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2010RGW152 
 
VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Ruimte, Groen en Water van 13 
september 2010 in het Provinciehuis 
 
Aanwezig:
Mevrouw drs. U.P. Blom (wnd. voorzitter), dhr.drs. R.W. Krol (gedeputeerde), dhr. J. Binnekamp 
(gedeputeerde), dhr. E.R.M. Balemans (VVD), mw.drs. W.A. Bodewitz (PvdD), mw. L.C. Dekkers-
Raadsen (CDA), mw. C. Dik-Faber (ChristenUnie), dhr.drs. P.W. Duquesnoy (SP), dhr. J. Fastl 
(GroenLinks),  dhr. drs. C. de Heer (ChristenUnie), dhr. B. Koopmanschap (GroenLinks), dhr. C. de 
Kruijf (PvdA), dhr. J.v.d. Lagemaat (SGP), mw. D. Lamers-Tiecken (VVD), dhr. ir. R.J. Martens 
(PvdA), dhr.drs. T.G.P.M. Ruijs (CDA), dhr. P. Seldenrijk (CDA), dhr. ir.T. Snijders (MooiUtrecht), 
dhr. R.E. de Vries (D66) alsmede dhr. T.R. Weijers (D66); 
 
Met kennisgeving afwezig:
mw.drs. N. van Gemert (SP), dhr. J.F.M. Kloppenborg (GroenLinks), dhr. mr.drs. L.W. Nooteboom 
(VVD), mw.ir. A.A. Swets (CDA), dhr. G.J. v.d. Werff (VVD) en dhr. ir. B.A. Witteman (SP); 
 
Van ambtelijke zijde aanwezig:
Dhr.drs. H. Schoen (adjunctgriffier) en mw. M.J. Strijbos (verslag). 
 

1. Opening 
De voorzitter, mevrouw Blom, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
Zij herinnert eraan dat dit voor de commissie RGW de eerste vergadering is in de 
experimenteerperiode op basis van het Statenvoorstel van de werkgroep Balemans. Deze avond wordt 
bekeken of men met de nieuwe werkwijze akkoord kan gaan en of men die werkwijze al heeft 
geïnternaliseerd. De heer Balemans zal bij agendapunt 6 de werkwijze nader toelichten. 
De berichten van verhindering worden doorgenomen. 
 
2. Ingekomen stukken 
2.01 Memo gedeputeerde Krol: Brief Faunabescherming over evaluatie opvang winterganzen 

(RGW127) 
Mevrouw Bodewitz wijst op een krantenbericht waaruit blijkt dat er al een evaluatie heeft 
plaatsgevonden van het opvangbeleid van ganzen: het onderzoek van CLM en LEI wijst uit dat de 
opvang van ganzen de overheid de afgelopen jaren gemiddeld 17,5 miljoen EURO per jaar kostte. Bij 
voortzetting van het huidige beleid stijgt dit tot bijna 29 miljoen EURO in 2014-2015. De 
onderzoekers concluderen dat stoppen met het huidige beleid maatschappelijk en prijstechnisch het 
meest aantrekkelijk is. Mevrouw vraagt in welke relatie dit resultaat staat tot de evaluatie in 2012 en 
zij vraagt welke conclusie G.S. uit dit onderzoek trekken. 
De voorzitter wijst mevrouw Bodewitz erop dat in de nieuwe procedure inhoudelijke vragen 
schriftelijk kunnen worden gesteld. Ook kunnen de commissieleden verzoeken het punt te agenderen. 
Mevrouw Bodewitz zal haar vragen schriftelijk afhandelen. 
 
De heer De Kruijf wijst er op dat in het stuk staat vermeld dat eind juni 2010 een advies van het 
beleidskader beschikbaar zal komen en dat G.S. daar vervolgens een standpunt over in zullen nemen. 
Spreker vraagt of dat standpunt inmiddels is bepaald en wanneer de Statenleden dit ontvangen. 
De voorzitter concludeert dat dit een procedurevraag is en geeft de gedeputeerde de gelegenheid te 
antwoorden. 
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Gedeputeerde Krol deelt mee dat dit nog niet in G.S. is besproken. Hij zegt toe dat bij de komende 
bespreking de zojuist door mevrouw Bodewitz gemaakte opmerkingen zullen worden betrokken. 
 
2.02 Memo gedeputeerde Binnekamp: Handhavingsaanpak bestrijdingsmiddelen in grondwater 

beschermingsgebieden (RGW133) 
2.03 Waterschap Vallei en Eem: Besluit G.S. Gelderland van 22 juni 2010 inhoudende een 

standpunt betreffende het fusievoorstel van de waterschappen Vallei en Eem en Veluwe 
(RGW142) 

De heer De Vries vindt de geformuleerde standpuntbepaling onder de maat en zou dit punt graag 
bespreken met het college. Hij wil de brief graag betrekken bij agendapunt 17 en dit onderwerp 
agenderen voor een volgende vergadering.  
De voorzitter zegt de agendering van dit onderwerp toe.  
De heer Van de Lagemaat neemt aan dat het besluit van G.S. van Gelderland leidend is en dat G.S. van 
Utrecht hierin volgend zijn, maar wil benadrukken dat de SGP-fractie het besluit van Gelderland 
betreurt. De fractie ondersteunt dan ook het verzoek van de heer De Vries om dit punt in de volgende 
vergadering te agenderen. 
Mevrouw Dekkers vraagt of dit stuk niet in de commissie BEM behandeld zou moeten worden.  
De voorzitter stelt dat, inhoudelijk gezien, het stuk in de commissie RGW thuis hoort.  
Gedeputeerde Binnekamp wijst erop dat dit punt gerelateerd is aan water, maar tevens onder Bestuur 
en Middelen valt. 
De heer De Vries meent dat het hier in essentie een bestuurlijke zaak betreft: het betreft bestuurlijke 
uitspraken over een eventuele bestuurlijke fusie. 
De fractie van de ChristenUnie sluit zich hierbij aan. 
De voorzitter stelt vast dat dit punt geagendeerd wordt voor de vergadering van de commissie BEM. 
2.04 Landelijke Coördinatiecommissie Muskusrattenbestrijding: Jaarverslag 2009 (RGW143) 
2.05 Provinciale Commissie Leefomgeving provincie Utrecht: Jaarprogramma 2010 (RGW144) 
2.06 Land- en Tuinbouw Organisatie Noord: besluit actualisatie Reconstructieplan (RGW 145) 
2.07 Memo gedeputeerde Krol: voortgang subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer 
(RGW151) 
 
3. Verslag vergadering Statencommissie Ruimte, Groen en Water van 14 juni 2010  
N.a.v. pagina 8, de 2e alinea: ‘CDA-fractie’ wordt gewijzigd in ‘PvdA-fractie’. 
De heer De Kruijf wijst erop dat zijn naam foutief is gespeld. 
 - Verslag vergadering Statencommissie Ruimte, Groen en Water van 21 juni 2010 
N.a.v. pagina 1, 1e alinea: de heer De Kruijf vertelt dat hij die vergadering niet aanwezig was. 
De verslagen van de beide vergaderingen worden vastgesteld.  
 
4. Mededelingen 
* Stikstofverordening Natura 2000 
Gedeputeerde Krol herinnert eraan dat het stikstofprobleem binnen de landbouw in deze provincie én 
in relatie tot Natuurbeschermingswetgebieden en de Natura 2000 gebieden een groot probleem is. De 
Crisis- en Herstelwet heeft getracht daar een oplossing voor te geven door de Programmatische 
Aanpak Stikstof op Rijksniveau (PAS), doch dat bleek voor een groot aantal agrarische bedrijven in de 
provincie Utrecht onvoldoende. Daarom zullen G.S. een Stikstofverordening opstellen waarbij als het 
ware alle stikstof in de provincie bij elkaar wordt gevoegd, de hoeveelheid stikstof vervolgens wordt 
verminderd waarna hoeveelheden ‘kunnen worden uitgedeeld’. Het doel van de verordening zal zijn:  

- het opheffen van het op slot zitten van een groot aantal agrarische bedrijven op een aantal 
punten, 

- het substantieel laten afnemen van de hoge stikstofdepositie in de provincie Utrecht. 
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Wil deze verordening in het voorjaar 2011 tot stand zijn gekomen dan is het van belang dat hiervoor 
alleen de hoogst noodzakelijke verplichte juridische stappen worden gezet. Gedeputeerde Krol zegt de 
commissieleden een memo hierover toe. Het onderwerp is in de Termijnagenda opgenomen. 
Mevrouw Lamers vraagt de gedeputeerde naar de urgentie gezien het feit dat dit punt al langer speelt.  
Gedeputeerde Krol legt uit dat was toegezegd en dat lang werd gedacht dat de PAS voldoende soelaas 
zou bieden en voor voldoende tempo zou zorgen. Dit is echter niet het geval. Daarom hebben G.S. 
ervoor gekozen om, net als in andere provincies gebeurt, hier provinciaal beleid voor te maken. 
De heer De Heer vraagt of er op deze korte termijn tijd is voor een dereguleringstoets. 
Gedeputeerde Krol stelt dat hiervoor geen tijd is. 
* SOK-Soesterberg 
Gedeputeerde Krol deelt mee dat het volgende overleg van de SOK (Samenwerkingsovereenkomst 
tussen Zeist, Soest en de Provincie over de ontwikkelingen rond de vliegbasis Soesterberg) in 
november zal zijn. Er zijn geen bijzonderheden te melden. 
Er is een zeer verhelderende masterclass Grondexploitatie geweest waarbij medewerkers van het 
programmabureau Hart van de Heuvelrug, veel raadsleden uit Zeist en Soest en een aantal Statenleden 
informatie hebben ontvangen over de financiële kant van het programma Hart van de Heuvelrug.  
* Voortgang Ruimte voor de Lek 
Gedeputeerde Binnekamp herinnert eraan dat de Staten voor de zomervakantie hebben besloten het 
inpassingsplan te bekrachtigen en dat men hierover in overleg wil gaan met de collega’s uit Houten, 
Nieuwegein, IJsselstein en Vianen. Op 16 september aanstaande is er in Nieuwegein een sessie voor 
de nieuwe raden met als doel de leden bij te praten over de ontwikkelingen van Ruimte voor de Lek. 
Hij adviseert de commissieleden de sessie bij te wonen om een indruk te krijgen van de mate waarin 
dit onderwerp leeft bij de nieuwe raden. 
 
5. Rondvraag 
Mevrouw Dekkers refereert aan de door gedeputeerde Krol ontvangen brief van de Stichting de 
Joostenlaan. Dit betreft de aanleg van paden in het natuurgebied, waarbij de onderlaag van de paden 
wordt verhard met vervuild puin. Zij vraagt de gedeputeerde naar zijn mening hierover en naar wat hij 
hier eventueel aan kan doen. 
Gedeputeerde Krol heeft de briefschrijver gesproken. De gedeputeerde heeft nagevraagd welk type 
puinverharding hier wordt gebruikt. Dit puin is niet helemaal schoon, het bevat bijvoorbeeld glasresten 
en printplaatresten, maar mag milieutechnisch en juridisch gezien hiervoor worden gebruikt. De 
gedeputeerde is echter zelf van mening dat het in dit geval niet passend is om dit type puinverharding 
te gebruiken. Hij heeft in het portefeuilleoverleg naar aanleiding van deze brief naar de afdeling en de 
medewerkers die zich vooral met Haarzuilens bezig houden uitgesproken, dat in het vervolg niet meer 
van dit type verharding gebruik mag worden gemaakt. De categorie die schoner is, is echter duurder. 
Men verdiept zich momenteel in de vraag wie dit bedrag voor zijn rekening gaat nemen. 
In reactie op de gedeputeerde vraagt de heer De Vries of hij kan concluderen dat de gedeputeerde van 
mening is dat bij een herinrichtingsproject de kosten in eerste instantie een afwegingspunt zijn, maar 
dat er, om de herinrichting zorgvuldig te laten gebeuren, bij nader inzien meer kan worden uitgegeven. 
Gedeputeerde Krol herkent zich niet in deze woorden. Er wordt bij het aanleggen van paden door de 
gebiedscommissie, de oude landinrichtingscommissie gebruik gemaakt van de bestaande wet- en 
regelgeving. Wanneer de gedeputeerde echter zelf de bestaande wet- en regelgeving bekijkt, meent hij 
dat men dit niet passend is. Er is veel discussie geweest over de omvorming naar het recreatiegebied 
en er wordt goed gekeken of het gebied werkelijk mooier en toegankelijker wordt. Dan moeten er 
kwaliteitsmaatstaven worden aangelegd. In juridisch perspectief is het niet onder de maat. Geld zal in 
de toekomst zeker een rol gaan spelen bij dergelijke situaties maar heeft hier geen rol gespeeld. 
De heer De Vries vertelt dat hij schriftelijke vragen heeft ingediend over de Achterweteringseweg, 
waar een zelfde afweging is gemaakt ten aanzien van sanering. Hij wacht de beantwoording van de 
gedeputeerde dan ook met interesse af. 
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De heer Koopmanschap wijst erop dat men met het aanvragen van de vergunning voor vier gebouwen 
van de Jan Snel Group wordt gewacht tot de Wabo in werking treedt. Zijn fractie vraagt of dit meer 
voorkomt en of het zo niet eenvoudiger wordt om illegale gebouwen te legaliseren. 
Gedeputeerde Krol meent dat dit het geval kan zijn als bedrijven of inwoners de bedoeling hebben om 
de wet in hun voordeel te gebruiken en daarbij de steun van de gemeentelijke overheid krijgen. Bij 
deze specifieke procedure heeft de gemeente haar medewerking verleend. G.S. hebben hierover 
schriftelijk contact met de gemeente. De gemeente heeft daarbij aangetoond dat het hier een tijdelijke 
vrijstelling betreft die binnen vijf jaar stopt. Dit is ook met een geldbedrag vastgelegd. Als de termijn 
van vijf jaar verstrijkt, komt er een financieel probleem in het kader van de afspraken met de 
gemeente. De VROM-inspectie is hier de hogere overheid die handhaaft op het gebied van de 
ruimtelijke ordening. Zodra er echter een projectbesluit zou worden genomen of een nieuw 
bestemmingsplan zou worden gemaakt om deze ontwikkeling te legaliseren, vindt de gedeputeerde dit 
onaanvaardbaar. 
 
