontwikkelingen toestaan die de wezenlijke waarde en kenmerken van het gebied 
significant aantasten’. Het lijkt spreekster goed dit in een toelichtend artikel wat verder te 
beschrijven.  
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Voor wat betreft de aantasting van de EHS kan mevrouw Bodewitz kan zich goed voorstellen dat er 
juist vanuit het oogpunt van ammoniak gekeken wordt naar de bestemmingsplannen, om te bezien in 
hoeverre er nog uitbreiding van veehouderij is toegestaan. Dit kan een goede toelichting zijn op dit 
artikel en tevens op artikel 5.3 lid 1. 
 
De heer Duquesnoy heeft de indruk dat het onderdeel ‘LG3 en golfterreinen’ niet beleidsneutraal is 
omgezet. Zijn vraag aan de gedeputeerde is of dit inderdaad het geval is en zo ja, waarom. 
In de beantwoordingsnotitie staat op de vragen over LG3-gebied en de golfterreinen dat dit 
aansluitend moet zijn aan stedelijk gebied. Graag zou de heer Duquesnoy een uitleg krijgen over wat 
precies wordt bedoeld met ‘aansluitend’. 
Spreker is van mening dat de verordening hier en daar aan duidelijkheid te wensen over laat. Als 
voorbeeld noemt hij de beantwoording van een gemeente die veel ellende ziet voor een 
bedrijventerrein. Die gemeente krijgt als antwoord dat de betreffende tekst volledig verkeerd is 
gelezen en dat er geen enkele belemmering is.   
 
De heer De Heer wijst er op dat het Statenvoorstel een logische uitwerking van een beleidsneutrale 
omzetting is. Veel gemeenten staan te trappelen om hun verantwoordelijkheid te nemen in het kader 
van de nWro en gaan structuurvisies maken. Wat dat betreft lopen verschillende gemeenten voor op 
de provincie, die nog geen complete structuurvisie heeft. Er zal veel maatwerk nodig zijn en er zal 
veel discussie ontstaan. Een duidelijk voorbeeld daarvan zijn de golfbanen. Ad hoc wordt hier elke 
keer over gesproken, doch elke keer aan de hand van een andere locatie. Zijn fractie heeft er al 
eerder voor gepleit om op dat vlak keuzes maken. Er zijn twaalf initiatieven in de provincie. Eén 
ervan ligt ook in een stadsrand LG1 en zou wat dat betreft mogelijk zijn, maar dan gaat het weer om 
een Nationaal Landschap. Hij stelt voor P.S. die twaalf plekken op een rij te laten zetten en te kijken 
naar wat op lange termijn de behoefte is en vervolgens de beste, minst schadelijke golflocatie te  
kiezen. Maatwerk blijft lastig op grond van alleen papier.  
 
De heer Van de Lagemaat bedankt, als lid van de nWro-commissie, de gedeputeerde en de 
ambtenaren voor de prettige samenwerking. Hij is van mening dat de omzetting inderdaad 
beleidsneutraal is. De heer Ruijs signaleerde dat er voor wat betreft LG3-gebieden een ruis op de lijn 
zit en daar zou de heer Van de Lagemaat graag beleid voor willen ontwikkelen. 
 
De heer Krol is van mening dat men moet proberen de complexiteit van de techniek van de nWro te 
scheiden van de normale reguliere politieke ruimtelijke discussies die men met elkaar moet voeren. 
Het is zaak ervoor te zorgen dat de instrumenten sterk zijn en vervolgens kan over inhoud worden 
gesproken. Opgemerkt werd dat met de verordening enigszins de wereld van 2004-2005 werd 
gefixeerd. Dat is ook zo maar hij vindt dat een goede zaak. Provincies die de bespreking van nieuwe 
techniek en nieuwe inhoud door elkaar hebben gevoerd, zijn nog volop bezig. De provincie Utrecht 
heeft snel en kwalitatief goed de instrumenten op orde en is dus in staat om effectief ruimtelijk 
beleid door te voeren. Natuurlijk verandert de wereld elke dag en veranderen politieke inzichten elke 
dag. Het definiëren van provinciale belangen is voor een groot deel een bevoegdheid van de Staten 
zelf. Wanneer er vragen komen om eerder het beleid aan te scherpen omdat het niet functioneert, dan 
zullen G.S. dat doen. 
Zo zijn er veel dingen te bedenken die na die beleidsneutrale omzetting wel weer opnieuw ter 
discussie gesteld zullen worden. In algemene zin is afgesproken ‘het provinciaal ruimtelijk beleid en 
alle daaraan gekoppelde instrumenten volgend jaar in beweging te brengen’, maar de politieke 
afronding daarvan door de nieuwe Staten te laten plaatsvinden. De heer Krol acht zich daaraan 
gebonden. 
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De commissie nWro heeft op na een uitvoerig debat een conclusie getrokken en die conclusie ligt nu 
voor. De heer Krol kan zich zeer goed vinden in die conclusie en voelt zich niet vrij deze nu te gaan 
veranderen.  
 
