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2010RGW83 
 
VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Ruimte, Groen en Water van 12 april 
2010 in het Provinciehuis 
 
Aanwezig:
Mevrouw drs. U.P. Blom (wnd. voorzitter), dhr.drs. R.W. Krol (gedeputeerde), dhr. J.W.R. van 
Lunteren (gedeputeerde), drs. W.M. de Jong (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), mw.drs. N. van Gemert (SP), dhr. drs. C. de Heer (ChristenUnie), 
dhr.ir. N.J.P. Hoefnagels (D66), dhr. J.F.M. Kloppenborg (GroenLinks), dhr. B. Koopmanschap (SP), 
dhr. J.v.d. Lagemaat (SGP), mw. D. Lamers-Tiecken (VVD), dhr. ir. R.J. Martens (PvdA), mw. G.W. 
Nalis (PvdA), dhr. mr.drs. L.W. Nooteboom (VVD), dhr.drs. T.G.P.M. Ruijs (CDA), dhr. P. 
Seldenrijk (CDA), dhr. ir.T. Snyders (MooiUtrecht), mw.ir. A.A. Swets (CDA), dhr. R.E. de Vries 
(D66) alsmede dhr. T.R. Weijers (D66); 
 
Met kennisgeving afwezig:
Dhr. G.J. v.d. Werff (VVD) en dhr.ir. G.A. Witteman (SP); 
 
Van ambtelijke zijde aanwezig:
Dhr.drs. H. Schoen (adjunctgriffier) en mw. G. van Weerd (verslag). 
 

1. Opening 
De voorzitter, mevrouw Blom, deelt mede dat de heer V.d. Werff afwezig is en dat zij hem als 
voorzitter in deze vergadering vervangt. 
De berichten van verhindering worden doorgenomen. 
Gedeputeerde De Jong zal bij agendapunt 4 een procedurevoorstel over Groot Mijdrecht Noord aan de 
commissie RGW voorleggen. 
 
2. Ingekomen stukken 
2.1 De heer Buzepol, fractievoorzitter van de Liberalen (gemeente Bunnik) over A12 Salto 

Rijsbruggertracé (RGW55) 
2.2 Memo van gedeputeerde Krol over stand van zaken actualisatie Reconstructieplan (RGW56) 

Mevrouw Bodewitz constateert dat de actualisatie van het Reconstructieplan binnenkort kan 
worden besproken. Eerst wil zij de uitkomsten van het burgerinitiatief over megastallen in deze 
provincie afwachten en dat bij de discussie over de actualisatie van het Reconstructieplan 
betrekken.  

2.3 Memo van gedeputeerde Binnekamp over rapport bestuurskrachtmeting waterschap Vallei 
en Eem (RGW59) 

2.4 Memo gedeputeerde Krol over ganzenschade (RGW60) 
Mevrouw Bodewitz constateert aan de hand van de getallen dat er steeds meer ganzen worden 
afgeschoten. Zij noemt de situatie zorgwekkend. Nu wordt er ruimte gezocht voor geschikte 
broedgebieden, maar niet wordt gezocht naar foerageergebieden in de nabijheid van de 
broedgebieden. Dat betekent dat landbouwgrond in de nabijheid van broedgebieden voor de 
ganzen “een tafeltje dekje” vormt. Wanneer dit beleid niet wordt veranderd, zullen de 
problemen steeds groter worden en zal het draagvlak voor natuurontwikkeling afnemen. Zij 
vraagt of G.S. bereid zijn hierover een visie te ontwikkelen zodat, door middel van ruimtelijke 
ordening, meer problemen voor de agrarische sector kunnen worden voorkomen.  
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2.5 Provinciale Commissie Leefomgeving advies over provinciale ruimtelijke structuurvisie 
(RGW62) 

2.6 NMU ontwikkeling Landgoed Klein Wolfswinkel Renswoude (RGW 65) 
2.7 Randstedelijke Rekenkamer Onderzoeksopzet Leefbaarheid en sociaal economische 

vitalisering van het platteland in de Randstad (RGW67) 
De heer De Vries stelt voor dit document te betrekken bij de toekomstige bespreking van de 
provinciale Landbouwnota. Aldus wordt besloten.   

2.8 Dhr. W. van Baalen inzake bezwaar steigers Loenen aan de Vecht (RGW68) 
2.9 Dhr. J. Neefe ontwerp bestemmingsplan Turnhal en Golfbaan Hoogland West (RGW 69) 

De heer Kloppenborg suggereert G.S. in de beantwoording van deze vragen een relatie te 
leggen met het Nationaal Landschap Arkemheen/Eemland.  

2.10 Dhr. F. van Berge inzake waterwonen op de Vecht en zijarmen (RGW70) 
De heer De Vries stelt voor deze brief vast te houden, tezamen met de reactie van de Ad Hoc 
commissie vermindering regelgeving en bureaucratie op de statenbrief advies Verordening 
Natuur en Landschap (agendapunt 10), totdat in juni de discussie wordt gevoerd over de nota 
Beeldkwaliteit Buitengebied. Hij stelt voor beide documenten bij die discussie te betrekken.  
Aldus wordt besloten.  

2.11 Memo van gedeputeerde Krol inzake beantwoording vragen over de Bovenlanden (RGW 71) 
De heer Martens dankt de heer Krol voor de uitgebreide beantwoording van de vragen, zij het 
dat niet alle punten even helder zijn geworden. Richting inwoners moet duidelijk worden 
gecommuniceerd waar de provincie in deze staat. 
De heer Seldenrijk vraagt of de uitkomsten van de MER ook aan de commissie RGW kunnen 
worden voorgelegd. Het opstellen van een MER gebeurt buiten het gezichtsveld van deze 
commissie, terwijl het belangrijk is dat de commissie bij dit onderwerp betrokken blijft. 
De voorzitter zegt dit toe.  

2.12 Brief van Stichting WEI in de Bovenlanden d.d. 9 april betreffende herinrichting van de 
Bovenlanden (RGW75) 
De heer Duquesnoy vraagt hoe deze Stichting bij het verdere herinrichtingproces wordt 
betrokken. 