6.  Korte toelichting op de experimenteerstatus Statencommissie Ruimte, Groen en Water door 
 de voorzitter van de werkgroep, de heer Balemans 
De heer Balemans constateert dat deze in tijd vergadering voorloopt op het oude schema omdat 
verschillende vragen schriftelijke worden afgedaan. Mochten die vragen onvoldoende worden 
beantwoord, dan kan het punt weer worden geagendeerd of in de Statenvergadering naar voren worden 
gebracht. Om de snelheid te behouden is het van belang om af te spreken dat mevrouw Bodewitz de 
vragen voor vrijdag 17 september indient en dat de gedeputeerde de vragen vervolgens beantwoordt 
voor de volgende Statenvergadering. De toezeggingen worden genoteerd op de Termijnagenda. 
De reden van deze aanpassing is tweeledig: 

- zaken die sneller kunnen worden afgehandeld, worden ook sneller afgehandeld, 
- er ontstaat meer ruimte om vergadertijd te besteden aan partners van buiten zodat in het werk 

van de Staten de volksvertegenwoordigende rol kan worden versterkt. 
Met de gedeputeerde is besproken welke onderwerpen van de agenda van de commissie RGW zich 
ervoor lenen om via de nieuwe methodiek te worden behandeld. Een aantal onderwerpen leent zich 
hier niet voor, bijvoorbeeld Soesterberg, omdat die al langer spelen. De nieuwe methodiek zou dan tot 
vertraging leiden. Met het presidium en de gedeputeerde is overlegd over de onderwerpen waarmee 
geëxperimenteerd kan worden met de nieuwe methodiek, dit zijn de relatief nieuwe 
Landschapsverordening en de Landbouwvisie.  
Wat de Landbouwvisie betreft, zou het goed zijn als er een Startnotitie ligt in de vergadering van 
oktober. In de Startnotitie geven G.S. alleen aan wat er bij hen speelt. De Staten kunnen dit aanpassen 
waarna de kaders van wat men belangrijk vindt dat omschreven staat in een dergelijke Landbouwvisie 
zijn bepaald. Dan volgt de volksvertegenwoordigende rol en gaan de Statenleden in overleg met het 
veld, een open dialoog met bijvoorbeeld de natuur- en milieuorganisaties, MKB en LTO. Die kunnen 
aangeven wat zij terug zouden willen zien in een dergelijke Landbouwvisie. Vervolgens kunnen de 
Staten de G.S. vragen de visie te concretiseren tot een Statenvoorstel, waarna er een schriftelijke 
vragenronde in de commissie volgt. Vervolgens speelt het politieke debat zich af in de Staten.  
De schriftelijke vragenronde wordt belangrijker. 
De heer De Kruijf vraagt of, als men spreekt over meer ruimte voor goede interne beraadslaging, de 
fysieke component hierbij ook kan worden verbeterd: het met elkaar spreken wordt vergemakkelijkt 
wanneer men elkaar aan kan kijken. 
De heer Balemans vertelt dat de griffie zich hierover buigt. 
 
7. Termijnagenda  
De voorzitter wijst er nog eens op dat de onderwerpen Landbouwvisie en Landschapsverording in de 
nieuwe vorm op de Termijnagenda zullen komen. 
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8. Statenvoorstel Amendement beperken overstromingsrisico’s 
De voorzitter legt uit dat dit agendapunt een voorbeeld is van de nieuwe werkwijze. In het verleden 
zou dit punt uitgebreid in de commissie worden besproken. Zij stelt voor het politieke debat over dit 
punt in de Statenvergadering te voeren. 
 
De fractie PvdD is verheugd over de start van het project voor alternatieve preventieve maatregelen 
tegen muskusrattengraverij. Mevrouw Bodewitz vraagt of dergelijke opmerkingen passend zijn binnen 
de nieuwe structuur. 
De voorzitter legt uit dat dergelijke opmerkingen in de Statenvergadering thuishoren. Technische 
vragen kunnen in de schriftelijke vragenronde vóór de Statenvergadering worden gesteld 
De heer Balemans vult dit aan met de opmerking dat dit in technische zin een stemverklaring van 
mevrouw Bodewitz is.  
 
Zelf heeft de heer Balemans een inhoudelijke vraag over de verschuiving van de gelden en hij vraagt 
de voorzitter of hij die via de schriftelijke vragenronde zal stellen. Als de vraag dan voldoende wordt 
beantwoord, kan dit voorstel een sterstuk worden en hoeft de vraag niet tijdens de Statenvergadering te 
worden behandeld. Hij stelt voor dat de leden ook bij dit agendapunt eventuele vragen vóór vrijdag 17 
september indienen, waarna ze worden beantwoord door gedeputeerde Binnekamp vóór de 23e

september. De fracties kunnen dan bepalen of het een sterstuk kan zijn waarna de griffie dit nog kan 
verwerken in de agenda voor de Statenvergadering op 27 september.  
De voorzitter stemt hiermee in. Zij wijst erop dat ook de ambtenaren aan de nieuwe methodiek zullen 
moeten wennen. 
Gedeputeerde Binnekamp vraagt zich af of er dan in de Statenvergadering niet wordt vergaderd op de 
wijze waarop de commissies dat gewoon waren.  
De voorzitter meent dat dit niet het geval zal zijn omdat vragen in de schriftelijke ronde worden 
afgehandeld. Wel is het zo dat dit een experimenteerfase is en dat er wellicht nadelen aan verbonden 
blijken te zijn. 
 
Mevrouw Dekkers informeert of elke fractie vrij is de vragen voor vrijdag in te leveren of dat zij 
vooraf aan moeten geven dat er vragen gesteld gaan worden. 
De voorzitter kan zich voorstellen dat het handig is voor de ambtenaren om te weten of er veel vragen 
komen, maar vragen die de volgende dag opkomen, kunnen ook worden ingediend. 
 
9. Statenvoorstel Ontsluiting Houten, Herijking Alternatieven Notitie Reikwijdte en  
 Detailniveau voor de milieueffectrapportage  
De voorzitter vertelt dat gedeputeerde Van Lunteren helaas afwezig is. Als secundus zal de heer Krol 
hem vervangen. 
 
Mevrouw Dik vindt het een goede notitie. Zij complimenteert de verschillende varianten inclusief de 
nieuwe variant die worden onderzocht. 
Op de eerste pagina van de Statenbrief staat in de onderste zin dat gedeputeerde Van Lunteren de 
gemeente Bunnik op 5 juli j.l. op de hoogte heeft gebracht van de voorgenomen activiteiten en de 
bijbehorende planning. Een dergelijke formulering associeert zij niet met een wederzijds gesprek en 
wederzijds begrip. Er was vanuit de Staten verzocht om te proberen de gemeente Bunnik bij het proces 
aangehaakt te blijven houden. Hoe verloopt het gesprek met de gemeente Bunnik op dit moment? 
 
De heer Fastl vindt het een gedegen voorstel. Hij vraagt de gedeputeerde hoe dit wordt meegenomen 
in de resultaten van de MER in Utrecht en hoe de resultaten van de MER in Utrecht worden 
meegenomen hierin. Het is goed dat alle varianten worden meegenomen.  
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Bij het laatste kaartje is niet alleen de Utrechtseweg aangegeven maar ook een Meerpaalvariant 
ingetekend. De heer Fastl de laatste te verwijderen. 
Hij vraagt wat het effect van de uitkomst hiervan kan zijn als niet het Rijsbruggerwegtracé maar een 
andere variant hier als beste uitkomt. Uit het voortraject heeft spreker begrepen dat er een soort go/no 
go bestaat voor het Rijsbruggerwegtracé. Als het een no go is, komt dan één van de andere tracé’s in 
het vizier? 
 
Mevrouw Bodewitz vraagt of de provincie in aanmerking komt voor de borggelden als de weg nog 
niet volledig gereed is. Dat is de reden waarom nu het inpassingsplan al wordt meegenomen en zij 
vraagt of dit echt nodig is. 
 
De heer De Vries vindt dat het onontkoombaar is het dossier ook op het punt van het verkeer te bezien. 
Op pagina 10 wordt gesproken over onderzoek dat nog wordt gedaan bij het provinciale 
inpassingsplan naar zaken die onder andere ook met Bunnik hebben te maken. In de commissie MME 
is vorig jaar al een presentatie geweest van de resultaten van de studie. Klopt de informatie zoals die 
hier is verwoord of is er sprake van nieuwe onderzoeken? 
In het voorstel wordt gezegd dat het Rijsbruggerwegtracé in ieder geval door zou moeten gaan en dat 
alle andere zaken die Bunnik inbrengt hier los van staan. Spreker bestrijdt dit. Er is een 
bestuursakkoord getekend waarin allerlei zaken met elkaar verbonden zijn geraakt.  
Spreker geeft een voorbeeld van hoe er met twee maten wordt gemeten in het gebied: er is ook sprake 
van een verbetering van de fietsverbinding tussen Houten, Opdijk en Werkhoven. De gemeente 
Bunnik is actief in het realiseren hiervan. De gemeente Houten pakt echter de 200 meter op Houtens 
grondgebied niet op. Gaat de provincie er ook voor zorgen dat er een inpassingsplan komt voor die 
200 meter fietspad op Houtens grondgebied? 
De heer De Vries vraagt of al bekend is of de oostelijke aansluiting op de A12 er zal komen. Zijn 
fractie gaat ervan uit dat dit wordt meegenomen in alle onderzoeken die nog plaatsvinden.  
Voor wat betreft de alternatieven die moeten worden onderzocht, mist zijn fractie het in de eerdere 
fase van de MER genoemde 0-plus alternatief. Het is van belang dat al deze zaken worden 
meegenomen, zoals door gedeputeerde Van Lunteren is toegezegd. 
De heer De Vries heeft meer van dergelijke MME-gerelateerde vragen en vraagt of die niet beter 
schriftelijk ingediend kunnen worden bij het college. Dan zou de beantwoording van de vragen kunnen 
plaatsvinden in de volgende MME-vergadering.  
Hij stelt voor om dit voorstel verder af te handelen in de commissie MME. 
De voorzitter geeft aan dat dit punt al vaker op vergaderingen van de Statencommissie MME 
geagendeerd stond en vraagt zich af of dit geen herhalingen zou geven.  
Zij gaat akkoord met het voorstel van de heer de Vries om diens vragen verder schriftelijk in te dienen, 
waarna de antwoorden door het college via de commissies MME of RGW gegeven kunnen worden. 
 