De heer Ruijs vraagt waarom de gedeputeerde zich niet vrij voelt tot verandering. De politieke 
verantwoordelijkheid ligt bij de commissie RGW 
 en niet bij de commissie nWro. 
De heer Krol deelt mede dat hij ten aanzien van voorliggende voorstellen niet vrij is af te wijken van 
de commissie nWro. De heer Ruijs kan dat wel, immers, hij had geen zitting in de commissie nWro.  
 
De heer Ruijs zegt aan te nemen dat de heer Krol na vandaag wel van het standpunt mag afwijken. 
 
De heer Krol antwoordt dat dit enkel kan als deze commissie hem hierom vraagt. 
Er is eerder vanavond geconstateerd dat er vanuit die beleidsneutraliteit geen nieuw beleid over 
golfbanen wordt ontwikkeld. Het beleid rond golfbanen is overgenomen zoals dat in het streekplan 
staat geformuleerd en in de Handleiding bestemmingsplannen. In het streekplan staat op pagina 99 
dat er ‘alleen maar in landelijk gebied drie golfbanen mogelijk zijn onder de voorwaarde dat er grote 
maatschappelijke voordelen tegenover moeten staan op het gebied van natuur, landschap, 
cultuurhistorie en recreatie’. De grote maatschappelijke voordelen zijn uitgewerkt in de Handleiding 
bestemmingsplannen buitengebied paragraaf 4.7.4. Deze uitwerking is opgenomen in de toelichting 
op de ontwerpverordening en daarmee is er sprake van een beleidsneutrale omzetting.  
Hij vraagt wat de Staten hebben bedoeld bij de behandeling van het streekplan toen ze over de 
behandeling van LG3 spraken, pagina 160 van de Nota van beantwoording van het streekplan (over 
de golfbaan bij Loenen, een gebied dat een LG2 aanduiding had). P.S. hebben bij de vaststelling van 
het streekplan aan de westzijde van Loenen een LG3 aanduiding opgenomen, met de formulering dat 
een golfbaan op die plek mogelijk zou kunnen zijn.  
 
De heer Ruijs stelt dat dit een in het stuk opgenomen verwoording is, die ambtelijk is geschreven en 
die P.S. vervolgens hebben vastgesteld. Hij vraagt of dit een stuk is dat ambtelijk is voorbereid en 
dat P.S., niet op de woorden lettend, hebben geaccordeerd of dat het om een stuk gaat dat na een 
politieke discussie willens en wetens in deze zaal is neergelegd. De heer Ruijs meent dat het toen om 
een politieke discussie ging, die expliciet in deze commissie heeft plaatsgevonden.  
 
De heer Krol stelt dat de Staten in die discussie de golfbaan in Loenen LG3 benoemde als een 
gebied, waar golfbanen in principe zouden zijn toegestaan. Er is geen sprake van geen 
beleidsneutraliteit ten opzichte van wat er in het streekplan en in de handleiding stond, want de beide 
formuleringen die van toepassing zijn op LG 3 zijn één op één overgenomen in deze verordening. 
Echter, wanneer de Staten met de kennis van vandaag menen dat er in LG3 nooit sprake mag zijn 
van golfbanen, is er in de optiek van de heer Krol geen sprake van beleidsneutraliteit en is dit in 
strijd met de opdracht waarmee dit stuk is geschreven. Dan is spreker van mening dat de Staten, na 
de beleidsneutrale omzetting, het beleid rond golfbanen in LG 1 t/m 4 in de provincie Utrecht 
opnieuw zouden moeten bespreken. Dat zou ertoe leiden dat er op het punt van golfbanen 
verandering van beleid wordt afgesproken en vervolgens wordt die verandering van beleid in de 
nieuwe structuurvisie opgenomen.  
 
De heer Ruijs begrijpt dat de gedeputeerde aangeeft dat de heer Ruijs een nieuwe ontwikkeling zou 
voorleggen, maar zijn verhaal was juist tegenovergesteld bedoeld. Spreker heeft willen aangeven dat 
de tekst zoals die nu voorligt, niet één op één aansluit bij de discussie die in deze commissie 
plaatsvond in kader van het streekplan. De heer Ruijs vindt dat er nu nieuw beleid wordt 
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geïntroduceerd, wat niet de afspraak is. Hij vraagt zijn mede statenleden dienaangaande om een 
reactie.  
Het tweede punt is de Nota van beantwoording. Op het moment dat de Staten dit vaststellen, is die 
nota een verantwoordelijkheid van P.S. Een gedeputeerde kan over 5 jaar melden dat er op bv. 
pagina 40 een tekst staat die de Staten niet op consistentie hebben gecontroleerd. Echter, het ligt niet 
in ieders mogelijkheden teksten op dat niveau te controleren; dit is ook niet de intentie van de 
beantwoording. De heer Ruijs weet dat de antwoorden op ambtelijk niveau worden geformuleerd.  
Statenleden lezen dat niet met de diepgang die de gedeputeerde nu bedoelt en spreker wenst daar 5 
jaar later niet mee geconfronteerd te worden. De heer Ruijs gaat die discussie wel aan in P.S.  
 