2.13  Brief van de Milieu Werkgroep Houten en de Fietsersbond afdeling Houten d.d. 7 april over 
Salto A12, Inpassingsplan Rijsbruggerwegtracé  

2.13 Brief van NMU d.d. 8 april inzake Inpassingsplan voor Rijsbruggerwegtracé (RGW74) 
2.15 Memo van dhr. B. Jansen d.d. 9 april inzake Rijsbruggerwegtracé (EGW 76) 
2.16 Brief van ir. A. Meijer, Werkgroep Dassen, met informatie en advies das in plangebied Klein 

Wolfswinkel   
De heer Duquesnoy memoreert dat in de vorige vergadering werd gemeld dat het in dit gebied 
om een bijburcht van dassen zou gaan. Nu wordt gemeld dat het om een hoofdburcht gaat. 
Graag wil hij van de gedeputeerde vernemen wat er nu waar is. 

 
De heer Krol gaat over tot beantwoording van de vragen over de ingekomen stukken. 
Teleurgesteld is hij over de reactie van de stichting Wei in de Bovenlanden. De stichting heeft twee 
keer ingesproken en heeft verzocht intensiever betrokken te worden bij het proces. Tot twee keer toe 
heeft de heer Krol met stichting de Bovenlanden, de grondeigenaar, en stichting WEI in de 
Bovenlanden gesproken. Die gesprekken zijn prettig en constructief verlopen. Intern is er extra 
aandacht besteed aan het proces. Wanneer de gemeente het bestemmingsplan moet aanpassen voor 
plekken, die wel verworven zijn, maar nog niet de bestemming natuur hebben, dan zal er discussie 
ontstaan over de vraag of er al dan niet een MER moet worden plaatsvinden. Een MER zal in de 
optiek van de heer Krol noodzakelijk zijn omdat de gemeente de bestemming op sommige plaatsen in 
natuur zal wijzigen. Die procedure kost tijd, ca. 6 maanden. In de gesprekken met beide stichtingen 
heeft de heer Krol aangegeven dat dit het voordeel oplevert dat er extra tijd is om in het gebied nadere 
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afspraken over de inrichting van het gebied te maken en in te gaan op de specifieke zorg die door de 
stichtingen is geuit. Zes maanden tijd voor het opstellen van een MER is in dit geval dus een pluspunt. 
Hij vindt het dan ook teleurstellend dat de stichting WEI in de Bovenlanden na de gesprekken met 
hem deze brief heeft laten uitgaan. De suggestie in voorliggende brief, dat er sprake zou zijn van een 
verschil van mening, is z.i. niet juist. Hij zal de Stichting WEI in de Bovenlanden dienaangaande om 
verduidelijking vragen.  
Voorts deelt de heer Krol mede dat deze MER in eerste instantie gekoppeld is aan het gemeentelijke 
bestemmingsplantraject. Hij zegt wel toe dat de uitkomst van de MER aan deze commissie zal worden 
voorgelegd. 
Vragen zijn er gesteld over de burchten van de das in plangebied Klein Wolfswinkel. De schriftelijke 
vragen van de SP worden morgen door het college van G.S. beantwoord. Het eerste plan is inmiddels 
definitief van tafel. Bij een nieuw plan zal er altijd rekening moeten worden gehouden met de 
aanwezigheid van dassen. Wanneer er in het gebied een dassenburcht aanwezig is, dan heeft dat op 
grond van de Flora- en Faunawet gevolgen voor het bouwplan. Provincie en gemeente zullen zich aan 
de wet houden. 
Vragen zijn er gesteld over de actualisatie van het Reconstructieplan en de megastallen. Op 23 april 
zal de Reconstructiecommissie opnieuw vergaderen over het advies aan de beide colleges van G.S. De 
termijn is krap maar de heer Krol vindt het onderwerp dermate urgent en politiek relevant dat hij deze 
zaak nog voor de zomer met P.S. wil bespreken, temeer daar er ook gezondheidsaspecten meespelen. 
Op 12 mei zullen G.S. zich buigen over de actualisatie van het Reconstructieplan en daarna zal nog 
voor de zomer de herziening van het reconstructieplan en de consequenties daarvan met deze 
commissie en met P.S. worden besproken.  
De herziening van het reconstructieplan heeft betrekking op een beperkt deel van de provincie. 
Tegelijkertijd wordt er gesproken over de nieuwe PRS en over het landbouwbeleid in het algemeen en 
het is van belang dat de stappen en de discussie daarover op het juiste moment worden gevoerd.  
De PvdD pleit ervoor het RO-instrumentarium te gebruiken om de ganzenoverlast te beperken, echter, 
dat zal grote gevolgen hebben voor de agrariërs in een gebied. Hij is bereid die discussie aan te gaan, 
maar niet naar aanleiding van een ingekomen stuk. Wat hem betreft hoort deze discussie thuis bij de 
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. Overigens erkent hij dat de ganzen voor veel overlast zorgen.  
Mevrouw Bodewitz geeft nogmaals aan dat er in de nabijheid van foerageergebieden wel landbouw 
mogelijk is, echter, dat hangt wel af van het soort landbouw. Zij pleit ervoor dat de provincie daarover 
een visie gaat ontwikkelen, zodat deze problematiek kan worden gestuurd. Zij wil voorkomen dat het 
aantal afgeschoten ganzen ieder jaar blijft stijgen.  
De heer Krol wil de discussie over grote thema’s als de omvang van stallen, de risico’s voor de 
volksgezondheid, over plekken in de provincie waar landbouw en waar natuur moet worden gesitueerd 
graag aangaan, maar dan bij de behandeling van de Kadernota en de Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie.  
Aan G.S. zijn door de heer Neefe vele vragen gesteld naar aanleiding van het ontwerp 
bestemmingsplan de Turnhal en Golfbaan Hoogland-West. Deze vragen zullen worden beantwoord en 
deze commissie zal daarvan een afschrift ontvangen. De golfbaan Hoogland-West is volgens het 
streekplan gesitueerd in landelijk gebied 1; dat is een locatie die vanuit provinciaal perspectief 
geschikt zou kunnen zijn voor een dergelijke voorziening.  
 
3. Verslag vergadering statencommissie Ruimte, Groen en Water van 8 maart jl.  
Het verslag van deze vergadering wordt vastgesteld.  
 