De heer Ruijs valt de heer De Vries bij en meldt dat de onderwerpen die verder aan de orde komen 
met name betrekking hebben op de commissie MME, die vanavond ook is uitgenodigd. De heer Van 
Ee, woordvoerder in die commissie op dit onderwerp, moest de vergadering verlaten en heeft de heer 
Ruijs gevraagd het woord te voeren. 
Hij vraagt aandacht voor de zin onder 1.2 op pagina 1: ‘Sinds 2003 wordt in het project A12 SALTO 
door tien overheden gezocht naar een duurzame oplossing voor de regionale verkeersproblematiek in 
het Kromme Rijngebied’. Al eerder is door gedeputeerde Van Lunteren in de commissie RGW 
aangegeven, dat hij zou proberen dit onderzoek te bevorderen.  
Op pagina 2 staat bij ‘Inpassingsplan’: ‘oplossing van de verkeersproblematiek tussen Bunnik en Zeist 
(aanpassing Koelaan).’ Indertijd heeft zijn fractie aangegeven dat er bij een helikopterview van 
hetgeen hier speelt drie problematieken zijn wat aansluitingen betreft op de provinciale weg: Wijk bij 
Duurstede richting Bunnik, Driebergen (gemeente Utrechtse Heuvelrug) richting Bunnik via Odijk en 
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Zeist via de Koelaan en de Koningin Julianaweg. Het gaat dus niet om de Koelaan, het gaat om de 
aansluiting. Die drie punten zouden dus passen in wat in 2003 al is genoemd, volgens pagina 1. 
Feitelijk is er sprake van suboptimalisatie: het oplossen van het probleem op een lager niveau. Dat is 
niet verstandig maar soms onontkoombaar.  
In ieder geval zouden de randvoorwaarden bekend moeten zijn die zijn meegegeven aan de 
onderzoekers van wat er in 2003 is afgesproken. Is de randvoorwaarde geweest: bereikbaarheid van 
die gemeente, veiligheid? Dit politieke punt kan nu worden besproken. Spreker is van mening dat, 
voordat er een verdere stap wordt gedaan, er naar de randvoorwaarden wordt gekeken. Daarmee wordt 
voorkomen dat een gemeente meer geholpen wordt dan een andere.  
Wat is op dit moment de stand van zaken van de onderzoeken? Wat is er de oorzaak van dat dit sinds 
2003 heeft moeten duren? Dat had voor de Staten een zorgvuldiger afweging mogelijk gemaakt.  
Een fietspadenplan van Houten en Bunnik zou hier ook bij hebben gehoord. Zijn fractie begrijpt niet 
helemaal dat bij een project van een dergelijke omvang de andere punten zijn losgelaten en dat men 
zich heeft gericht op één serieus probleem. 
De bypass speelt niet alleen in 2020, want bij deze onderzoeken is het referentiekader in 2020 
genomen. De ontwikkelingen tussen nu en 2020 moeten ook worden meegenomen. Wat gebeurt er 
bijvoorbeeld als er een ondertunneling plaatsvindt achter het station Driebergen/Zeist? Hoe wordt dit 
knelpunt in relatie met wat hier speelt zo opgelost dat er geen extra congestie ontstaat? Ook tijdelijke 
zaken kunnen voor betrokkenen van immens belang zijn. 
Graag zou spreker over de randvoorwaarden, dit onderzoek en deze impact informatie ontvangen. De 
vragen heeft zijn fractie in het verleden ook al gesteld. Er is geen antwoord op gekomen. 
Spreker pleit met de heer De Vries voor een behandeling in de commissie MME en eventueel in de 
commissie RGW. 
De voorzitter komt terug op de commissie MME. Nu is de provincie gestart met het inpassingsplan. In 
de commissie MME is dit indertijd kort aan de orde geweest omdat het toen de verantwoordelijkheid 
van het BRU was. 
De heer Ruijs zegt dat dit onderwerp in de commissie RGW in combinatie met de commissie MME is 
behandeld. Toen is dit punt ook genoemd. Er staat niet voor niets op pagina 1 met een noot wat er is 
aangepakt. Er staat niet voor niets op pagina 2 onder 1.3 wat de onderzoeken zijn. Het is dus serieus 
bedoeld. Gedeputeerde heeft die inspanningsverplichting gedaan. Het kan worden afgehandeld. Het is 
een provinciale weg die niets met het BRU heeft te maken. De weg is de verantwoording van de 
provincie en de aansluitingen van drie gemeenten, waarvan er maar twee in de BRU liggen. Spreker 
meent dat er alle reden is om hetgeen toen is behandeld en nu weer wordt behandeld een volgend keer 
weer te behandelen zolang er geen uitspraak is die daarmee samenhangt. 
 
De heer Martens sluit zich aan bij de fractie van GroenLinks en is van mening dat de inzichten uit de 
MER Ring Utrecht hier ook aandacht zouden moeten krijgen. Ook zou goed naar de effecten op het 
omliggende wegennet en de hinder voor Bunnik moeten worden gekeken. 
Hij vraagt naar de parallelle trajecten: er wordt gesteld dat het parallel moet worden gedaan want plan 
A moet worden onderzocht. Maar als een alternatief beter lijkt, is de provincie te laat omdat de 
financiële middelen vervallen. Spreker vraagt in hoeverre hier serieus ruimte voor is.  
 
Mevrouw Lamers merkt op dat de concrete vraag aan de Statencommissie is of men nog opmerkingen 
heeft die betrokken moeten worden bij het op te stellen MER. Haar fractie heeft die nu niet, maar 
waarschuwt ervoor dat de omvang van het geheel kan zorgen voor vertraging, met als gevolg dat er 
straks niets mogelijk is omdat de financiële middelen vervallen. 
 
De heer Duquesnoy komt terug op de vraag hoe het, na het gesprek met Bunnik, nu met Bunnik gaat. 
Er komt weer een inspraak. Wordt daarbij de oude inspraak weer meegenomen? Over de 
Meerpaalvariant is indertijd door vele groepen aangegeven dat het een mogelijkheid was, de 
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stuurgroep heeft toen keihard gezegd dat die mogelijkheid er niet was. Maar nu komt die mogelijkheid 
weer terug. 
 
Gedeputeerde Krol wijst erop dat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau aan beide commissies wordt 
voorgelegd, in afwijking van de afspraken die daarover zijn gemaakt. Normaal gesproken gebeurt dit 
niet. Een dergelijke notitie wordt ambtelijk vastgesteld, dan volgt de discussie rond de feitelijke 
uitvoering van de MER en die discussie komt dan weer terug. Gedeputeerde Van Lunteren heeft 
nadrukkelijk aangegeven dat hij dit nu wenst, om alle aanvullende vragen, opmerkingen en 
aandachtspunten mee te kunnen nemen in de notitie. Een aantal van de opmerkingen die de 
commissieleden deze avond maakten zijn volgens de gedeputeerde dan ook bedoeld om beantwoord te 
worden in de loop van het traject. Deze commissie is als eerste in de gelegenheid om te reageren op 
het stuk. Vervolgens gaat het stuk de inspraakprocedure van 6 weken in waarna iedereen opnieuw kan 
reageren op deze notitie. Dat zullen, in antwoord op de vraag van de heer Duquesnoy, voor een deel de 
inwoners zijn die de argumenten die men altijd tegen deze ontwikkeling heeft gehad, opnieuw naar 
voren zullen brengen. 
De heer Duquesnoy vraagt of de bewoners die argumenten weer moeten indienen of dat de oude 
inspraak wordt meegenomen. 
De gedeputeerde Krol zegt dat het is aan te raden om te reageren op de zienswijzen op deze notitie.  
Er wordt met Bunnik en Houten apart opnieuw gesproken over de notitie. Dat is op 5 juli bestuurlijk 
gebeurd in een overleg tussen gedeputeerde Van Lunteren en de wethouder en burgemeester van de 
gemeenten Bunnik. Daar waren geen ambtenaren bij aanwezig en dat is de reden waarom het op de 
door mevrouw Dik aangehaalde wijze staat beschreven. Dit was een constructief gesprek. Er wordt 
verschillend gedacht over dit onderwerp maar er bestond respect voor elkaars positie en er is 
inhoudelijk met elkaar gediscussieerd over dit traject. Aanvullende problemen, zoals de ontsluiting 
met Zeist en de discussie over de Koelaan, kamen ook aan de orde. 
Er worden twee dingen gedaan: de oude planMER wordt geactualiseerd en er wordt gekeken of dat 
wat in 2007 in de MER stond nog klopt. Er zijn veel ontwikkelingen geweest die in 2007 niet bekend 
waren, dat heeft ook te maken met de discussie rond de pakketstudies. Die worden opnieuw 
meegewogen. Op het moment dat blijkt dat het Rijsbruggerwegtracé niet de voorkeur verdient, moet 
hierover bestuurlijk met elkaar worden overlegd. Dit is bekend in december 2010. 
Alle opmerkingen van deze avond worden in de definitieve MER beantwoord. Daar zal een lijst bij 
worden gevoegd van iedereen die heeft gereageerd met een reactie daarop. De technisch inhoudelijke 
vragen, vragen echter een beantwoording op korte termijn. De gedeputeerde zegt toe te zullen 
proberen die te beantwoorden. 
De datum van de  
BOR-gelden is hard. Komt men niet tot de planning dan is de provincie de middelen kwijt. De 
tijdsdruk op dit project is dus hoog. Dit is realiseerbaar. Op het moment dat blijkt dat het 
Rijsbruggerwegtracé niet de voorkeur verdient, kan men niet met elkaar verder. 
De MER-trajecten zoals die voor de planstudie Ring plaatsvinden en hiervoor zijn gescheiden 
trajecten. Met een uitzondering: dat wat bij de planstudie Ring is bedacht, wordt meegewogen bij deze 
opfrissing van de MER om te kijken wat de effecten op de Rijsbruggerweg en de andere tracé’s zijn. 
De vraag van de fractie van D66 kan de gedeputeerde niet alle beantwoorden. Wat het fietspad betreft: 
de provincie intervenieert met het ruimtelijk instrumentarium als er een provinciaal belang in het 
geding is. Bij de discussie over het Rijsbruggerwegtracé zijn G.S. van mening dat het onaanvaardbaar 
is als het proces rond het besluit hierover nog langer duurt, om financiële maar ook om 
verkeerstechnische redenen. Als de fietsontsluiting over Houtens grondgebied ook tot provinciaal 
belang kan worden gerekend, geldt daar hetzelfde voor. Wat het provinciaal belang behelst, is 
duidelijk want dat is vastgesteld. 
De heer De Vries vraagt of het college bereid onderzoek te doen naar in hoeverre er bij het fietspad 
langs het Oostromsdijkje een provinciaal belang is. De gemeente Bunnik heeft hier geld in 
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geïnvesteerd en is dat kwijt in geval Houten het fietspad niet oppakt. Dan kan men zich afvragen of het 
in het belang van de provincie is. 
Gedeputeerde Krol wijst er op dat het logische traject hier is dat de gedeputeerde eerst contact 
opneemt met de gemeente Houten hierover. Mocht de gemeente Houten hier niet aan willen 
meewerken, dan zou men moeten bezien of er sprake is van provinciaal belang en dan zou die laatste 
stap pas kunnen worden gemaakt. 
De heer De Vries weet dat de wethouder van Bunnik de wethouder van Houten heeft benaderd met de 
vraag over het fietspad. De laatste reageert echter niet. Spreker zal de wethouder in Bunnik aanraden 
het probleem bij de provincie aan te kaarten. Hij vindt dat wat de gedeputeerde voorstelt wel een vorm 
van vertragingstactiek  
Gedeputeerde Krol ontkent dit en benadrukt dat het logische traject is dat in eerste instantie de 
gedeputeerde contact met Houten opneemt, voordat er naar verdere stappen kan worden gekeken. 
Lastig hierbij is dat het fietspad een BRU-subsidietraject betreft. Daarnaast is het geen onderdeel van 
het provinciaal fietsnetwerk, wat het ingewikkelder maakt voor de provincie om te interveniëren. Dit 
betekent dat, wat financiën betreft, het BRU eerst aan zet is en men de portefeuillehouder Mobiliteit 
van de BRU dit vraagstuk moet laten bespreken alvorens de gedeputeerde hierin stappen kan nemen. 
De heer De Vries zal de gedeputeerde een kopie van het artikel geven waarin wordt beschreven wat de 
gemeente Bunnik heeft gedaan en de reactie van het BRU hierop. 
 