De heer Krol benadrukt dat er een statenbesluit ligt dat de beleidsneutrale omzetting van het 
streekplan heeft geregeld in de structuurvisie en tevens zijn er door P.S. beleidsregels afgesproken.  
 
De heer Balemans oppert de suggestie om de griffie te laten bekijken wat de teksten zijn van de 
stukken die sprekers noemen en de Statenleden die teksten vervolgens te doen toekomen. 
 
De heer Krol zegt toe de stukken toe te zullen zenden aan de commissieleden. Ook zullen de 
Statenleden een kleine lijst ontvangen van de “punten en komma’s” die aangepast zijn. 
 
11. Statenvoorstel Startnotitie verordening Beeldkwaliteit Buitengebied (de Statencommissie 
Milieu, Mobiliteit en Economie is voor dit agendapunt uitgenodigd) 
De voorzitter geeft het woord aan twee insprekers, een derde inspreker heeft zich te laat gemeld.

De heer Van Bergen spreekt namens vele woonarkbewoners uit de dorpen langs de Vecht: 
Het betoog van de heer Van Bergen is als bijlage aan dit verslag gevoegd.  
Kortheidshalve zij verwezen naar de inhoud. 
 
Vervolgens krijgt de heer Alblas het woord. 
“Door puur toeval en door familie in Nieuwersluis zijn wij op de hoogte gekomen van de plannen. Ik 
heb mij vervolgens als spreker aangemeld en mij kort voorbereid. 
Het bijzondere van de woonarken is (het gaat in totaal om ca. 500 woonarken), dat daar in alle lagen 
van de bevolking vertegenwoordigd zijn. Een bijzondere groep mensen langs zo’n 35 kilometer 
Vecht in de provincie Utrecht. Uitgerekend is dat nog geen 10 procent van de oevers die deze arken 
bestrijken. 
De waarde van ongeveer € 200 tot 250 miljoen van deze arken geeft aan dat er een behoorlijk 
economisch belang bij is gediend. Zeker als ik in uw plannen lees dat het een nogal verstorend en 
verrommelend beeld geeft. 
De drastische inperking van onder andere het gebruik van de oevergrond zou een breed draagvlak 
hebben. Er is in de plannen gesproken over allerlei consultants die de bewoners geconsulteerd 
hebben, geen van hen heb ik gezien of gesproken. Ik weet ook van veel mensen die vanavond niet 
kunnen spreken dat ook zij daar niet in geconsulteerd zijn. 
Wat wij wel weten is, dat dit is vertaald naar een groeiend aanbod van arken dat te koop komt te 
staan en een steeds meer dalende vraag omdat de rechtsonzekerheid dusdanig groot is voor de 
bewoners. 
Ik vind, en velen met mij, dat er eens een principiële discussie moet worden gevoerd over de rechten 
en plichten die bij het wonen op water horen. We betalen onroerende zaakbelasting en we betalen 
roerende zaakbelasting. De belastingdienst maakt het redelijk eenvoudig en dat zou eigenlijk 
iedereen moeten doen. 
Het principe gaat nog verder. Er wordt ook nogal suggestief in de rapportage gesproken over 
gemiddelde woonoppervlaktes: 120 m2 als een landelijk gemiddelde voor een woonhuis en voor een 
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ark 216 m2. Het valt mij dan op dat met een hoogte van 3,50 meter of 4,00 meter nok, er niet alleen 
maar campinghutten ontworpen kunnen worden, maar dat de stahoogte van een normale 
eengezinswoning waarschijnlijk geen 2.10 meter is en dat is ongeveer de maximale maat die je dan 
kunt halen.  
Ook zien we dat door de zeer stringente regelgeving een soort eenheidsworst ontstaat van iets dat in 
andere provincies, met investeringen die daar mogelijk zijn, steeds mooier kan worden en steeds 
diverser. 
Verder is aangegeven dat beeldkwaliteit een persoonlijke belevenis is, dat er een belangrijk 
economisch belang bij gediend is en dat hier met name wordt gekeken naar het effect op de huizen. 
Het effect op de huizen wordt op 4 tot 12 procent geschat, als zijnde waardevermindering. Die € 250 
miljoen zou betekenen dat er voor 500 woonarkbewoners zo’n € 25 miljoen ‘down the drain’ gaat 
met deze plannen.  
Al met al vinden wij dat woonarkenbewoners wel degelijk is staat zijn om op een professionele 
manier een discussie te voeren, maar die discussie moet dan wel een keer worden aangegaan. 
Rechtsgelijkheid is geen goed beginsel voor het wonen op water.”  
 