4. Mededelingen 
* Procedure Groot Mijdrecht Noord 
De heer De Jong wil de commissie RGW informeren over het proces dat zich in de afgelopen week 
heeft voltrokken rond Groot Mijdrecht Noord. Van verschillende kanten is er in de afgelopen periode 
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een klemmend beroep op hem gedaan om een ultieme poging te wagen in gesprek te komen met 
bewoners en gemeente in het gebied. Vorige week heeft dat gesprek plaatsgevonden. Daaruit is de 
volgende gedachte naar voren gekomen.  
Het voorstel is de besluitvorming van P.S. over Groot Mijdrecht Noord op 23 april a.s. voor een 
periode van twee maanden op te schorten en die twee maanden te gebruiken om een variant te 
ontwikkelen, naast de bestaande variant, die op voldoende draagvlak kan rekenen onder gemeente en 
bewoners. Beide varianten zouden dan in de junivergaderingen van de commissie en van P.S. kunnen 
worden besproken. Aan de tweede variant zijn de volgende randvoorwaarden gesteld: 
- De nieuwe variant moet draagvlak hebben onder de gemeente De Ronde Venen; de gemeente 

moet met de variant kunnen instemmen. Ook moet de variant rekenen op ruim voldoende 
draagvlak onder de bewoners van Groot Mijdrecht Noord. Destijds hebben de bewoners een 
petitie aangeboden met 200 handtekeningen tegen het plan. De heer De Jong gaat ervan uit dat 
de bewoners ook in staat zijn om een petitie met 200 handtekeningen te verzamelen voor de 
nieuwe variant.  

- In de nieuwe variant wordt de woonbebouwing en de daarvoor noodzakelijke infrastructuur in 
stand gehouden. 

- De natuurdoelen uit Plan de Venen zullen zo dicht mogelijk worden benaderd.  
- De gronden met erfkavels zullen moeten worden aangekocht. Landbouwactiviteiten hebben in 

het gebied geen toekomst meer. 
- De aanwijzing van Groot Mijdrecht Noord tot prioritair gebied wordt gehandhaafd. 
Gebleken is dat het huidige plan op veel weerstanden stuit en de verwachting is dat er in verschillende 
fasen van het proces, tot aan de Raad van State toe, geprocedeerd gaat worden. Dat levert bestuurlijke 
afbreukrisico’s op.  
In de gemeenteraad van de Ronde Venen is een motie ingediend waarin wordt uitgesproken dat 
volledig moet worden uitgegaan van plan De Venen, echter, uit de overwegingen van de motie komt 
naar voren dat dit toch moeilijk ligt. Het lijkt alsof de grootste weerstand van de gemeente betrekking 
heeft op de aanwijzing tot prioritair gebied, waardoor onteigening mogelijk wordt, echter, de grootste 
weerstand heeft betrekking op de mogelijkheid dat mensen niet langer in het gebied kunnen blijven 
wonen.  
De heer De Jong heeft tijdens de gesprekken met de gemeente en de bewoners nadrukkelijk gesteld dat 
de ontwikkeling van een tweede variant, en de opschorting van de besluitvorming met twee maanden, 
pas mogelijk is wanneer de commissie RGW en P.S. daarmee instemmen. 
Hij vraagt de commissie RGW zich over voornoemd voorstel uit te spreken; ziet de commissie de 
ruimte om een tweede variant te ontwikkelen naast de variant die er reeds is? Het is nadrukkelijk de 
bedoeling deze oorspronkelijke variant boven tafel te houden. Beide varianten zullen worden 
aangeboden zodat commissie en P.S. inhoudelijk kunnen afwegen of winst op het gebied van 
draagvlak het eventuele verlies aan natuur al dan niet kan compenseren. 
 
Mevrouw Dekkers laat weten dat het CDA positief is over dit voorstel. Wel benadrukt het CDA dat er 
duidelijk gecommuniceerd moet worden met het gebied, immers, dit is één van de aspecten waarom 
het proces verkeerd is gegaan. Ook is een strakke regie noodzakelijk.  
Zij vraagt of de nieuwe variant ook van een financiële paragraaf wordt voorzien. Graag verneemt zij 
wanneer er een petitie met 200 handtekeningen aan de gedeputeerde aangeboden zal worden; zij wil 
daar graag bij aanwezig zijn. 
 
Mevrouw Dik memoreert dat ook de ChristenUnie G.S. heeft opgeroepen om te blijven proberen in 
contact te treden met bewoners en de gemeente in het gebied. Het is verheugend dat dit ook gelukt is 
en dat er constructief overleg heeft plaatsgevonden. De ChristenUnie juicht het voorstel toe om pas op 
de plaats te maken en naast de huidige variant A ook een nieuwe variant B te onderzoeken. 
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In variant A wordt volledig tegemoet gekomen aan de afspraken met het rijk over natuurdoelen maar 
deze variant kan niet rekenen op draagvlak in het gebied. Variant B kan wel op draagvlak rekenen. De 
ChristenUnie gaat ervan uit dat de gedeputeerde de komende twee maanden ook gaat gebruiken om 
zich richting het rijk te oriënteren over de vraag hoe daar wordt aangekeken tegen een mogelijk iets 
lagere natuurdoelstelling. Nu is nog niet duidelijk wat een verlaagde natuurdoelstelling inhoudt. Wel 
gaf de gedeputeerde aan dat men zo dicht mogelijk bij plan De Venen wil blijven. Een en ander moet 
nader worden uitgewerkt. De ChristenUnie geeft partijen graag de kans om een nieuwe variant te 
ontwikkelen.  
 
De heer V.d. Lagemaat deelt mede dat algemeen bekend is hoe de SGP over onteigening denkt. 
Wanneer onteigening door middel van variant B kan worden voorkomen, en er draagvlak wordt 
verworven, dan is dat een goede zaak. Draagvlak en communicatie zijn in dit proces van wezenlijk 
belang. Hij sluit niet uit dat de natuurdoelstelling van variant B ook ruimschoots gehaald gaat worden. 
De SGP is blij met de stappen die de gedeputeerde in het proces heeft gezet.  
 