Gedeputeerde Krol stelt dat een aantal van de door de CDA-fractie gestelde vragen liggen in de 
problematiek rond de Koelaan. 
De heer Ruijs meent dat dit niet het geval is. Hij legt uit dat hij heeft geduid op pagina 1, waar het gaat 
om het feit dat tien overheden sinds 2003 zoeken naar een duurzame oplossing van de regionale 
verkeersproblematiek in het Kromme Rijngebied. Dit betreft Houten, Wijk bij Duurstede, Driebergen 
(gemeente Utrechtse Heuvelrug), Zeist, Bunnik en Utrecht. De bedoeling was indertijd dat daar een 
regionale visie op zou komen. Spreker wil graag voorkomen dat het als een deelprobleem wordt 
neergezet. Het is bijzonder dat men een aansluitingsproblematiek gaat beperken tot een weg, een 
aansluitingsproblematiek heeft te maken met mobiliteit en een weg met infrastructuur.  
Hij doelt op gemeenten die graag bereikbaar, verkeersveilig willen zijn en beschermd willen worden. 
Sinds 2003 is dat door de tien overheden, waaronder de provincie, aangekondigd. Wanneer gebeurt 
dit? Spreker gaat ervan uit dat nu, zeven jaar later, in ieder geval de randvoorwaarden voor het 
onderzoek (de doelstellingen en de beperkingen) bekend zijn.  
Het voorstel lijkt al een conclusie in zich te houden, namelijk de Koelaan.  
Gedeputeerde Krol legt uit dat er in de bestuurlijke afspraken die over SALTO zijn gemaakt ervoor is 
gekozen om te ontvlechten. Over alle problematiek die met bereikbaarheid heeft te maken, worden 
aparte vraagstukken geformuleerd. Dit is daar één van. Waar deze avond over wordt gesproken is dus 
een onderdeel van dat ene vraagstuk zoals het staat geformuleerd in deze notitie.  
De gedeputeerde meent dat de vragen van de heer Ruijs legitieme vragen zijn. 
De heer Ruijs stelt dat ontvlechten iets is dat men bij verkeer nooit moet doen. Deeloplossingen 
veroorzaken elders problemen. Juist verkeer moet men durven aanpakken met een integrale visie. Dat 
is in 2003 gesteld.  
Hij vraagt de gedeputeerde om op korte termijn zijn fractie de randvoorwaarden te geven die aan de 
onderzoekers voor de niet ontvlechte materie is meegegeven op onder meer het gebied van 
bereikbaarheid, veiligheid, natuur en ecologie. Zo kan worden bekeken of er niet tevoren al een 
politieke oplossing is ingebakken. Als dat niet is gebeurd, is spreker ervan verzekerd dat er een 
zorgvuldig onderzoek volgt. Gedeputeerde Van Lunteren kondigde vorig jaar aan dit zo snel mogelijk 
te zullen laten weten. 
Gedeputeerde Krol gaat ervan uit dat gedeputeerde Van Lunteren dit dan ook zal doen.  
De ontvlechting is bestuurlijk met elkaar afgesproken.  
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De gedeputeerde wijst erop dat hij deze avond de heer Ruijs en de heer De Vries ook antwoorden heeft 
toegezegd op enkele specifieke vragen, buiten het traject van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en 
de MER om. 
 
In reactie op de vraag van de heer Martens vertelt de gedeputeerde dat de effecten op onderliggende 
wegen worden meegenomen. 
 
Mevrouw Lamers benadrukt dat haar fractie zorg heeft over vertraging in het proces waardoor er geen 
gelden beschikbaar meer zijn en er niets gebeurt. Haar fractie zou graag een oplossing zien. 
 
De heer Duquesnoy vraagt de heer Ruijs of hij zich ervan bewust is dat hij er zelf, toen het 
inpassingsplan kwam, voor heeft gekozen om te ontvlechten. 
 
De heer Ruijs onderschrijft de opmerking van de VVD-fractie: er moet een oplossing komen. Vandaar 
dat zijn fractie akkoord gaat met de partiële aanpak ten aanzien van de ruimtelijke ordening. Vandaar 
ook dat zijn fractie heeft aangegeven gelijktijdig het totale beeld te willen hebben, want 
mogelijkerwijs komen daar elementen uit voort die voor dit project kunnen worden benut.  
Niets is zo ernstig voor de provincie als er een Rijksweg is waarop men uitstekend van Rotterdam naar 
Duitsland kan rijden maar een intern wegennet dat in de congestie terecht is gekomen. Daarom heeft 
spreker behoefte aan een totaalvisie. 
 
De heer De Vries vraagt de gedeputeerde ook de volgende vragen mee te nemen en te beantwoorden: 

- wordt de N410 opgewaardeerd, ook als het Rijsbruggerwegtracé zal worden aangelegd? Zo ja, 
wordt dit meegenomen in het onderzoek? 

- Wordt er nagedacht over verbeteringen aan de rondweg in Houten zelf? De Ring Houten loopt 
vast en men zou na kunnen denken over welke verbeteringen mogelijk zijn voor de Ring, 
bijvoorbeeld in combinatie met een nieuwe aansluiting op de N409. 

Gedeputeerde Krol antwoordt dat de opwaardering van de N410 één van de ontvlechte projecten is. 
Hier wordt apart naar gekeken en de mogelijkheid bestaat dat hier aanpassingen aan worden 
aangebracht.  
Er zijn geen maatregelen in voorbereiding op de rondweg Houten. 
 
De voorzitter rond de discussie af en wijst erop dat eventuele vragen schriftelijk kunnen worden 
ingediend. 
 
10. Statenvoorstel Mid Term Review Agenda Vitaal Platteland 
Naar aanleiding van dit agendapunt geeft de voorzitter het woord aan een inspreker.  
De heer M.Glastra van Het Utrechts Landschap spreekt mede namens Utrechts Particulier Grondbezit, 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie Utrecht. 
De inspreektekst van de heer Glastra wordt als bijlage 1 aan dit verslag toegevoegd. Kortheidshalve zij 
daar naar verwezen. 
De heer Glastra biedt de voorzitter het boek ‘Publiek geheim, het succes van de EHS’ aan. Zij spreekt 
haar dank hiervoor uit en geeft vervolgens de Statenleden de gelegenheid om vragen te stellen. 
 
De heer De Vries herinnert aan het tekort aan financiën om de EHS te vervolmaken of de RodS te 
creëren en vraagt de heer Glastra welke keuze hij zou maken: de ambities bijstellen of uitsmeren over 
een aantal jaren óf nu kijken naar wat prioritair is en zich daar volledig voor inzetten, ookal is 
onduidelijk hoe de financiering er na 2013 uit komt te zien. 
De heer Glastra zou de ambities handhaven en de tijd nemen en prioriteiten stellen. Dat gebeurt nu in 
feite ook. Men moet de ambitie die men voor ogen heeft en die nodig is om uiteindelijk natuurrijkdom 
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blijvend te behouden niet bijstellen. Wel kan hiervoor meer tijd worden genomen. Er moeten ook 
duidelijk prioriteiten worden gesteld, zoals nu gebeurt in de prioritaire gebieden. Het laatste wat hij 
zou willen is dat de ambities worden bijgesteld. Gezien de investeringen die al zijn gedaan zou dit 
kapitaalvernietiging geven. 
 
De voorzitter geeft het woord aan gedeputeerde Krol voor een inleiding op het onderwerp Mid Term 
Review. 
 
Gedeputeerde Krol vertelt dat de provincie drie jaar onderweg is met het ILG, wat in de provincie 
Utrecht de Agenda Vitaal Platteland is genoemd. De afspraak was dat in 2010 zou worden bekeken 
wat met het Rijksgeld is gedaan als verantwoording naar het Rijk toe. Dit moest vóór 1 april 2010 
worden ingeleverd en dat stuk hebben de Statenleden ontvangen.  
Daarnaast was de afspraak dat er een integrale verantwoording zou worden opgesteld. Hierin wordt 
expliciet vermeld wat er met de provinciale middelen in het AVP-brede programma is gedaan. Dit 
heeft een interessant document opgeleverd, maar wel een document met een spannende kanttekening. 
Toen in Nederland de provincies en het Rijk één van de grootste decentraliseringsafspraken maakten, 
kregen de provincies veel geld. In 2010 zou bij de Mid Term Review alles worden gecorrigeerd wat 
men in die drie jaar aan verkeerde zaken was tegengekomen. Inmiddels zijn de spelregels totaal 
veranderd. De normkosten voor grondverwerving, inrichting, RodS en EHS zouden verhoogd moeten 
worden, ware het niet dat de discussie inmiddels in een heel ander financieel kader is geplaatst. Het is 
duidelijk dat de Mid Term Review door het Rijk niet zal worden gebruikt om geld uit te trekken voor 
pijnpunten. De discussie zal zelfs gaan over middelen die waren afgesproken tot 2013: de verwachting 
is dat de op de Rijksbegroting staande budgetten voor 2012 en 2013 verlaagd zullen worden. Dat zet 
deze Mid Term Review in een totaal ander perspectief dan drie jaar geleden werd bedoeld.  
Er vindt een enorme versnelling bij grondverwerving plaats in het afgelopen jaar. Dit heeft twee 
oorzaken: 

- het beleid van de afgelopen jaren: decentrale structuur, veel draagvlak in de gebieden, keuzes 
voor de prioritaire gebieden leveren succes op, 

- de overheid is op dit moment één van weinig participanten op de grondmarkt. 
Het grote succes van de grondverwerving van de laatste maanden brengt G.S. in een dilemma. Op een 
aantal van de budgetten uit de Agenda Vitaal Platteland moet worden opgepast om de middelen van 
deze periode niet te overschrijden. Spreker nodigt de commissieleden dan ook nadrukkelijk uit om te 
reageren op dat wat op pagina 16 staat verwoord. 
Er is overgeprogrammeerd: omdat bij dit soort trajecten niet alles tot resultaat komt, wordt meer 
aangepakt dan er aan middelen beschikbaar zijn en dan komt men uiteindelijk op de budgetten die 
hiervoor bestaan. Ook dat is effectief geweest.  
De ontschottingsdiscussie is van belang omdat het goed mogelijk is dat het college op bepaalde 
doelstellingen aan het maximum van het budget zit aan het einde van deze collegeperiode, terwijl dit 
op andere doelstellingen nog lang niet het geval is. Ook hierover hoort de gedeputeerde graag de 
reacties van de commissieleden.  
Tot nu waren er voor elke verplichting in de AVP of ILG-bestuursovereenkomst middelen én 
verplichtingen. Als er met de middelen iets anders wordt gedaan, blijven de verplichtingen staan. De 
gedeputeerde is zelf van mening dat als de Rijksoverheid zelf de afspraken, financiële middelen, 
eenzijdig wijzigt door bijvoorbeeld vastgelegde budgetten te gaan halveren, het ook de vraag is of de 
provincie de bestuurlijke verplichting die hier tegenover staat dan nog kan waarmaken. 
De gedeputeerde wijst erop dat de rode bolletjes in het stuk er niet op duiden dat daar niet wordt 
gewerkt. Die betekenen dat, als men naar de langere periode kijkt, dus de prognose tot 2013, er niet 
voldoende middelen zijn om het doel volledig te realiseren. 
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De heer Seldenrijk zegt dat de CDA-fractie op hoofdlijnen kan instemmen met de kaders die op pagina 
16 zijn weergegeven. Wel vindt de fractie de volgende aandachtpunten van belang: 

- er moet sprake blijven van actieve grondverwerving in de prioritaire gebieden. Een half jaar 
geleden is hier beleid over afgesproken, 

- daarnaast vraagt de fractie aandacht voor zaken als aankoop, inrichting, RodS en EHS. De 
ILG-gelden en landbouwstructuurverbetering zijn van belang. Bij een keuze voor ontschotting 
moet hier een goede afweging worden gemaakt, 

- zoals verwoord in het concept Kadernota Ruimte zal er kritisch worden bekeken of alle 
gebieden die zijn aangewezen als EHS nog steeds terecht deze status hebben. De CDA-fractie 
vraagt het college om dit onderzoek zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden, zeker in het 
licht van de Mid Term Review, 

- er moet terughoudend worden omgegaan met natuurdoelstellingen die nog niet zijn begrenst, 
- de CDA-fractie vindt dat kwaliteit van natuur voorop moet staan. Binnen deze kaders legt de 

fractie dan ook bij voorkeur de nadruk op realisering van de inrichting dan op aankoop. 
Volgend jaar zijn de verkiezingen en dan moet de provincie kunnen laten zien wat er is 
gebeurd. Regelmatig blijken aangekochte gronden te worden verhuurd aan agrariërs en de 
CDA-fractie zou graag zien dat er werk wordt gemaakt van de inrichting, behorende bij het 
doel waarvoor ze zijn aangekocht, 

- de vernattingschade compenseren is een goed middel in plaats van verwerving. Maar dan moet 
de vergoeding wel meer zijn dan een compensatie. In het verleden werd er gecompenseerd 
voor droogtebestrijding op vrijwillige basis en dit bleek niet echt te werken omdat men meer 
vroeg dan alleen een vergoeding voor gederfde inkomsten. De fractie zou graag zien dat wordt 
gekeken of hier een plus op kan worden gelegd, de blauwe diensten waarover nu veel wordt 
gesproken. 