Mevrouw Nalis vraagt de heer Van Bergen of hij het in het stuk genoemde vergunningenstelsel een 
verbetering vindt ten opzichte van het huidige beleid.  
De heer Van Bergen meent dat hier geen sprake is van een verbetering omdat nog steeds een 
vergunning moet worden aangevraagd. Het is hem onduidelijk waarom iemand die in een woonhuis 
woont, geen vergunning hoeft aan te vragen om in het huis te (blijven) wonen en een 
woonarkbewoner wel. Woonarkbewoners zijn ingetekend in het bestemmingsplan en hebben het 
recht om te wonen. 
 
Mevrouw Van Gemert vraagt waar het grootste pijnpunt zit voor de insprekers. Een 
vergunningenstelsel voor onbepaalde tijd komt h.i. toch tegemoet aan de terechte klachten.  
De heer Van Bergen geeft aan dat niet alleen hijzelf, maar ook de eventuele koper van zijn ark een 
vergunning moet aanvragen en dan is het niet duidelijk of die vergunning wordt afgegeven. Het 
beperkt spreker enorm bij wat hij met de woonark zou willen doen. Hij vraagt zich af of die 
onbepaalde tijd zo onbepaald is, omdat er veel andere regels overeind blijven 
 
De heer Alblas legt uit dat het plan ogenschijnlijk een aantal zekerheden geeft, maar fundamenteel is 
de rechtspositie van een woonarkbewoner anders dan een bewoner van een huis. Dat betekent dat 
mensen steeds minder investeren in de ark. De regels zoals die nu worden aangedragen bieden daar 
geen verbetering voor. In de deregulering wordt juist meer gereguleerd voor arken, op een dusdanige 
manier dat mensen minder bereid zijn om te investeren waardoor verrommeling toeneemt. Aan het 
beoogde principe om van wonen op water een fatsoenlijke woonvorm te maken, wordt helemaal 
voorbijgegaan. 
De oplossingen die worden gezocht sluiten niet aan bij de behoeften van de bewoners. 
 
Mevrouw Bodewitz vraagt welke punten de heer Van Bergen daadwerkelijk als extra regulering in 
plaats van deregulering ziet.  
De heer Van Bergen antwoordt dat, wanneer gesproken wordt over de afmetingen van de ark en de 
stringente afmetingen van goot- en nokhoogte, dit betekent dat wanneer men een normale stahoogte 
wil creëren, er puntdaken gecreëerd kunnen worden waardoor er een eenheidsworst ontstaat. Bij de 
heg en de oevergrond, die bij de onroerende zaakbelasting als zijnde tuin worden aangeslagen, 
vraagt de heer Van Bergen zich af waarom een drastische inperking daarvan een vooruitgang zou 
zijn. 
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De heer Ruijs vraagt of er een vereniging van woonarkbewoners bestaat en of een dergelijke 
vereniging contact heeft gehad met G.S.. De heer Van Bergen vertelt dat er een overkoepelende 
organisatie is, maar dat die geen contact met G.S. heeft gezocht. 
 
De heer De Heer vertelt dat zijn fractie achter deregulering staat en dat stringente en onnodig strenge 
regelgeving moet vervallen. Aan de andere kant wil de ChristenUnie niet verkwanselen wat de 
provincie in de loop van de jaren heeft opgebouwd. Het vergelijkend overzicht tussen de provincies 
werkt verhelderend: buiten is te zien welke provincies geen verordening hebben. P.S. staan dus voor 
de taak om te dereguleren én om te voorkomen dat het landschap gaat verrommelen. Het is de kunst 
om een goede balans te vinden tussen landschappelijke waarde en de belangen van allerlei 
doelgroepen. De ChristenUnie vraagt zich af of hier een rol ligt weggelegd voor de provinciale 
adviseur voor beeldkwaliteit. 
 