Mevrouw Bodewitz deelt mede dat de PvdD kan instemmen met dit procedurevoorstel maar dat wil 
niet zeggen dat het nieuwe plan op voorhand de instemming van haar fractie heeft.  
 
De heer Snyders memoreert dat MooiUtrecht in het kader van Groot Mijdrecht Noord al eerder heeft 
aangegeven dat een plan niet tegen de wil van de betrokken inwoners moet worden doorgedrukt. Hij is 
blij met de stappen van de gedeputeerde. Hij vraagt of het ook denkbaar is dat er door de bewoners en 
gemeente De Ronde Venen een variant C wordt ontwikkeld die kan rekenen op 100% draagvlak. Hij 
zou daarvoor pleiten. Daarmee worden betrokkenen pas werkelijk serieus genomen.  
 
De heer Balemans is erg blij met het voorstel van de gedeputeerde. In dit dossier is de communicatie 
van cruciaal belang. Het is alleszins de moeite waard om met hernieuwde communicatie en met de 
bereidheid van alle partijen te zoeken naar de beste oplossing voor het gebied en een nieuwe variant te 
gaan onderzoeken.   
Wel is zijn vraag op welke wijze het alternatief verkend wordt: is dat een samenwerking, een 
commissie, een werkgroep waarin de provincie en de inwoners van het gebied vertegenwoordigd zijn 
of wordt er een ambtelijke werkgroep geformeerd die separaat gaat communiceren met de bewoners? 
Zijn voorkeur gaat ernaar uit de inwoners, de gemeente en de provincie gezamenlijk aan tafel te 
krijgen om zo een alternatieve variant te ontwikkelen.  
De VVD is bereid dit procedurevoorstel, zonder voorwaarden vooraf, te ondersteunen. Hij vindt het 
ook een voordeel dat P.S. over twee maanden, op grond van variant A en variant B, daadwerkelijk 
kleur moeten gaan bekennen. Dat is winst in het politieke democratische proces.  
 
De heer Duquesnoy deelt mede dat de SP het procedurevoorstel van gedeputeerde De Jong steunt. 
 
De heer Martens noemt deze ontwikkeling een verrassende wending in het proces en daarmee kan zijn 
fractie instemmen. Wel plaatst hij daarbij een kanttekening. Hij stelt de vraag of het wel mogelijk is 
om binnen twee maanden een variant te ontwikkelen die op draagvlak kan rekenen; hoe worden er 
vooraf kaders gesteld? Een brede blik is nodig terwijl er tegelijkertijd al veel kaders zijn gesteld voor 
de invulling van het gebied, zowel door het rijk als door de provincie. Zo is gesteld dat alternatieve 
plannen voor weidevogels niet voldoen. In het rapport voor het inrichtingsplan wordt voorts 
aangegeven dat de huidige variant feitelijk een ondergrens is. Het is duidelijk dat er op natuurwaarden 
moet worden ingeleverd. Hij is benieuwd of de gedeputeerde iets kan zeggen over de 
randvoorwaarden voor het proces, die reeds gesteld zijn. Deze kunnen z.i. niet worden genegeerd. 
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De heer Koopmanschap vindt het voorstel van een positieve intentie getuigen. Tegelijkertijd wordt 
vooraf gesteld dat de natuurdoelen de verliespunten zijn. Er is in Groot Mijdrecht een natuurprobleem 
dat moet worden aangepakt. Het proces in Groot Mijdrecht heeft met veel vertraging te kampen gehad. 
GroenLinks kan instemmen met een vertraging van de besluitvorming van twee maanden, maar stelt 
de voorwaarde dat het bij twee maanden moet blijven. De heer Koopmanschap ondersteunt de vraag 
over toevoeging van een financiële paragraaf, echter, ook de andere partners moeten daar bij worden 
betrokken. Ook is het belangrijk te weten hoe andere partijen tegenover het voorstel staan, bv. NMU. 
Wat GroenLinks betreft wordt ook de NMU bij de ontwikkeling van plan B betrokken. 
 
De heer De Vries laat weten dat D66 “met een zekere weerzin”met dit voorstel wil instemmen. Dat 
komt voort uit het feit dat al heel erg lang over Groot Mijdrecht Noord wordt gesproken. De indruk 
ontstaat dat het dominante criterium van de duurzaamheid steeds verder naar achteren wordt 
geschoven, ten opzichte van het criterium van draagvlak. Omdat het gaat om twee maanden uitstel 
over een periode van 15 jaar, kan zijn fractie met het procedurevoorstel instemmen. Wel ziet hij graag 
een memo van gedeputeerde De Jong tegemoet waarin de kaders voor plan B kort worden samenvat. 
Dat is nodig om later te kunnen toetsen of plan B daaraan voldoet. D66 wil verder uitstel voorkomen. 
De besluitvorming over Groot Mijdrecht Noord mag niet over de verkiezingen heen worden getild. 
Dat betekent dat P.S. hierover nog voor de zomer een besluit moeten nemen.  
 