De heer Seldenrijk heeft de volgende vragen: 
- In de tekst staat aangegeven dat, als het nieuwe kabinet niet meer budget ter beschikking stelt 

en dus de prestaties naar beneden moeten worden bijgesteld, de huidige decentrale aanpak 
aangepast zou moeten worden. Zijn fractie is een groot voorstander van een decentrale aanpak. 
Hoe gaat het college om met minder budget vanuit ILG? 

- Er wordt actief ingezet op de verkoop van de ruilgronden van voor 1 januari 2007. Waar komt 
deze datum vandaan? 

- Het verschil tussen de werkelijke kosten en de normkosten bij de aankopen EHS is groot. 
Duidelijk is dat de grond duurder is dan de normkosten, maar 120% is wel erg veel. Zijn hier 
andere kosten bij gekomen? 

- Er wordt een pilot uitgevoerd rond onderwaterdrainage. Wanneer kunnen de commissieleden 
de uitslag hiervan verwachten? In de tekst staat dat dit op korte termijn zou zijn. 

 
Mevrouw Dik vindt dat de Mid Term Review laat zien dat er veel is bereikt de afgelopen jaren. De 
decentrale aanpak in de AVP-gebieden met de gebiedscommissies kwam moeizaam op gang. Het 
loopt nu goed, wordt breed gewaardeerd en heeft tot concrete resultaten geleid. Die resultaten zijn 
vastgelegd in de bestuursovereenkomst met het Rijk en dragen bij aan de provinciale doelen op het 
gebied van bodem, water, leefbaarheid etc. 
Al eerder is vastgesteld dat de realisatie van de EHS en RodS vastloopt door de 
normkostenproblematiek. De gemaakte afspraken hierover wellicht opengebroken in het licht van de 
nieuwe financiële situatie. Het is de vraag hoe het nieuwe kabinet hieraan tegemoet zal komen. De 
gedeputeerde heeft realistisch verwachtingen geschetst, maar de fractie van de ChristenUnie hoopt dat 
niet lijdzaam wordt afgewacht maar dat vanuit de provincie of in IPO-verband enige druk wordt 
uitgeoefend. 
In het licht van de financiële veranderingen meent haar fractie dat deze Nota goede voorstellen doet, 
met name op het gebied van EHS, waarbij het accent verschuift van aankopen naar inrichting. Ook de 
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keuze om bij de verdrogingsbestrijding te kijken naar mogelijkheden tot samenwerking met agrariërs 
in plaats van grondverwerving spreekt haar fractie aan. 
De CDA-fractie heeft vragen gesteld over prioritaire gebieden, of er mogelijkheden zijn om vooral 
daar nog in te zetten op aankopen. Ook haar fractie zou die vraag graag beantwoord zien door het 
college. 
Zodra er meer bekend is over de richting die het nieuwe kabinet inslaat zullen de Staten keuzes moeten 
maken. Er zullen dan speerpunten moeten worden gekozen die voor de provincie Utrecht echt heel 
belangrijk zijn en het geld moet niet meer over allerlei thema’s worden weggezet. In de commissie 
Provinciale ruimtelijke structuurvisie is hier ook over gesproken. De belangrijke thema’s in de 
provincie zijn voor haar fractie: de EHS, RodsS en de verdrogingsbestrijding. De ambitie moet niet 
worden bijgesteld maar worden gefaseerd, om in de nieuwe financiële situatie wel aan de ambitie te 
kunnen blijven werken. 
Als men merkt dat bepaalde thema’s onvoldoende van de grond komen terwijl men over te weinig 
financiën beschikt bij EHS, dan is het aantrekkelijk om de schotten te laten vervallen. Maar op pagina 
12 staat de onderuitputting bij inrichting van nieuwe natuur en verdrogingsbestrijding genoemd. Dat 
zijn nu net twee belangrijke thema’s. Mocht het uit die potjes moeten komen dan zou mevrouw Dik 
eerst onderbouwd willen zien waarom het niet van de grond komt om pas daarna eventueel een besluit 
over het ontschotten te nemen. 
 
Mevrouw Bodewitz vindt het verslag zeer somber stemmend wat betreft de doelen realisatie EHS, 
ontsnippering en verdrogingsbestrijding. Op deze wijze worden de doelen niet gehaald. Haar fractie is 
van mening dat de provincie er zelf meer geld voor moet uittrekken en is een groot voorstander van 
herprioritering van de ILG-gelden. Mevrouw Bodewitz laat de gedeputeerde weten een groot 
voorstander van ontschotting te zijn, al hangt het daarbij wel af van welke verschuiving wordt 
toegepast. Hier zou een discussie over plaats moeten vinden. 
Zij vraagt naar de regel op pagina 12: “de enige twee thema’s waar voorlopig sprake lijkt van 
aanzienlijke onderuitputting betreft de inrichting van nieuwe natuur en verdrogingsbestrijding. Wat 
betreft de verdrogingbestrijding komt dit door een afwijkende planning tussen het tot uitvoering 
komen van de verdrogingmaatregelen en de benutting van de ILG-middelen’. Mevrouw Bodewitz 
vraagt waarom de inrichting van de nieuwe natuur achter loopt en wat wordt bedoeld met de 
afwijkende planning tussen het tot uitvoering komen van de verdrogingmaatregelen en de benutting 
van de ILG-middelen. 
Naar aanleiding van pagina 16 meldt spreekster dat haar fractie geen voorstander is van de eerste twee 
genoemde punten en wil doorgaan met actieve grondverwerving. De schotten tussen de budgetten voor 
grondverwerving hoeven niet te worden gehandhaafd, dan maar minder aandacht voor de 
landbouwstructuurversterking. 
Haar fractie maakt kanttekeningen bij de verdrogingsbestrijding. Op welke wijze denkt de 
gedeputeerde hier nu wel resultaten te kunnen boeken? Van de beantwoording van deze vraag hangt 
het af of haar fractie hier voorstander van zou kunnen zijn. 
Uit dit document heeft mevrouw Bodewitz geen beeld kunnen krijgen van de stand van zaken bij de 
omschakeling naar biologische landbouw. In december 2007 heeft de gedeputeerde aangegeven te 
streven naar een stijging van 90 naar 150 tot 200 biologische landbouwbedrijven. Is bekend in 
hoeverre dit streven is gerealiseerd? 
 
De heer Koopmanschap dankt het college voor de Mid Term Review. Het is goed van een dergelijk 
zwaar programma, met veel ambitie maar waarvoor ook veel middelen nodig zijn, een tussentijds 
overzicht te krijgen.  Het is het verhaal achter de cijfers.  
De financiële kaders zijn aan het veranderen en staan verder onder druk. Bekeken moet worden of 
ambities moeten worden gehandhaafd of punten moeten worden bijgesteld. Zijn fractie wil de 
prioriteit houden bij het verwerven, aankopen en inrichten van EHS en RodS, bij het temporiseren van 
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projecten met een gebrekkige cofinanciering en, als het Rijk meer duidelijkheid geeft, het aanpassen 
van de besluitvorming over het hele traject. 
Voor wat betreft de cofinanciering: de rol van de provincie wordt steeds minder die van financierder 
en initiatiefnemer en dat betekent dat de provincie meer moet kijken naar in hoeverre de ambitie die de 
provincie uitspreekt ook nog aanwezig is bij de ketenpartners. Dat is aan het begin van dit traject 
gebeurd en toen is besloten dat er een behoorlijke extra financiering zou komen. Als blijkt dat die er 
nu niet komt, moet de provincie bereid zijn de gezamenlijke ambitie op die projecten te verlagen. Ook 
de landelijke ontwikkeling vraagt om een bijstelling van prioriteiten. 
In 2008 is er een audit geweest van de Gelderse Vallei. Indertijd is door de commissie vastgesteld dat 
er in een dergelijk traject het gevaar bestaat dat er veel laaghangend fruit wordt geplukt. Dat betekent 
dat men iedere keer weer moet bezien wat de prioriteit is van het plan dat voorligt en op welke manier 
men daaraan kan werken. Voor de fractie van GroenLinks is dit duidelijk. 
De heer Koopmanschap heeft een aantal vragen: 

- is er voortgang in de discussie met het IPO over de normkosten en de lopende verplichtingen? 
Zo ja, dan hoort spreker die graag, 

- op de lijst op pagina 16 staat dat er grond wordt aangekocht om het later te ruilen. Betekent dit 
dat er een risico van waardevermindering is? 

- op de lijst van pagina 16 staat dat wordt besloten om in specifieke gebieden niet aan te kopen 
maar wel de natschade te vergoeden. Wat betekent dit financieel gezien op de lange termijn? 

 
De heer De Vries noemt het zuur dat na alle inspanningen die de provincie en partners binnen de 
gebiedscommissies hebben gepleegd de afgelopen jaren, er nu een Mid Term Review ligt waarbij men 
moet zeggen dat er weliswaar goede resultaten zijn bereikt, maar dat de toekomst bijzonder onzeker is. 
In de vorige periode zou de Mid Term Review de lakmoesproef worden van de decentralisatie van het 
AVP voor de provincie. Echter, op deze manier wordt het wel erg moeilijk om alle afgesproken 
ambities tot een goed einde te brengen.  
Een economische crisis zal enige gevolgen kunnen hebben voor een programma als het ILG en het 
AVP. De heer De Vries stelt dat zijn vertrouwen in Den Haag, ook gezien enkele andere voorbeelden, 
zienderogen afneemt. Den Haag blijkt steeds minder een betrouwbare partner: zodra er iets veranderd 
wordt de afgesproken samenwerking losgelaten. Natuurlijk begrijpt ook de D66-fractie dat er bepaalde 
keuzes gemaakt moeten worden omdat er minder geld beschikbaar is. 
Spreker meent dat de heer Koopmanschap de prioriteiten die ook de D66-fractie zou willen omarmen 
aangaande het AVP, prima heeft verwoord. 
De heer De Vries vraagt zich af of het zo is dat de nieuwe kaders die op pagina 16 worden genoemd, 
gelden voor 2011, er daarna wordt bekeken hoe de situatie in Den Haag is, en vervolgens wordt 
bepaald of de aanvullingen dan wel veranderingen in de kaders voor 2012 en 2013 noodzakelijk zijn. 
Of is het zo dat dit kaders zijn die voor de resterende periode van het AVP gehanteerd gaan worden 
richting de gebiedscommissies? 
Refererend aan de opmerking van de heer Glastra zegt de heer De Vries dat ook zijn fractie van 
mening is dat mét het aanwijzen van de prioritaire gebieden een instrument in handen is om te zeggen: 
dat is het fruit dat wij in ieder geval willen plukken in het kader van het AVP en daar moet de inzet op 
zijn gericht. Dat zou volgens de D66-fractie de prioriteitsstelling kunnen zijn, maar dan moet er door 
de provincie ook worden gekeken tussen de gebiedscommissies. Het is dan niet zozeer zo dat binnen 
een gebiedscommissie wordt bekeken wat binnen die commissie het prioritaire verhaal is en dat dit 
ook alleen gedaan gaat worden. Graag ziet spreker het verhaal breder, over de gehele provincie, zodat 
kan worden nagegaan waar de punten zitten waar inzet op gepleegd moet worden. Dat kunnen er in 
een gebiedscommissie vier zijn en in een andere één. 
De D66-fractie geeft in overweging om te gaan sleutelen aan de gebiedscommissies zelf. De heer De 
Vries vindt de voorzet van de heer Glastra over het schaalvoordeel een prima voorzet. Maar nu de 
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provincie de zaken wat op gang heeft gekregen, vindt de heer De Vries het jammer om hier verder aan 
te sleutelen.  
 