Mevrouw Van Gemert vraagt waarom niet eerst het onderzoek van de commissie deregulering wordt 
afgewacht voordat begonnen wordt met de modernisering van de VNL. Dit onderzoek, een pilot 
voor de commissie deregulering, is direct na de zomer afgerond. Eén van de argumenten is om niet 
te wachten met moderniseren omdat daardoor de uitvoering meer dan een jaar stilligt en dus de 
handhaving onzeker blijft voor meer dan een jaar. Mevrouw Van Gemert stelt dat de VNL al jaren 
wordt herschreven, daar kan dat ene jaar wel bij. In 2007 is in de commissie deregulering begonnen 
met een nulnotitie,  waarin wordt bekeken wat er zou gebeuren indien de VNL er niet zou zijn. De 
argumenten om dat onderzoek niet af te wachten zijn spreekster niet helemaal duidelijk. 
De SP is blij met de aandacht die er is voor lichtvervuiling. 
Het is mevrouw Van Gemert niet duidelijk waarom er een overgangstermijn van 10 jaar is wanneer 
objectgebonden opschriften op dit moment niet voldoen aan de gestelde regels. 
In de commissie deregulering is er niet alleen sprake van het schrappen van regels en het voegen in 
andere ontheffingen, tevens wordt bekeken of onderwerpen bij andere wetgeving kunnen worden 
ondergebracht. De SP zou graag een principiële discussie over de regels voor woonarken voeren. 
De nulnotitie werd geschreven naar aanleiding van een actuele vraag over de woonarkentaak van de 
gemeentes. Spreekster vraagt zich af of het Recreatieschap nog handhaaft in de Vinkeveense Plassen 
en in de Loosdrechtse Plassen. 
Eigenlijk zijn er maar zes provincies met een verordening tegen verrommeling van het landschap. 
Eén provincie heeft het hoofdstuk ‘Storten’ geregeld in een verordening en spreekster vraagt zich af 
of niet de discussie aangegaan zou moeten of de verordening op deze manier in stand moet blijven. 
Zij is er voorstander van om het onderzoek naar de vergelijking met andere provincies af te wachten, 
voordat verder wordt gegaan met deze modernisering. 
 
Mevrouw Nalis vertelt dat de PvdA in hoofdlijnen akkoord gaat met het voorstel. Het is van belang 
verrommeling tegen te gaan en te werken aan het duidelijker maken en verminderen van 
regelgeving. Het spanningsveld dat hier ontstaat is al door andere fracties benoemd. 
De PvdA zou graag meer aandacht besteden aan de kleine landschapselementen en die ook 
meenemen in het voorstel. 
 
Mevrouw Dekkers heeft waardering voor voorliggend voorstel. Het CDA vindt het ook van belang 
dat kleine landschapselementen worden meegenomen maar pleit ervoor dat niet te gedetailleerd te 
doen. Bij het passeren van de grens tussen Zuid-Holland en Utrecht ziet men de verrommeling 
toeslaan. Mevrouw Dekkers wijst op de economische waarde van een mooi landschap, die niet in 
euro’s kan worden vertolkt op de begroting.  
Tot slot vraagt zij of er wel voldoende ruimte is voor overleg met groepen, zoals die vanavond 
ingesproken hebben, na vaststelling van de startnotitie. Communicatie met betrokkenen en draagvlak 
aan de basis zijn van belang en moeten worden meegenomen in de startnotitie. 



21

De heer Kloppenborg vond de insprekers verhelderend. Dit stuk met goede voornemens is op 
ambtelijk niveau ontstaan, maar nu blijkt dat er ook een buitenwereld is. Hij vraagt hoe dit verder in 
de procedure wordt meegenomen.  
De heer Kloppenburg wijst erop dat de startnotitie lijkt geschreven te zijn alsof er al sprake is van 
het uiteindelijke voorstel, maar er moet nog een moment van communicatie met de bewoners van de 
provincie komen. Het is een vooruitgang om voor woonarken van een ontheffing naar een 
vergunningensysteem te gaan. Er is enige deregulering te zien, maar wanneer dit beleidsveld wordt 
geopend, moet men wel weten waar men aan begint.  
Het benoemen van het belang van kleine landschapselementen en dat wat er staat over sterke 
regulering vindt de heer Kloppenborg een goede zaak. Hij heeft echter vraagtekens bij punt 3.3.2: 
het vrijstellen van ontheffingsplicht van tijdelijke depots van schone grond bij boerderijen en 
tijdelijke opslagplaatsen van grond en bagger. Hij meent dat dit niet moet leiden tot het vrijgeven 
van allerlei verplaatsing van grond en bagger naar ongewenste plaatsen, ook met het oog op de 
cultuurhistorische hoofdstructuur. Spreker beveelt voorts een regelmatige evaluatie aan. 
 
De heer Nooteboom ziet het voorstel als een voorzet voor de deregulering van de verordening. Er is 
een stuk onderweg in het kader van de Actal-toets: ook de fractie van de VVD is benieuwd naar de 
eventuele samenhang. Dat geeft een meer integrale afweging van de voor- en nadelen en van de 
kenmerken van de VNL zoals die nu luidt.  
Over het algemeen ziet de fractie deregulering in het stuk terugkomen. Dat is een goede zaak.  
 