De heer De Jong beaamt dat duidelijke communicatie richting Groot Mijdrecht Noord cruciaal is. Wat 
hem betreft wordt iedere communicatie-uiting in dit proces in gezamenlijkheid met het gebied 
aangepakt. Hij zegt toe dat variant B van een financiële paragraaf zal worden voorzien. Ook zal hij 
zich richting rijk oriënteren om te voorkomen dat het rijk alsnog in dit proces zou gaan afhaken.  
Hij heeft reeds contact opgenomen met NMU en met AGV en zij zijn bereid mee te denken in dit 
proces, zodat het plan breed gedragen zal worden.   
Reeds eerder heeft hij gemeld dat de nieuwe variant zo dicht mogelijk bij plan De Venen moet blijven. 
Dat geeft al een bepaalde richting aan voor de kwaliteit het proces. Wanneer partijen er onvoldoende 
uitkomen, bv. wanneer het gaat om weidevogelnatuur, dan blijft er nog steeds een grijs gebied over dat 
bestudeerd zal worden om de maximale natuurkwaliteit naar boven te halen. Echter, verhullend praten 
wil hij niet. Hij wil helder maken dat er straks afwegingen moeten worden gemaakt; dat vraagt een 
open en eerlijke benadering en de partners zullen daarbij worden betrokken; zij worden helemaal in 
het proces meegenomen. Uiteindelijk zal er een advies uitkomen dat ter beoordeling aan P.S. zal 
worden voorgelegd.  
Eerder gaf hij aan dat hij 200 handtekeningen zal vragen van inwoners die voor het plan zijn. Dat zijn 
overigens niet alle inwoners van de polder. Wel wil hij in de buurt van de 90% komen van het aantal 
inwoners dat voorstander is van het plan; anders heeft het geen zin. Liever wil hij niet praten over de 
ontwikkeling van een variant C. Voorkomen moet worden dat er met alternatieven van een beperkte 
groep mensen wordt gewerkt. Het nieuwe plan moet door alle partijen worden gedragen en dat zal al 
moeilijk genoeg zijn. Zelf wil hij bestuurlijk heel nauw bij het proces betrokken worden om ervoor te 
zorgen dat partijen achter de nieuwe variant kunnen staan. Dit proces wordt zeker niet alleen door de 
provincie getrokken. Het zal een gemeenschappelijk proces worden. Er wordt nog nagedacht over een 
procesaanpak omdat eerst het standpunt van de commissie RGW over het procedurevoorstel werd 
afgewacht. Wat hem betreft worden de gemeente, de bewoners en de partnerorganisaties betrokken bij 
de tot standkoming van dit plan. Uiteraard blijft de provincie de opdrachtgever maar de andere partijen 
krijgen via een klankbordmechanisme de gelegenheid mee te sturen.  
Voorts zegt hij D66 toe dat deze commissie alsnog een memo met een toetsingskader voor de 
ontwikkeling van variant B Groot Mijdrecht Noord zal ontvangen. 
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De voorzitter constateert dat de commissie RGW instemt met twee maanden uitstel van de 
besluitvorming over Groot Mijdrecht Noord. De commissie kan een memo van G.S. tegemoet zien 
over de financiële paragraaf, de procesaanpak en de kaders in relatie tot de ontwikkeling van plan B. 
De heer De Jong nuanceert dat er een schetsmatige financiële paragraaf bij het plan zal worden 
gepresenteerd. Hij zal dat ook in het memo opnemen.   
 
5. Rondvraag 
Mevrouw Bodewitz heeft in de G.S.-Flits gelezen dat G.S. € 55.000 willen bijdragen aan de LNV 
subsidieregeling jonge boeren. Deze regeling ondersteunt jonge boeren om investeringen te doen 
teneinde hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zij vraagt of dit besluit van G.S. ter besluitvorming of ter 
kennisgeving voorgelegd zal worden aan P.S. Zo niet, dan zal zij hierover in deze commissie twee 
vragen stellen. 
De heer Krol antwoordt dat hij dit besluit van G.S. aan P.S. ter kennisneming zal voorleggen. Het gaat 
om een besluit dat past binnen de door P.S. vastgestelde financiële kaders; het zal geen aparte 
besluitvorming van P.S. vragen.  
De voorzitter geeft mevrouw Bodewitz mee dat zij bij de behandeling van dit punt in de P.S.-
vergadering daarover eventueel vragen kan stellen. 
 
6. Termijnagenda 
Mevrouw Bodewitz heeft van “Woudenberg Natuurlijk” een brief ontvangen over een 
bestemmingsplanwijziging van de Prinses Amalialaan te Woudenberg. Aangegeven wordt dat P.S. een 
afwijkingsvoorstel van G.S. kunnen verwachten en “Woudenberg Natuurlijk” dacht dat deze kwestie 
in de huidige vergadering aan de orde zou komen. Zij heeft van de griffie begrepen dat dit niet het 
geval is. Zij vraagt hoe het zit. 
De heer Krol licht toe dat het bestemmingsplan Prinses Amalialaan van de gemeente Woudenberg bij 
de Raad van State “gesneuveld is”. Op grond daarvan moet de gemeente een nieuw bestemmingsplan 
maken. Dat betekent dat de provincie daarvoor een zwaardere procedure moet hanteren. Dat kan een 
afwijkingsbevoegdheid zijn en dat vraagt om een besluit van P.S. Dat betekent dat de brief van 
“Woudenberg Natuurlijk” correct is en dat deze kwestie zal terugkomen in de commissie RGW en in 
P.S. Wanneer de heer Krol zich over deze kwestie heeft vergist, zal hij daar nog schriftelijk op 
terugkomen.  
Op verzoek van de heer Kloppenborg wordt besloten de brief van “Woudenberg Natuurlijk” voor de 
volgende commissievergadering als ingekomen stuk te agenderen.  
 
7. Statenvoorstel A12 Salto: Inpassingsplan Rijsbruggerwegtracé 
De voorzitter heet de insprekers en de belangstellenden op de publieke tribune welkom. 
Zij geeft eerst het woord aan de insprekers. 
 
De heer J. Groenendijk van “Bunnik Let op uw Saeck” verwijst naar de brieven die “Bunnik Let op 
uw Saeck” naar P.S. heeft gezonden. Hij is blij dat hij in de commissie Ruimte, Groen en Water wordt 
ontvangen en niet in een commissie Doorsnijding, Verstedelijking en wat meer. Het is een goede zaak 
dat de provincie bezig is een nieuwe structuurvisie op te stellen. Hij hoopt dat in dat kader de 
ontsluiting van Houten, die de inwoners van Bunnik zeer ter harte gaat, op een manier plaatsvindt die 
op dit moment beschikbaar is. Immers, de wereld ziet er nu anders uit dan ten tijde van de 
structuurvisie van 2005. 
 