De heer Van de Lagemaat verwijst naar pagina 6 waar staat dat de grondverwerving goed op gang is 
gekomen. Er worden echter vooral ruilgronden aangekocht. Een paar pagina’s verder staat dat met 
name de ruilgronden die voor 2007 zijn aangekocht weer worden verkocht. Klopt het wat daar staat? 
Dat de ruilgronden worden verkocht is geen probleem omdat zo middelen worden gegenereerd om 
prioritaire gebieden aan te kopen. Er is 460 hectare over. In het verleden waren de middelen niet 
toereikend. Toen werd er van uitgegaan dat het economisch zeer goed zou gaan en de middelen naar 
de provincie zouden vloeien. Het is helaas een tegengestelde beweging geworden. De provincie moet 
nu werken met de beschikbare middelen. 
Op pagina 8 staat bij de vierde bullet dat Utrecht gelden over heeft en dat andere provincies en het 
Rijk dit in willen zetten daar waar tekorten zijn. Daar zou zijn fractie niet gelukkig mee zijn, spreker 
vraagt de gedeputeerde om een toelichting. 
Op pagina 11 staat dat G.S. zich willen focussen op de prioritaire gebieden wat grondverwerving 
betreft, maar op pagina 12 staat dat G.S dit helemaal willen stopzetten. Wat is juist? 
De komst van een nieuwe minister moeten worden afgewacht, het zou kunnen zijn dat het Ministerie 
van Landbouw gaat verdwijnen en onder Economische Zaken gaat vallen. 
De heer Van de Lagemaat vertelt dat zijn fractie op zich voor het handhaven van de schotten tussen de 
budgetten is. Daarbij sluit zijn fractie zich aan bij de fractie van de ChristenUnie. 
 
Mevrouw Lamers vertelt verheugd te zijn dat de provincie Utrecht toch heeft geprofiteerd van alle 
geleverde inspanningen. Er zijn natuurlijk zorgen over de financiën van het Rijk en het provinciaal 
geld, als provincie zal Utrecht ook in moeten leveren. 
De gedeputeerde gaf al aan dat de spelregels ondertussen zijn veranderd. Haar fractie meent dat de 
kaders zoals die op pagina 16 staan verwoord, noodzakelijk zijn. 
De VVD-fractie sluit zich aan bij de ChristenUnie en de SGP wat het handhaven van de schotten 
tussen de budgetten betreft. Die schotten zijn er met een reden neergezet. 
Inmiddels is gestopt met de verwerving van ruilgronden. Dat lijkt mevrouw Lamers een logische zaak. 
De VVD-fractie vraagt wat de ingeschatte verlies of winst op de verkoop van de ruilgronden is, in 
samenhang met de besteding van de provinciale middelen. 
Haar fractie is het ermee eens dat ervoor moet worden gezorgd dat de verworven gronden zoveel 
mogelijk worden ingericht. 
De VVD-fractie vindt dat er een vergoeding moet volgen wanneer de onvrijwillige vernatting niet lukt. 
Mevrouw Lamers zou graag horen hoe dat financieel wordt ingeschat. 
Is de 63 miljoen EURO echt beschikbaar of moet daar de 20% overprogrammering van worden 
afgehaald? Betekent dit bedrag dat er eventueel rekening is gehouden met verlies op ruilgronden en 
bijvoorbeeld de achterlopende cofinanciering van derden?  
Afhankelijk van de ontwikkeling op Rijksniveau zou haar fractie willen beoordelen hoe de huidige 
gebiedsorganisatie aansluit op de totale AVP-opgave. De opgaven per gebied krijgt de provincies via 
de gebieden. Mevrouw Lamers zou graag zien dat, zodra is gesproken met het Rijk en er meer inzicht 
is in de financiën, hierover in deze commissie gesproken gaat worden. 
 
De heer Duquesnoy vertelt dat zijn fractie de kaders op pagina 16 kan onderstrepen. 
De heer Seldenrijk sprak over een vergoeding bij natschade bij vrijwillige vernatting. Spreker vraagt 
of dit moet worden gezien zoals bij de onteigeningsdiscussie is gebeurd, met een vorm van maximale 
natschade. 
 
De heer Martens vindt het positief dat de uitvoering het laatste jaar op stoom is gekomen en dat het 
gebiedsgerichte werken positief is uitgewerkt. Helaas komen de financiën in de knel. 
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Spreker vindt de teneur van het rapport wel erg positief. De realisatie van de twee hoofddoelen scoort 
niet al te best, eerst door de trage verwerving van gronden en nu door de tekortschietende financiën. 
Het valt spreker op dat wordt ingestoken op het laten varen van het gebiedsgerichte werken als de 
financiën niet meer toereikend zijn. Dat was een speerpunt van het Utrechtse beleid. De heer Martens 
vraagt zich af of er naast de genoemde middelen nog andere motivaties zijn hiervoor. 
De PvdA-fractie vraagt hoe dit gebiedsgerichte werken functioneert in vergelijking met andere 
provincies. Spreker kan zich voorstellen dat het onverstandig is om hiermee te stoppen, zeker als 
duidelijk blijkt dat erg aan de cofinanciering moet worden getrokken. Dat kan dan beter via het 
gebiedsgerichte werken worden gerealiseerd dan centraal. 
De heer Martens heeft enkele vragen over de ruilgronden en de niet bruikbare gronden: 

- die worden nu verkocht omdat de financiële situatie daar naar is. Was dit ook gebeurd als de 
provincie wel over voldoende middelen had beschikt, of waren die gronden dan later verkocht? 

- Wat is het exacte verschil tussen ruilgronden en niet bruikbare gronden? 
- Met welk doel zijn die gronden aangekocht en welk verlies wordt hierop gemaakt? 
- Als de gronden worden verkocht vloeien er middelen terug. Waar worden die voor ingezet? 

Over de op pagina 16 geformuleerde kaders merkt de heer Martens het volgende op: 
- de PvdA-fractie ziet de EHS en RodS als belangrijkste punten. Indien die door ontschotting 

beter kunnen worden gerealiseerd, is de fractie vóór ontschotting. Is dit echter niet het geval, 
dan is de fractie hier tegen, 

- waar komen de middelen vandaan om de TOP-gebieden te financieren? 
- het inzetten op cofinanciering lijkt zijn fractie nu zeer van belang, 
- bij punt 7 bestaat nog veel onduidelijkheid over het Rijkskader. Kan dit punt nog eens in de 

commissie worden besproken als er meer duidelijkheid is over de gevolgen van het besluit van 
het Rijk? 

 
Gedeputeerde Krol wijst erop dat op pagina 16 staat dat G.S. voorstellen om niet te ontschotten. Hij 
geeft aan hier zelf aan te twijfelen, mede naar aanleiding van de opmerking van de heer Van de 
Lagemaat. Bij ontschotting zullen in maart 2011, het einde van de collegeperiode, op een aantal 
terreinen alle middelen zijn besteed en zullen de doelen stilliggen. Dat geldt met name voor EHS en 
RodS.  
De provincie Gelderland heeft afgekondigd even niets meer aan te kopen. Dit is voor de provincie 
Utrecht ondenkbaar omdat dit veel vertrouwen kost. Alles in dit document is er dan ook op gericht om 
op de plaatsen die als zeer prioritair zijn aangegeven (Groot Mijdrecht, Groot Wilders, Vinkeveen, 
Mariekeland, RodsS-opgave rond Utrecht en Haarzuilens) de afspraken na te kunnen komen. Dit is 
een dilemma omdat op een aantal andere posten in het ILG-programma uitgaven geprogrammeerd zijn 
voor bijvoorbeeld 2015. Die middelen liggen nog op de plank tot 2014. Het risico dat de heer Van de 
Lagemaat aangeeft, dat besloten wordt om middelen uit de provincie Utrecht over te hevelen naar een 
provincie die het financieel op dit punt zwaar heeft, bijvoorbeeld Flevoland, wordt dan heel reëel. 
Door IPO en de Rijksoverheid wordt hierover bewust nagedacht. De gedeputeerde meent dan ook dat 
het verstandig zou kunnen zijn om als provincie te zeggen waar de hoogste prioriteiten liggen en waar 
het risico bestaat dat middelen onbenut blijven de komende jaren. Over deze vraag zou gediscussieerd 
moeten worden.  
Dit traject kent een behandeling waarbij aan het eind wordt geconcludeers: dit is de MTR. P.S. willen 
de kaders voor de periode tot 2011 meegeven zoals in het stuk staan gedefinieerd. Wanneer college en 
Staten de kaders hebben vastgesteld, is het verstandig op een bepaald moment stil te staan bij 
eventueel nieuw Rijksbeleid dat wellicht noopt tot nadere discussie. Die discussie zou men ook in de 
vorm van overdrachtsdocumenten bij de nieuwe Staten neer kunnen leggen. De gedeputeerde zou hier 
een voorstander van zijn. 
De heer De Vries vraagt wat dan nu met de kaders wordt gedaan zoals ze in het besluit onder artikel 1 
staan beschreven. Dat wat de gedeputeerde zegt, zou in kunnen houden dat er nog een artikel aan 
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wordt toegevoegd of dat er een nuancering wordt aangebracht waarmee wordt gezegd dat op termijn, 
wanneer de kabinetsplannen duidelijk zijn, G.S. alsnog de ontschotting ter sprake willen brengen. Dit 
punt zou nu bij de Statenbehandeling aan de orde moeten komen. 
Gedeputeerde Krol zegt een voorstander te zijn van het opnemen van een dergelijke formulering 
hierover in het Statenvoorstel aanleiding van de commissievergadering. 
 
Mevrouw Lamers vraagt in hoeverre de bestemming van het geld vast ligt wanneer een artikel wordt 
opgenomen over eventuele ontschotting. 
Gedeputeerde Krol legt uit dat het voorstel nu niet uitgediscussieerd hoeft te worden. De 
bestuursovereenkomst kent middelen en afspraken over de doelen die men daarvoor moet realiseren. 
Nu wordt geconstateerd dat de middelen die daarvoor afgesproken zijn in de volle breedte niet 
toereikend zijn én dat de middelen die op de Rijksbegroting staan vanaf 2011 op zijn minst onderwerp 
van discussie zijn. Het zou kunnen zijn dat een nieuw kabinet ook bestaande middelen ter discussie 
stelt. De gedeputeerde is van mening dat, als er een bestuursovereenkomst is met hectares en daar 
tegenover geld, en een eenzijdig partner haalt de helft van de middelen er af, het aan de Staten is om 
aan te geven dat de doelen niet meer gehaald kunnen worden. Dan moet er worden geprioriteerd door 
de Staten. De Staten kunnen dan bijvoorbeeld aangeven dat langer de tijd wordt genomen om de 
gestelde doelen te bereiken.  
Mevrouw Lamers vindt dat, als het geld weggehaald wordt bij de één en toegeschoven wordt naar de 
ander, het de vraag is wanneer de Staten daarover spreken. In hoeverre hebben de Staten daar nog 
zicht op? Wat wordt er dan niet gedaan en wie worden de dupe? Die afweging zou mevrouw Lamers 
graag willen maken. 
Gedeputeerde Krol legt uit dat hij niet heeft gezegd die afweging te willen maken. G.S. ontkomen niet 
aan een politieke discussie met P.S. om aan te geven hoe er geprioriteerd moet gaan worden door de 
onderuitputting op het ene domein en het overschot op het andere domein. In het belang van de 
afgesproken onderwerpen en de discussies met het Rijk en de andere provincies moeten de Staten er 
misschien in prioriteren. De gedeputeerde legt uit dat hij nu de commissieleden vraagt om de cijfers 
goed te keuren en een aantal aanscherpingen in de kaders aan te brengen. Daarnaast moet worden 
nagedacht over het verzoek van de heer De Vries om hierover in een later stadium te discussiëren. 
De voorzitter zegt toe dat de discussie hierover in een later stadium weer zal worden gevoerd. 
 
De heer Ruijs zegt zich te verbazen over het woord ‘contract’. Privaatrechtelijk zitten partijen daar aan 
vast. Blijkbaar is hier een contract geen contract geweest. 
Gedeputeerde Krol legt uit dat het een bestuursovereenkomst was en geen contract. 
De heer Ruijs stelt voor het woord contract dan niet meer te gebruiken omdat het de buitenwereld een 
beeld geeft dat P.S. zich niet aan een contract zouden houden. 
 