De heer De Vries meldt dat het ook zijn fractie niet duidelijk is waarom niet wordt gewacht tot het 
onderzoek rond is en er een dubbelslag kan worden gemaakt. Dit neigt naar dubbel werk. 
De fractie gaat akkoord met de verdere VNL, maar is van mening dat, als men dit wil bezien in het 
kader van deregulering, er enkele vraagtekens bij moeten worden gezet. Er wordt wel wat 
gedereguleerd, maar daarnaast wordt er ook weer wat opgetuigd. 
Spreker dankt de insprekers voor hun heldere verhaal en denkt dat hier de legitieme vraag naar voren 
komt: waarom worden woonarken anders behandeld dan een boerderij, landgoed of watermolen op 
vaste wal? Hij meent dat impliciet in de notitie wordt erkend dat P.S. met de vorige VNL zijn 
doorgeschoten met alle minutieuze regels waar een woonschip aan moet voldoen. Dit stuk komt ook 
nog onvoldoende tegemoet aan het verhaal van de insprekers.  
Wat de heer De Vries steekt in het stuk is dat de suggestie wordt gewekt dat Van Reenen 
Waterwonen als een soort externe adviseurs betrokken zijn geweest bij dit stuk en met alle 
voorstellen zouden hebben ingestemd. De heer De Vries vraagt de gedeputeerde of de 
bemiddelingsbureaus als het ware een soort fiat namens de bewoners hebben verleend, waarmee 
deze regels door iedereen geaccepteerd worden en ook als zodanig geïmplementeerd kunnen 
worden. Hij heeft hierover contact gehad met Van Reenen Waterwonen en durft dit ter discussie te 
stellen. 
De heer De Vries vindt dat er impliciet wordt gezegd dat beide adviseurs konden instemmen met de 
geformuleerde voorstellen en hij heeft het tegendeel gehoord van Van Reenen. Hij vraagt de 
gedeputeerde om helderheid hierover. 
De insprekers gaven aan dat met de vergunning voor onbepaalde tijd een ongelijke situatie wordt 
gecreëerd tussen woonschepen en woonwoningen in bestemmingsplannen. De heer De Vries vraagt 
de gedeputeerde om een reactie hierop. Spreker zou bij voorkeur stellen dat, zodra een ligplaats 
bestemd is, daarmee ook het woonschip is geregeld en hier geen aparte vergunning voor hoeft te 
komen. De heer De Vries wil niet verder ingaan op details als ‘een hegje hier en een schuttinkje 
daar’. Wat D66 betreft is het zo dat, ook indachtig de nWro en de decentralisatie van bevoegdheden 
richting gemeenten, het woonarkenbeleid na 2012 richting gemeentes kan gaan. De belangen en de 
handhaving kan men beter bij de gemeentes onderbrengen. 
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Mevrouw Fokker is van mening dat de heer De Vries het punt bagatelliseert met de opmerking ‘een 
hegje hier en een schuttinkje daar’. Los van de positie van woonarkbewoners is deze discussie mede 
ingegeven door het feit dat P.S. verrommeling tegen willen gaan. Het gaat om een breed gedragen 
beleid in de Staten.   
Waar het de heer De Vries om gaat, is dat in woonwijken allerlei bouwsels mogen worden neergezet 
terwijl woonarkbewoners binnen tien jaar een schuurtje moeten afbreken als dit net 5 meter voorbij 
een woonark staat en vervolgens geld ontvangen om een nieuw schuurtje te bouwen. Worden 
woonarken met woonarken vergeleken of zeggen P.S. dat ze geen aparte categorie zijn maar een 
erkende woonvorm? 
 
De heer Ruijs zou graag iets meer recht doen aan de discussie en hecht er belang aan om ruimte te 
krijgen om over dit onderwerp te spreken. Hij vraagt de gedeputeerde of er nog ruimte is om een 
overleg te hebben en eventueel de visie nog aan te passen. 
 
Mevrouw Bodewitz gaat ervan uit dat dit stuk een eerste aanzet is, want er gaat verdere deregulering 
plaatsvinden.  
Bij insprekers leeft de behoefte om het vergunningenstelsel niet te laten ingaan, maar dit gelijk te 
trekken met overige inwoners in de provincie Utrecht. Mevrouw Bodewitz heeft uit dit stuk 
geconcludeerd, dat het niet gaat om een persoonsgebonden maar om een objectgebonden 
vergunning, aangezien het voor onbepaalde tijd is. Dan zou het aanvragen dus een eenmalige zaak 
zijn. Zij hoort graag de mening van de gedeputeerde hierover. 
De fractie van de PvdD onderschrijft veel voorstellen en is enthousiast over het voorstel om regels te 
stellen voor de verlichting van borden. Verder onderschrijft de fractie alle overwegingen en 
keuzemogelijkheden die zijn genoemd. Bij één hiervan zou nog verder mogen worden gegaan: de 
objectgebonden borden voor streekproducten. Wanneer dit alleen op het eigen erf wordt toegestaan, 
worden de mogelijkheden enorm beperkt.  
De PvdD is voorstander van richtlijnen voor de wijze waarop sloten gedempt worden en wel zo, dat 
dierenlevens gespaard worden. De fractie meent dat daar mogelijkheden voor zijn. 
 