De heer S. Rademaker laat namens de Bunnikse wijkverenigingen het volgende weten. 
“Wist u dat u gemiddeld per 6 gereden tanks het gewicht van uw eigen auto aan CO2 de atmosfeer in 
slingert? En dan heb ik het nog niet over fijnstof en andere schadelijke stoffen. Denk daar even over na 
terwijl ik u mijn betoog voordraag. 
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Ik heb me uitgebreid verdiept in het onderwerp dat vandaag op de agenda staat. Niet alleen om het 
“not in my backyard”principe overigens. Hoewel dat natuurlijk wel een rol speelt. Het provinciaal 
bestuur probeert om voort te maken in dit dossier en wellicht uit frustratie het heft in eigen handen te 
nemen en een lagere overheid buiten spel te zetten. Prima, ieder kiest zijn eigen weg. Een heleboel 
belanghebbenden, actiegroepen, gemeente Bunnik, Nieuwe Hollandse Waterlinie, individuele 
bezorgde burgers, velen ook uit Houten en milieugroepen klimmen nu in de pen en gaan zo nodig 
procederen om hun belangen te beschermen. Ik ben een van hen. 
Diverse wetenschappers uit binnen- en buitenland verbazen zich erover hoe onze overheid de 
problematiek van automobiliteit en verkeer (file) aanpakt. Men constateert een gebrek aan innovatieve 
oplossingen. Uit vele publicaties blijkt dat de infrastructuur beter kan voor mens en milieu. Adviezen 
worden niet of niet juist opgevolgd. Ik noem alleen al als voorbeeld prof. Meurs uit Nijmegen die zegt 
“meer asfalt = meer verkeer”. Dat is onomstotelijk iedere keer weer opnieuw aangetoond. Zelf maak ik 
me er ook schuldig aan. Als ergens een nieuwe weg is, dan rijd ik niet om. Als die weg er niet is, dan 
rij ik daar dus niet. Ik moet ofwel eerder van huis ofwel met het openbaar vervoer. En nu raken we een 
belangrijk punt. Openbaar vervoer moet frequent en laagdrempelig aanwezig zijn. Mijn buurman, 
prominent hoogleraar atmosferische chemie en fysica uit Utrecht, zal u voorzien van de nodige 
wetenschappelijke data op dit punt. 
Omdat anderen daar veel beter in zijn dan ik ga ik u nu niet vervelen met allerhande afspraken en 
beloftes die wel of niet zijn gedaan door eerdere bewindspersonen. Ik denk dat de meeste insiders wel 
weten hoe dingen lopen in de politiek. Velen maken er immers zelf deel van uit. Ik ga u ook niet 
vertellen welke alternatieven veel beter en logischer zijn. Want ik neem aan dat u wel gemerkt hebt dat 
uw mailbox gevuld is met brieven waarin goed gefundeerde motivaties staan om niet voor het 
Rijsbruggerwegtracé te kiezen. 
Ik doe slechts een beroep op uw individuele en morele verantwoordelijkheid. Dit klinkt een beetje 
pedant maar zo bedoel ik het niet. Ik heb groot respect en waardering voor wat u doet. Ik heb er 
immers door mijn democratische plicht mede voor gezorgd dat u hier zit. U heeft macht en beslist mee 
over hoe wij hier in dit land en in deze provincie samenleven. En hoe wij de openbare ruimte 
inrichten. Ik verwacht van mijn volksvertegenwoordigers en mijn bestuurders dat ze zonder een glazen 
bol toch een beetje in de toekomst kunnen kijken, vooruitzien, regeren. 
We hebben met zijn allen helaas meermaals moeten constateren dat vele infrastructurele werken van 
de laatste decennia achteraf en zelfs tijdens de realisatie ervan niet rendabel zijn gebleken en financieel 
uit de klauwen zijn gelopen. Onlangs stond in het NRC Handelsblad een hele opsomming van deze 
‘bloopers’. Doordat sommige politici toch steeds weer een politiek “ei” willen leggen lijkt het wel 
alsof we niet leren van het verleden. Toch zijn er velen die protest hebben laten horen, in het verleden 
en nu ook weer in dit geval. 
Langs de (snel)wegen bouwen we bedrijventerreinen, auto- en meubelboulevards. Wat maakt het uit 
als we nog een weg aanleggen door of vlak langs het groen? We zijn dan misschien wel 5 of 10 
minuten eerder thuis of op ons werk. En daar spreken we hierover, slechts luttele minuten. In ons 
kleine kikkerlandje hebben we helaas niet meer zoveel groen. 
Als een stuk groen eenmaal weg is komt het niet meer terug. Als die weg er eenmaal ligt, verdwijnt die 
niet meer. Denk aan onze kinderen en aan hun kinderen en aan de reeën en vossen die u ook zo mooi 
vindt. Iemand moet een keer STOP durven roepen. Wie? Ik wens u veel wijsheid toe in het nemen van 
een beslissing bij dit thema.   
 
De voorzitter constateert dat de commissie geen vragen heeft voor beide insprekers. Zij dankt de 
insprekers voor hun inbreng.  
 