Gedeputeerde Krol beantwoordt de resterende vragen van de fracties. 
Hij is het eens met de CDA-fractie dat met de grondverwerving in prioritaire gebieden door moet 
worden gegaan. Dit vraagt twee dingen: de gronden waar de provincie niets aan heeft, moeten zo snel 
mogelijk worden verkocht. Daarnaast vraagt dit om een ontschottingsdiscussie om er de 
mogelijkheden voor te hebben. Worden deze stappen niet gedaan dan hebben G.S. aan het einde van 
de periode geen middelen meer beschikbaar. 
Hij is het eens met de oproep om terughoudend te zijn met natuur die niet is begrenst.  
G.S. kiezen ook voor meer inrichting dan voor aankoop. 
Decentralisatie was enkele jaren terug een punt van discussie en gedeputeerde Krol is blij dat de 
decentrale aanpak nu breed wordt omarmd. Daarbij moet worden geprobeerd om alle kosten die met 
het proces en de organisatie te maken hebben zoveel mogelijk omlaag te brengen. De manier waarop 
dit proces is georganiseerd dwingt de provincie ook om het zo sober mogelijk te houden. Dat betekent 
niet dat de decentrale aanpak wordt losgelaten. De aanpak blijkt te werken. 
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Toen de bestuursovereenkomst in 2007 werd gesloten kregen G.S. al verworven gronden mee. 
Daarvan zijn 400 hectare gronden die G.S. niet kunnen ruilen. Wanneer die gronden worden verkocht 
leveren die wat op. Die zullen dan ook worden verkocht. Dat zal soms winst geven, soms verlies.  
De gronden die zijn aangekocht na 2007 zijn gronden waar interesse voor is. 
De resultaten van de pilot van de onderwaterdrainage in Groot Mijdrecht/Vinkeveen worden in het 
begin van 2011 verwacht. 
In reactie op de vragen van de ChristenUnie zegt de gedeputeerde dat het IPO op dit moment 
uitgebreid met het Rijk spreekt over de ILG-opgave. Nieuwe afspraken zullen echter met een nieuwe 
bewindspersoon moeten worden gemaakt. 
De gedeputeerde geeft aan dat hij alleen bereid is om te ontschotten als daar goede argumenten voor 
zijn. 
Gedeputeerde Krol vermoedt dat er al 150 biologische landbouwbedrijven zijn. Hij laat mevrouw 
Bodewitz weten na te zullen gaan wat het exacte getal is. 
In antwoord op de vraag van de fractie van GroenLinks over de ambitie van de partners bij 
cofinanciering vertelt de gedeputeerde meer over de cofinanciering in ILG/AVP. De gerealiseerde 
cofinanciering in bestuursovereenkomst is 34 miljoen EURO en op de provinciale agenda staat nog 20 
miljoen aan cofinanciering. Dus buiten de provincie en het Rijk om is al 54 miljoen EURO aan 
cofinanciering opgebracht. Ook gemeenten zullen moeten prioriteren. Het advies van de heer 
Koopmanschap om de provincie zich te laten concentreren op die projecten waar ook de partners 
prioriteit aan geven, vindt de gedeputeerde van groot belang. 
De nieuwe kaders gelden tot maart 2011. 
Aan de SGP-fractie legt de gedeputeerde uit dat er in het stuk twee type maatregelen staan die door de 
fractie als een tegenstelling zijn uitgelegd. De maatregelen die al in april zijn genomen én de 
aanvullende maatregelen die G.S. voorstellen. 
Overprogrammering was een instrument om de grondverwerving sneller te laten verlopen. Daarbij 
hadden G.S. de afspraak met de Staten dat dit niet tot overschrijding mag leiden. In reactie op de vraag 
van de VVD legt de gedeputeerde uit dat ongeveer 20% overprogrammering is toegepast op de 63 
miljoen EURO provinciaal geld. Dit betekent dat nu elke grondaankoop specifiek wordt bekeken, ook 
door de gedeputeerde. 
De vraag van de SP over natschade zal door gedeputeerde Binnekamp worden beantwoord. 
In reactie op de vraag van de fractie van de PvdA over de decentrale aanpak vertelt de gedeputeerde 
niet te kunnen zeggen dat de provincie Utrecht dit beter heeft gedaan dan andere provincies. Enkele 
jaren, met name in 2007 en 2008, heeft de provincie Utrecht het slechter gedaan. In 2009 was een 
versnelling te zien die in de eerste helft van 2010 nog versterkt is. Een decentrale aanpak vraagt in het 
begin veel tijd om iedereen betrokken te krijgen, is iedereen betrokken dan loopt het goed. Zou men 
die lijn doortrekken dan zou de provincie Utrecht beter worden dan de buurtprovincies, ware het niet 
dat de provincie de komende jaren tegen de grenzen van budgetten aanlopen. 
De gedeputeerde antwoordt de heer Seldenrijk dat de 88.000 EURO die ooit voor een hectare is 
betaald inclusief bijkomende kosten als transactiekosten van de notaris en het getaxeerde verlies op 
opstallen is. 
Gedeputeerde Krol stelt dat de medewerkers van de gebiedscommissies, de vrijwilligers, de blauwe 
organisaties, de natuur- en milieuorganisaties die in die gebiedscommissies actief zijn maar ook de 
medewerkers van de afdeling ILG bij de provincie de afgelopen maanden erg hard hebben gewerkt om 
alle cijfers inzichtelijk te maken. 
 
Gedeputeerde Binnekamp sluit zich aan bij de waarderende woorden van gedeputeerde Krol. In een 
eerder stadium zijn richting IPO en Rijk ook al veel inspanningen door de medewerkers gedaan. 
Verdrogingsbestrijding is een belangrijk punt geweest. Hier is in het verleden weinig aan gedaan. Op 
basis van de Task Force Verdroging hebben G.S. geadviseerd om anders naar dit thema te kijken. Dit 
heeft te maken met de vele partijen. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, waterschappen, gemeenten 
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en provincies werkten langs elkaar heen of ondernamen niets. De Task Force heeft geadviseerd om het 
algemene beeld los te laten en vooral op topgebieden te projecteren. Die TOP-gebieden zijn benoemd. 
De basis is het vrijwillig realiseren van de verdrogingsbestrijding. Er zijn convenanten hierover 
gesloten met LTO-Noord en de waterschappen waarin staat dat, op basis van de uitkomsten in de Task 
Force Verdroging, G.S., wanneer een agrariër in een TOP-gebied dwars blijft liggen, uiteindelijk 
zouden moeten grijpen naar een middel als onteigening. G.S. gaan daar zeer zeldzaam mee om omdat 
G.S. langs de weg van vrijwilligheid willen bereiken dat de natuur in een dergelijk TOP-gebied weer 
tot volle wasdom komt. Natuurlijk hangt hier een bepaalde financiering aan. Zo zou de provincie 
Utrecht als het nodig is ook grond verwerven. Omdat er minder middelen uit Den Haag komen, wordt 
dit echter minder. Dat betekent dat G.S. een middel als de vrijwillige vernatting breder in willen 
zetten. Dat wordt in overleg met de waterschappen gedaan. De waterschappen hebben een 
natschaderegeling. De provincie heeft die in beginsel niet. Met de waterschappen en andere 
organisaties wordt bekeken hoe de provincie met minder middelen om grondverwerving te realiseren, 
toch de verdrogingsbestrijding kan realiseren. De afgelopen tijd is veel tijd besteed aan de 
voorbereiding in de gebieden en het ziet ernaar uit dat er de komende tijd ook echt een spade de grond 
in kan. Dat betekent dat G.S. op dit moment kunnen zeggen dat het doel voor 2015 kan worden 
gerealiseerd. De ILG-periode loopt tot 2013. Dat betekent dat G.S. in 2013 en 2014, als het gaat om 
een inzet op de verdrogingsbestrijding, bij de Staten zullen moeten terugkomen. 
De ambitie om de verdrogingsbestrijding op te pakken is er dus. Er is geen sprake van vertraging. De 
voorbereidende processen zijn voor een groot deel afgerond en dat betekent dat de volgende stap kan 
worden gezet.  
G.S. gaan ervan uit dat de verdrogingsbestrijding in 2015 op vrijwillige basis kan worden gerealiseerd, 
zij het dat door de mindere middelen het proces van de vrijwillige vernatting nog groter wordt 
aangepakt met daartegenover een behoorlijke vergoeding . Dat zullen G.S. in de waterschappen en de 
gebiedscommissies gaan bespreken. 
 
Mevrouw Bodewitz vraagt naar de oorzaak van het achterlopen van de inrichting van de nieuwe 
natuur. 
 
Mevrouw Lamers vraagt de gedeputeerde of hij, vóór de behandeling in de Statenvergadering, aan kan 
geven wat ontschotting betekent voor de diverse onderwerpen. 
 
Gedeputeerde Krol antwoordt dat dit laatste niet mogelijk is. In de Provinciale Statenvergadering 
wordt de MTR vastgesteld. Er wordt ruimte gegeven aan de discussie over de ontschotting. Spreker 
wil eerst in G.S. over ontschotting, de prioriteiten daarbij en de discussiepunten daarbij spreken. Dit 
gebeurt op 29 september aanstaande. Daarna zou op een zo kort mogelijke termijn, in oktober, de 
discussie met de commissie en de Staten kunnen worden gevoerd. Dat is ook nodig, want anders wordt 
de G.S. geconfronteerd met projecten waarvoor geen middelen beschikbaar meer zijn.  
De heer Balemans vraagt naar de procedure. Op 25 september zou een voorstel hierover aan de Staten 
komen maar gedeputeerde Krol bespreekt de dit punt pas op 29 september in G.S. 
Gedeputeerde Krol legt uit dat dit voorstel op 25 september in de Staten wordt behandeld omdat de 
Mid Term Review moet worden vastgesteld.  
Er zitten in het voorstel een aantal kaders waar de reactie van de commissie op is gevraagd. Daarnaast 
wordt er ruimte gemaakt voor de ontschottingsdiscussie door het Statenvoorstel aan te passen, 
ongeveer op de wijze zoals de heer De Vries heeft aangegeven. Dan kunnen enkele stappen met elkaar 
worden gezet rond de Mid Term Review en rondom de nadere kaders. Spreker zal na 25 september 
een nadere discussie voeren in G.S. Op het punt van de ontschotting komt de gedeputeerde terug in de 
commissievergadering in oktober.  
De heer Balemans vraagt of in deze vergadering het besluit wordt genomen dat er gaat worden 
ontschot. 
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De heer De Vries legt uit dat dit niet het geval is. Er wordt een nieuwe afweging gemaakt ten aanzien 
van het eerstgenoemde kader. Na de bekendmaking van de kabinetsvoornemens ten aanzien van het 
ILG komt dit punt weer aan de orde. 
De voorzitter constateert dat dit de uiteindelijke conclusie is. 
 
In reactie op de vraag van mevrouw Bodewitz over de reden van het achterlopen van de inrichting legt 
gedeputeerde Krol uit dat de eerste jaren de meeste aandacht is uitgegaan naar de grondverwerving. 
Daarom wordt er nu bijgestuurd. 
 
De voorzitter rond de discussie af. 
 
11. Statenbrief ontheffing ex artikel 4.1 lid 5 PRV nieuw gemeentekantoor op het Raadhuisplein 
 Doorn 
De voorzitter wijst er op dat in de brief staat dat de commissie moet ‘instemmen’ met de inhoud van 
de Statenbrief. Dit is niet juist. De commissie wordt deze avond hierover gehoord. 
 
De heer De Heer laat weten het veelzeggend te vinden dat in het voorstel het woord Stichtse 
Lustwarande-kwaliteit niet wordt genoemd. Bij de bouw van het Cultuurhuis zat de provincie op de 
eerste rang bij alle discussies over de architectuur, dit was een sleutelproject van het agendaproject 
Stichtse Lustwarande. Nu komt er een fors gebouw naast en hoeft de provincie enkel in te stemmen 
met het uitdeuken en verleggen van contouren. De kwaliteit van de Stichtse Lustwarande speelt nu 
blijkbaar geen rol.  
Zijn fractie gaat akkoord met het contourenvoorstel maar wil benadrukken dat dit voorstel een iets 
ander licht werpt op alle Stichtse Lustwarande-discussies van enkele jaren geleden. 
 