De heer Van de Lagemaat vindt dat de startnotitie een bundeling van bestaand beleid is, zoals dat in 
het verleden is vastgesteld. Zijn fractie is van mening dat deze notitie niet de bestemmingsplannen 
van de gemeenten mag ‘overrulen’. Iets dat volgens bestemmingsplannen is vastgesteld, staat niet 
meer ter discussie omdat de provincie de bestemmingsplannen in het verleden heeft goedgekeurd. 
De provincie moet gemeenten niet voor de voeten lopen.  
Spreker zou graag de reactie van de gedeputeerde horen op de vele opmerkingen en vragen van 
insprekers. Vervolgens wijst hij op het 2e punt van het besluit, waar staat dat G.S. de VNL 
omvormen tot een Verordening beeldkwaliteit buitengebied. Hij vraagt of die verordening nog een 
keer in deze commissie en Staten zal terugkomen aangezien G.S. deze niet zelf mogen vaststellen in 
een duaal bestel. 
 
De heer Krol zet uiteen dat hij zich goed kan vinden in de woorden van de heer De Heer. Het gaat 
hier om een lastig onderwerp. Aan de ene kant is er regelgeving van P.S. terwijl die regelgeving dan 
wel transparant, doorzichtig en uitvoerbaar moet kunnen zijn. Dat vraagt om aanpassing van de 
regelgeving. Echter, met een aanpassingstraject wordt al snel de hele ratio van de regelgeving ter 
discussie gesteld. 
In de uitvoering van de VNL loopt men, met name op het punt van de woonarken, tegen een aantal 
concrete belemmeringen aan. Dat ziet de heer Krol terug in bezwaarprocedures, collegebesluiten en 
ingezonden brieven. 
De commissie deregulering vindt ook dat strakke handhaving van de VNL knelpunten oplevert die er 
om vragen om die VNL te herzien. De VNL is ook opnieuw bekeken door de commissie 
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deregulering. Een Utrechts juristencollectief heeft er zelfs naar gekeken en gezegd dat de VNL 
eigenlijk goed in elkaar zit en het de vraag is of er veel aan moet worden veranderd bij deregulering. 
De commissie deregulering wilde er toch nog een keer naar kijken en dat is nog gaande. Spreker 
verwacht op korte termijn een advies. In antwoord op de vraag van de SP stelt de gedeputeerde dat 
wat uit die advisering komt, natuurlijk moet landen in beleid dat men in de Staten met elkaar 
afspreekt. 
Het gaat hier om een startnotitie waarop de Staten en de samenleving kunnen reageren. Dat hoeft 
dan niet per definitie tot nieuw beleid te leiden. 
Eigenlijk wilde de gedeputeerde de notitie laten vaststellen in de Staten, om vervolgens de procedure 
in te zetten en weer terug te komen in de Staten. Hij kan zich echter voorstellen dat dat een 
wonderlijke discussie in de Staten zou geven. Het is wijzer om de startnotitie in de Staten terug te 
laten komen als het proces is afgerond. 
Spreker wil wel duidelijk stellen dat de voorstellen die de Staten aantreffen in de startnotitie op een 
aantal punten een wijziging van beleid zijn. Een belanghebbende gaf te kennen dat dit nog niet is wat 
men bedoelt en hij wil op dit punt verder gaan met een principiële discussie. Als die discussie serieus 
gevoerd moet worden, moet daar de tijd voor worden genomen. De gedeputeerde vindt het aan de 
andere kant interessant dat, als het beleid niet wordt herzien, het blijft zoals het is, zoals de Staten de 
VNL hebben vastgesteld. Dan werkt de VNL zoals hij vandaag de dag werkt. De consequenties van 
dat beleid ziet men in de kwaliteit van het buitengebied en daar is hij trots op. De heer Krol is een 
voorstander van een veranderingsslag op het punt van de VNL en dat de VNL, in welke vorm dan 
ook, blijft bestaan. Ook is hij er een voorstander van dat de dereguleringssuggesties, die worden 
gedaan, serieus worden uitgevoerd. 
In dit voorstel komt er voor woonarken een objectgebonden vergunning. Als niets aan de woonark 
wordt veranderd, heeft men een vergunning die eeuwigdurend en overdraagbaar is. Dat is een 
verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Ook zit er een versoepeling in het voorstel van het 
erfafscheidingenbeleid.  
De heer Krol vat het voorstel als volgt samen samen: 
1. De term startnotitie betekent dat er een definitief stuk komt, dat terugkomt in de Staten. 
2.  Daarbij moet meegenomen worden wat de samenleving vindt en wat uit de Actaltoetsing 
komt. 
3.  De waarde van het landschap in Utrecht en alles wat zich beweegt in het buitengebied is de 

moeite waard, ook datgene wat rondom de Vecht gebeurt. Daar hebben de Staten stevige en 
verregaande besluiten over genomen die hebben geleid tot de VNL zoals die daar ligt. De 
VNL moet wel op een aantal punten gemoderniseerd worden en vandaar dat deze notitie aan 
de commissie is voorgelegd.  