De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de commissie. 
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De heer Kloppenborg geeft aan dat het vandaag gaat om de afweging of er gebruik van een ruimtelijk 
instrument moet worden gemaakt. Het is geen puur verkeerskundige discussie. De afweging is of het 
gebruik van dit instrument in dit specifieke geval gerechtvaardigd is. De provinciale beleidslijn geeft 
aan dat met doorsnijding van het open landschap door nieuwe infrastructuur zeer terughoudend dient 
te worden omgesprongen. Dat vertaalt hij als: “er is geen goed alternatief”. De vraag is wat een goed 
alternatief is. Twee en een half jaar terug zijn er alternatieven onderzocht in een MER. In de 
bestuurlijke samenvatting van de MER van 12 oktober 2007 wordt onder verkeerskundige effecten 
gemeld “dat er geen varianten zijn die op alle verkeerkundige beoordelingscriteria goed scoren. Wel 
zijn er meerdere alternatieven zoals het Rijsbruggerwegtracé maar ook de Meerpaalvariant en de 
Burgweg die positieve effecten hebben ten opzichte van de huidige situatie. Alle varianten zijn echter 
onvoldoende om de huidige sluipverkeerproblematiek van Bunnik en Odijk aan te pakken.” 
In de argumenten op het gebied van milieu en ruimte, vallen het Rijsbruggerwegtracé en de 
Meerpaalvariant zwaar door de mand vanwege de doorsnijding van het open landschap. Aangegeven 
wordt dat archeologisch, cultuurhistorisch en ecologisch gezien het buitengebied tussen Houten en 
Bunnik dermate waardevol is, dat iedere ingreep als negatief moet worden beoordeeld. Van de 
Burgwegvariant wordt gesteld dat deze een positief effect kan hebben op fietsverkeer en 
luchtkwaliteit. 
Op pag. 27 van de MER komt plotseling het Rijsbruggerwegtracé als het beste verkeerskundige 
alternatief naar voren. Echter, de voorsprong van dit tracé is minimaal wanneer het om 
verkeerskundige argumenten gaat. Er is geen dwingende noodzaak om dit alternatief te kiezen uit 
verkeerskundige overweging. Daarnaast zijn er grote landschappelijke bezwaren aan juist dit tracé 
verbonden. De heer Kloppenborg komt terug op zijn eerdere vraag, nl. is het gerechtvaardigd om dit 
instrument, nl. een Inpassingsplan, te gebruiken voor dit specifieke tracé? Hij is van mening dat dit 
alles niet klopt. Dan had geredeneerd moeten worden vanuit vrijwel gelijkwaardige alternatieven; 
onderzocht had moeten worden welk alternatief het meest voldoet aan het criterium landschap, nl. het 
niet doorsnijden van het open landschap. In plaats daarvan wordt er gekozen voor een tracé dat nog 
allerlei open einden en problemen heeft, met name wat betreft de verkeerskundige effecten op Bunnik 
en Odijk zelf. Dit tracé biedt geen oplossing, hetgeen ook blijkt uit de kritische houding van RWS over 
de effecten van het Rijsbruggerwegtracé op de A12. Financieel geeft het plan ook een flinke klap 
aangezien het om ca. € 28 miljoen gaat. Deels kan het Burgwegtracé een financiering vanuit de 
Pakketstudies tegemoet zien. GroenLinks pleit ervoor zaken in hun samenhang te bezien. Ook de 
ontwikkelingen rond Odijk-west moeten in ogenschouw worden genomen. Het is veel simpeler om 
daar een combinatie van Burgwegtracé en een aanpassing van de N229 met een verbeterde aansluiting 
op de A12 tot stand te laten komen. Er is volgens Groen Links geen reden om een nieuw wegtracé 
door het open landschap aan te leggen. Inmiddels is er een discussie gaande over de verkeerskundige 
aanpak van de hele regio waarin duidelijke alternatieven op het gebied van het openbaar vervoer volop 
in de belangstelling staan en mee worden gewogen. Steeds meer wordt er regionaal gepleit voor de 
spoorlijn Almere-Utrecht-Breda met een Randstadspoorstation voor Houten-zuid. Spreker benadrukt 
dat er geen grondslag is voor dit besluit. Wanneer de provincie daartoe toch zou gaan besluiten, dan 
zal zij het gaan verliezen bij de Raad van State. Dit plan is op één specifiek punt in strijd met het 
provinciale beleid. Dat betekent dat er veel tijd en geld verloren zal gaan. Spreker pleit er met nadruk 
voor om dit voorstel in te trekken en een begin te maken met een ander regionaal beleid dat meer 
rekening houdt met de kwaliteit van ruimte en landschap en een andere wending geeft aan het 
verkeersdebat. 
 
De heer Hoefnagels deelt mede dat D66 op basis van de huidige beschikbare informatie voorlopig niet 
kan instemmen met het voorstel om het project Rijsbruggerweg tot een project van provinciaal belang 
te benoemen. Voordat daarmee kan worden ingestemd is er op vele punten verduidelijking nodig. De 
laatste maanden wordt men verrast met nieuwe cijfers (die de commissie overigens nooit officieel 
heeft ontvangen), nl. dat er slechts 9000 motorvoertuigen gebruik gaan maken van de Rijsbruggerweg. 
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Dan is er slechts een klein verschil met bv. het opwaarderen van de N410, de N229 en het aanleggen 
van een nieuwe verbinding door het landelijk gebied. Als dat zo is, wordt het nemen van een besluit 
gemakkelijk. In enkele brieven, o.a. van de Liberalen, wordt verwezen naar de oostelijke aansluiting 
waaruit blijkt dat opwaardering van de N410 sowieso noodzakelijk wordt. Dat heeft impact op de 
resultaten vanuit de MER studies. D66 wil graag op inhoud een juist besluit nemen. Het gaat in dit 
geval om de eerste toepassing van de nieuwe Wro. D66 wil zeker zijn van de juistheid daarvan. De 
vraag aan de heer Krol is om welke reden dit project van provinciaal belang is. Dat nieuwe 
woongebieden goed ontsloten moeten zijn, geldt ook voor Woerden. Worden de nieuwe 
woongebieden in Woerden ook van provinciaal belang?; wordt daar toch de nieuwe rondweg-Oost 
aangelegd en wordt dat ook een provinciaal belang? Ook de gemeente Bunnik vindt het van 
provinciaal belang dat de woongebieden in Houten goed ontsloten worden maar stelt vraagtekens bij 
de juistheid van de oplossing. D66 is nog niet volledig overtuigd. Terzake verwijst de heer Hoefnagels 
naar het besluit van P.S. over het SMPU. De afspraak was dat Houten richting het Klooster wilde gaan 
ontsluiten. Hij vraagt G.S. zijn fractie van de juistheid van de nu voorgestelde oplossing te overtuigen. 
 