Mevrouw Dekkers vertelt dat haar fractie hiermee kan instemmen. Wel vraagt zij naar het risico van 
precedentwerking wanneer men hiermee akkoord gaat. Op welke andere momenten zou dit bij andere 
projecten kunnen worden gebruikt? 
 
De heer Duquesnoy vertelt dat zijn fractie niet instemt met dit voorstel . De zinsnede ‘het bebouwde 
oppervlak per saldo niet vergroot’ klopt niet, want hetgeen wordt uitgeruild is nog niet bebouwd. Er is 
alleen een mogelijkheid dat het ooit misschien bebouwd zou worden.  
Spreker vraagt de gedeputeerde of er al een toezegging is van het college van de Utrechtse Heuvelrug 
dat het bestemmingsplan terstond wordt aangepast? 
 
De heer Van de Lagemaat laat weten dat zijn fractie akkoord gaat met dit voorstel. Het behelst een 
stukje van 320 m2. De gemeente de Utrechtse Heuvelrug heeft goed gemotiveerd waarom het 
noodzakelijk is. 
 
De heer Weijers wijst op de zin ‘een rechtsgeldige bouwmogelijkheid buiten de rode contour’. Dit lijkt 
in tegenspraak met elkaar. Is de conclusie niet dat de contour daar juridisch geen stand houdt en altijd 
al anders had moeten liggen? De redenering dat een uitruil van een nog niet bebouwde 
bouwmogelijkheid tegen een daadwerkelijke bebouwing elders een winst zou opleveren wringt. 
Omdat het ene stuk binnen de EHS ligt en het andere erbuiten is het wel zo dat het in dit geval een 
voordeel zou kunnen opleveren. 
Tot en met 6 oktober kunnen mensen zienswijzen indienen op dit voorstel. Waarom kon dit niet in de 
commissievergadering van 11 oktober worden behandeld? Al is het maar om de betrokken burger niet 
de indruk te geven dat het indienen van een zienswijze geen zin meer heeft. 
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Gedeputeerde Krol legt de heer Weijers uit dat G.S. over deze ontheffing gaan. Nu worden de 
commissieleden en de burgers gehoord. De gedeputeerde zal bij de definitieve beslissing meenemen 
wat deze avond is ingebracht en tevens dat wat de burgers inbrengen. 
In reactie op de vraag van mevrouw Dekkers stelt de gedeputeerde dat dit maatwerkgevallen zijn. Dit 
is een individuele situatie met een reëel verzoek voor een heel kleine afwijking waarover een 
uitgebreide procedure moet worden gevoerd omdat de regels zijn aangescherpt. Juist omdat het vrij 
ingewikkeld is geworden, is de kans dat het heel vaak voorkomt niet zo groot want gemeenten en 
provincie moeten hierbij een lastig traject door.  
De contour ligt er met een reden. Daarom worden alle individuele trajecten goed tegen het licht 
worden gehouden. Maar het kan zijn dat een provincie een contour trekt terwijl er een 
bestemmingsplan ligt dat net wat bouwmogelijkheden buiten de contour heeft liggen. Dan is er niet 
opgelet bij het maken van het bestemmingsplan óf er is toen geconstateerd dat er een dermate 
marginale overschrijding van de contour is voor een bestaand complex, dat dit geen reden is om met 
provinciaal instrumentarium in te grijpen. 
Gedeputeerde Krol is het eens met de opmerking van de fractie van de ChristenUnie over de Stichtse 
Lustwarande. Dit kan echter niet leiden tot een andere discussie dan zojuist is gevoerd. 
 
De voorzitter rondt de discussie af. 
 
Ten aanzien van de volgende elf agendapunten die ter kennisname staan vermeld, laat de voorzitter
weten dat de kennisnamestukken kunnen worden voorgedragen ter agendering voor de volgende 
commissievergadering, mits dit wordt gesteund door een meerderheid van de commissieleden. 
 
12. Volledige schadeloosstelling bij particulier natuurbeheer in prioritaire gebieden 
Ter kennisname. 
 
13. Stimuleringsprogramma Waterketen: Voortgangsrapportage 2010 
Ter kennisname. 
 
14. Afsprakenkader NV-Utrecht 
Ter kennisname. 
 
15. Afwijkingsbevoegdheid van het Streekplan t.a.v. het nee tenzij-beleid voor het boswetgebied  
 ten noorden van de kern Woudenberg 
Ter kennisname. 
 
16. Bestedingsvoorstel SMPU Opheffen fysieke barrières EHS 
Ter kennisname. 
 
17. Standpunt betreffende het fusievoorstel van de waterschappen Vallei en Eem en Veluwe 
De heer De Vries herinnert eraan dat is besloten dit punt mede te agenderen voor de vergadering van 
de commissie BEM in november. 
 
18. Wijzigingen PMV 
Ter kennisname. 
 
19. Voortgangsrapportage Beleidsimpuls Dierenwelzijn 
Mevrouw Bodewitz vertelt dat haar fractie op dit punt graag een suggestie zou willen meegeven en 
vraagt of dit onderwerp kan worden geagendeerd voor de volgende commissievergadering. 
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De heer Balemans wijst er op dat niet alleen bij technische vragen maar ook bij suggesties gebruik kan 
worden gemaakt van de schriftelijke vragenronde.  
Mevrouw Bodewitz zal de suggestie schriftelijk indienen. 

20. Plan van aanpak Nieuwe Hollandse Waterlinie - Nota Ruimte  
Ter kennisname. 
 
21. Evaluatie werking faunapassages 
Ter kennisname. 
 
22. Evaluatie Ecologisch Onderzoek 
Ter kennisname. 
 
23. Sluiting 
Terugkijkend op deze eerste vergadering volgens de nieuwe methode constateert de voorzitter, dat er 
hier en daar toch weer als vanouds werd gediscussieerd. Wellicht dat de volgende vergadering wat 
vlotter verloopt. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.  
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Bijlage 1 
 
Inspreektekst van de heer M. Glastra van Het Utrechts Landscha  tijdens de vergadering van 
P.S., cie. RGW dd. 13 september 2010.  
De heer Glastra spreekt mede namens Utrechts Particulier Grondbezit, Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie Utrecht. 
 
‘Dank voor de mogelijkheid om langs te komen. 
Ik kom een boek aanbieden aan de verschillende Statenfracties en aan de voorzitter en ik wil 
hier iets bij vertellen. Ik doe dat namens een aantal organisaties, maar daar kom ik in mijn 
verhaal nog op. 
In 1990 werd het concept van de Ecologische Hoofdstructuur gelanceerd. Het doel van de 
EHS is in feite het in stand houden van de rijkdom aan planten en dieren in ons land, als een 
soort groene contramal naast het overgrote deel van ons land dat is gereserveerd voor 
economische activiteiten.  
Hoe werkt de EHS? Simpel: bestaande natuurgebieden vergroten en onderling verbinden. Dan 
ontstaat er leefruimte voor de natuur. 
Het realiseren van de EHS is een groot project met een lange adem. Natuurlijk zijn er 
discussies over de vraag waar de nieuwe natuur moet komen en hoe die eruit zal zien. We 
moeten deze discussie ook vooral niet alleen aan deskundigen overlaten en ook omwonenden 
en gebruikers daarbij betrekken. 
Inmiddels zijn er vele aansprekende resultaten geboekt waar de natuur de geboden ruimte op 
eigen wijze heeft ingevuld en waar mensen komen genieten. Dan noem ik ook een paar 
terreinen van Utrechts Landschap: het Bloeidaal in de stadsrand van Amersfoort. Vijf jaar 
geleden stond daar nog maïs en nu staan er klokjesgentiaan, Spaanse ruiter en orchideeën. In 
de Blauwe Kamer zijn we al wat langer bezig. Inmiddels zitten daar burchten van bevers en 
een kolonie lepelaars. Op de Heuvelrug is een aantal ecoducten aangelegd. De das en de 
boommarter schommelen niet meer rond de kritische grens maar hebben inmiddels vitale 
populaties die tegen een stootje kunnen. Er gebeurt dus heel veel. 
 
Ik heb voor elke fractie en voor de voorzitter een exemplaar van dit boek meegenomen. Het 
heet: ‘Publiek Geheim, het succes van de EHS’. Het geeft een overzicht van de landelijke 
goede resultaten en ik bied het boek aan namens de drie terreinbeheerders in onze provincie: 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Utrechts Landschap, maar ook namens Utrechts 
Particulier Grondbezit. Ook landelijk hebben deze organisaties samen dit boek tot stand 
gebracht. 
 
Ik wil daarbij nog een aantal zaken meegeven. Dat doe ik ook namens de Natuur en 
Milieufederatie Utrecht. Ik hoop al die partijen in vijf minuten aan het woord te kunnen laten. 
Na een moeizame start, dat weten we allemaal denk ik, komt de uitvoering van het AVP-
beleid nu goed op gang. Het is ook van groot belang om het heel grote project dat het EHS is, 
af te ronden. Het is noodzakelijk voor de biodiversiteit in de provincie en de kwaliteit van 
leven. 
De urgentie van de EHS blijkt opnieuw uit de Staat van Utrecht die recent is gepresenteerd. 
De rode kaarten hebben vooral betrekking op de staat van de Utrechtse natuur en de 
biodiversiteit. 
De organisaties die ik noemde doen ook een dringend beroep op u als Staten om de ambitie en 
het concept van de EHS overeind te houden, eigenlijk conform de lijn die G.S. u ook 
voorstellen. Zonodig, en het zal gezien de financiële omstandigheden nodig zijn: faseren en 
prioriteiten stellen. Daar willen we als natuurorganisaties graag constructief over meedenken. 
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Er is een breed maatschappelijk draagvlak voor de EHS. In de zomer is er nog een manifest 
uitgebracht ‘Natuur, landschap en economie in een vitaal platteland’ door onder andere de 
ANWB, de LTO, natuurorganisaties, RECRON en ook Particulier Grondbezit. Uit die brede 
coalitie blijkt wel dat het een heel goede zaak is als de natuurdoelen worden gekoppeld aan 
andere doelen in het landelijke gebied, zoals waterberging, de Kaderrichtlijn Water en 
recreatie. 
Het is een goede zaak als we de komende jaren zeer actief in gaan zetten op het goed ruilen 
van de verworven ruilgronden en ook opnieuw het instrument van kavelruil gaan inzetten. Het 
is goed om te weten dat een groot deel van het natuurgeld uiteindelijk terecht komt bij 
agrariërs die hun bedrijf willen verplaatsen of beëindigen. Het geld van de EHS is ook 
eigenlijk een belangrijke katalysator voor de hele grondmobiliteit in het landelijke gebied. 
Wat de structuur van het hele gebeuren betreft: het wordt in onze kringen wel eens een 
Lokkeriaans model genoemd waar de heer Krol mee moet werken. Ooit was het een warme 
lappendeken van 23 gebiedsprocessen. Dit is teruggebracht naar 7. Wat ons betreft: niet nu 
die structuren gaan omgooien maar vanuit die structuur door gaan werken aan de uitvoering. 
We zien wel dat het aantal schijven in die uitvoering kan worden verminderd. De overhead in 
het landelijke gebied is soms iets te hoog. 
De provincie heeft het beleid en het geld, de agrariërs, particuliere grondeigenaren en 
terreinbeheerders doen de uitvoering. Veel zaken zouden wat ons betreft via deze korte lijnen 
kunnen lopen waarbij dan de programmabureaus en de streekhuizen voor meer complexe en 
integrale projecten aan zet zijn die ook echt samenwerking tussen al die partijen vragen.  
Een tweede verbeterpunt is de communicatie. Nu heeft elk AVP-gebied een eigen 
communicatiebudget en elk uitvoeringsproject heeft vele afzenders. Je hoeft maar naar de 
borden te kijken. Dat zou allemaal wat minder en beter gestroomlijnd kunnen worden. 
 
De tijd is te kort om onze praktijkervaring aan u mee te delen. Wij zijn als organisaties 
beschikbaar om bij vragen daarover met u door te praten. 
Wij hebben grote waardering voor de inzet van de provincie en de verantwoordelijke 
gedeputeerde op dit dossier en voor de wijze waarop partijen de mogelijkheid wordt geboden 
om te participeren. Graag willen wij ons aandeel leveren aan het boeken van concrete 
resultaten waar onze provincie nog mooier en rijker van wordt. 
Ik bied u als voorzitter nu dit boek aan.’ 
 