De heer Krol staat niet achter het voorstel van D66 om de woonarken onder de gemeenten te laten 
vallen. Op plekken waar het over het hele buitengebied gaat, waar meerdere gemeentegrenzen bij 
betrokken zijn en waar gemeenten soms ook verschillend beleid voeren, kan men zich afvragen of 
handhaving en uitvoering op het niveau van de gemeenten de beste weg zou zijn. Als dat in de 
ruimtelijke ordening breed zou gelden, zou het hele ruimtelijke beleid aan gemeenten  kunnen 
worden over gedaan. Dat is niet wenselijk.  
 
De voorzitter wil de commissie voorstellen de startnotitie een startnotitie te laten zijn. Hij stelt voor  
de aanpassingen terug te laten komen in deze commissie en pas daarna een statenvoorstel aan P.S. 
voor te leggen.  
 
Het lijkt mevrouw Bodewitz goed om, wat de Boswet betreft, de extra eisen van compensatie die in 
het verleden werden gesteld en in het streekplan waren opgenomen, hier op te nemen. Zij zag in het 
document van de nWro dat de Staten in het najaar kijken hoe men toch nog kan voldoen aan die 
eisen. Als de eisen kunnen worden meegenomen is dat punt opgelost. 



24

De heer Kloppenborg herinnert de gedeputeerde aan zijn vraag over de ontheffingsplicht van 
tijdelijke depots van grond en bagger.  
 
De heer De Vries is van mening dat het feit dat de vergunningen voor onbepaalde tijd 
objectgebonden zijn, niets afdoet aan de legitieme en primaire vraag die is opgeworpen, namelijk of 
dit een vorm van wonen is of dat dit een ‘woonwagen op het water’ is. Hij vindt dat daarin in deze 
Staten een beslissing moet worden genomen. Dat zou impliciet betekenen dat de desbetreffende 
regelgeving eerder richting gemeenten zou moet gaan, als het gaat om handhaving ervan. Het is 
weliswaar een soort buitengebied, maar woonhuizen in het buitengebied worden ook niet door P.S. 
gehandhaafd. Overigens heeft hij nog geen reactie gehad op zijn vraag in hoeverre de adviesbureaus 
hier ‘ja en amen’ tegen hebben gezegd. Hij laat dit verder in het midden. De fractie vindt het verder 
een goed voorstel.  
 
De heer De Heer herinnert aan zijn vraag of hier een rol is weggelegd voor de provinciale adviseur 
Ruimtelijke Kwaliteit. 
 
De heer Krol meent dat deze adviseur voor een specifieke taak moet worden ingeschakeld. 
Overigens heeft hij er geen bezwaar tegen de provinciale adviseur in te schakelen, wanneer P.S. 
daartoe besluiten.  
Spreker meent dat de heer De Vries zijn vragen aan hemzelf, zijnde P.S. lid, moet stellen. De 
principiële discussie over wat P.S. vinden van woonarken is destijds in de Staten gevoerd. Als de 
heer De Vries vindt dat dit anders moet, kan hij dit aangeven. Tot die tijd geldt het huidige beleid. 
 
De heer De Vries refereert aan de vorige periode toen over de VNL werd gesproken en het 
geprononceerde standpunt van D66 ook afweek van de meerderheid, omdat de fractie toen al van 
mening was dat woonarken op oneigenlijke wijze worden gediscrimineerd.  
 
De heer Ruijs opteert voor wat betreft de verantwoordelijkheid rond woonarken voor een schaal 
hoger dan gemeenten. Zo wordt voorkomen dat bij hetzelfde water drie arken verder een ander 
beleid wordt gevoerd dan ervoor. Men heeft recht op een eenduidig beleid. 
 
De voorzitter rondt de discussie over dit onderwerp af.  
 
TER KENNISNEMING 
12. Amendement beperken overstromingsrisico’s regionale keringen 
 
13. Pilotproject innovatieregeling Kaderrichtlijn Water 
 
14. Voortgangsrapportage N2000/TOP-aanpak februari t/m juni 2009 
 
15. Aanpassing Nadere regels Waterketen 
 
16. Ongevraagd advies van het Bureau Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit in de provincie Utrecht 
(BARKU) over ruimtelijke inpassing van de optimalisatie knooppunt Hoevelaken 
17. Wijzigingen en extra openstellingen subsidieregeling natuurbeheer provincie Utrecht 2007 
en subsidieregeling agrarisch natuurbeheer provincie Utrecht 2007 
 
18. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.   