De heer Balemans wil in dit dossier proces en inhoud duidelijk scheiden. Wat betreft het proces wordt 
er al vanaf 1994 gepraat over een oplossing. Bestuurlijk is men al meer dan 16 jaar bezig met een 
gesprek over iets wat door iedereen als een knelpunt wordt ervaren. Vervolgens wordt het BRU 
trekker van het proces. Het BRU is in 16 jaar niet in staat om bestuurlijk met een oplossing te komen. 
Houten en Bunnik kijken vanuit een positieve invalshoek naar een bestemmingplan voor het 
Rijsbruggerwegtracé. Echter, men komt er niet uit waardoor er opnieuw een bestuurlijke patstelling is 
ontstaan. Vervolgens heeft de gemeente Houten de provincie om hulp gevraagd. Het BRU is daar niet 
op tegen. De provincie is daartoe bereid en heeft op grond van de nWro het Inpassingsplan als 
instrument beschikbaar. De vraag van G.S. is of P.S. ermee instemmen dat er een Inpassingsplan 
wordt gemaakt, los van de inhoud. De VVD stemt met dat voorstel in.  
Mevrouw Bodewitz geeft aan dat de provincie een Inpassingsplan kan opstellen, mits het gaat om een 
provinciaal belang. Zij vraagt of de VVD van oordeel is dat het hier om een provinciaal belang gaat.  
De heer Balemans bevestigt dat hier een provinciaal belang aan de orde is omdat er meerdere 
gemeenten bij betrokken zijn. De oplossing in relatie tot de ontsluiting en de aansluiting op de A12 
geeft dat de provincie daarin een grotere rol moet spelen. Er is derhalve sprake van een provinciaal 
belang en dat rechtvaardigt een Inpassingsplan. 
De heer Kloppenborg is verbaasd over de vage bewoordingen van de VVD waar het gaat om de 
definitie van provinciaal belang terwijl daarover in het kader van de nieuwe structuurvisie en de 
nieuwe Wet ruimtelijke ordening in de beleidslijn duidelijke afspraken zijn gemaakt. In de beleidslijn 
wordt het belang van het open landschap belicht; niet wordt daarin aangegeven dat een wegtracé van 
provinciaal belang zou zijn; juist de verkeersproblematiek verdient integrale aandacht. 
De heer Balemans heeft niet gezegd dat een wegtracé per definitie van provinciaal belang is. Hij heeft 
geschetst dat hij zich kan voorstellen dat dit dossier, met bovenlokale belangen in combinatie met het 
rijkswegennet, als een provinciaal belang wordt aangemerkt, hoe die oplossing er ook uit gaat zien. 
De heer Kloppenborg stelt de vraag waarom dit specifieke Inpassingsplan voor dit specifieke tracé van 
provinciaal belang zou zijn. 
De heer Balemans vindt dat een en ander samenhangt met de verantwoordelijkheid van een overheid 
om plannen te maken en deze uit te voeren. Het BRU, dat bovenlokaal georganiseerd is, is niet in staat 
geweest de problemen in de afgelopen 16 jaar op te lossen. Dat bovenlokale aspect duidt eveneens op 
een mate van provinciaal belang. Politiek betekent ook keuzes durven maken. Als de ene overheid dat 
niet kan, dan moet een andere overheid dat maar doen.  
De heer Duquesnoy is blij dat de VVD het mislukken van het BRU zojuist heeft genoemd. Hij begrijpt 
dat het de VVD nu vooral gaat om het proces en niet om de inhoud. Echter, dit voorstel behelst wel 
een Inpassingsplan te maken voor het Rijsbruggerwegtracé. Het gaat dus alleen om dat tracé en niet 
om een ander alternatief. Het gaat hier dus wel degelijk om de inhoud. 
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De heer Balemans memoreert dat hij zich alleen over het proces heeft uitgesproken; de inhoud volgt 
op het proces. Al in 1994 is uitgesproken dat de crux in dit dossier betrekking heeft op het 
Rijsbruggerwegtracé. 
De heer Hoefnagels geeft aan dat hij in zijn bijdrage naar het SMPU 2007 heeft verwezen. Daar staat: 
“De gemeente Houten is voornemens de nieuwbouw in Houten-Zuid in eerste instantie aan te sluiten 
op de A27 met de focus op het Klooster.” Spreker benadrukt dat de Rijsbruggerweg in dit document 
niet wordt genoemd. Het lijkt erop alsof het SMPU voor de VVD een dode letter is geworden. 
De heer Balemans memoreert dat bij aanvang van het A12/Salto proces is gesproken over het 
Rijsbruggerwegtracé. In het SMPU werd weer iets anders genoemd. Het gaat hem om een integrale 
afweging van alle onderwerpen en thema’s die aan de orde zijn geweest. G.S. vragen of P.S. 
toestemming geven voor het opstellen van een Inpassingsplan voor het Rijsbruggerwegtracé. De VVD 
gaat daarmee akkoord omdat het zo langzamerhand tijd wordt dat er duidelijkheid over dit dossier gaat 
ontstaan.  
 
De heer Snyders stelt de vraag waarom niet voor het Rijsbruggerwegtracé is gekozen, wanneer die 
oplossing al 16 jaar voor de hand zou liggen. Het antwoord is dat iedereen vanaf het begin heeft 
gezegd: “dat niet”. Om die reden is nooit voor het Rijsbruggerwegtracé gekozen. Men heeft geen 
integrale oplossing gevonden maar dat is geen reden om nu alsnog voor dit tracé te kiezen. Dat is in 
zijn ogen de slechts denkbare oplossing. 
 
De heer Balemans geeft nogmaals aan dat de VVD toestemming geeft voor het opstellen van een 
Inpassingsplan, gezien de impasse van 16 jaar over deze zaak. 
De heer Hoefnagels vraagt of de VVD al op voorhand instemt met het Rijsbruggerwegtracé. 
De heer Balemans antwoordt dat er eerst een Inpassingsplan moet worden opgesteld en dat pas daarna 
een politiek debat over de inhoud van het plan zal volgen. Hij kan nu niet met iets instemmen waarvan 
hij de inhoud nog niet kent.  
 
De heer Duquesnoy gaat ervan uit dat, wanneer wordt ingestemd met het opstellen van een 
Inpassingsplan voor het Rijsbruggerwegtracé, dat ook inhoudt dat het concreet om dat tracé zal gaan. 
Discussie daarover in latere instantie is dan ook niet zinvol.  
Hij stelt de volgende vragen: 
- Is er een oplossing voor de voorwaarde die door Bunnik wordt gesteld ten aanzien van het 

oplossen van de problemen bij de Julianalaan, wanneer de provincie overgaat tot het opstellen 
van een Inpassingsplan? 

- Het proces rond de A12/Salto is in 1994 van start gegaan. Houten, met name Zuid, is 
gedurende die tijd behoorlijk gegroeid. Zijn vraag is wat er nu feitelijk met het 
Rijsbruggerwegtracé wordt ontsloten: Houten-Noord-Oost of Houten-Zuid? 

 
De heer Martens zet uiteen dat Houten met groeiende woningbouw te maken heeft. Dat betekent dat 
ontsluiting van deze gemeente, naast openbaar vervoer, ook per auto van belang is. Om die reden 
steunt de PvdA dit voorstel. Het is een goede zaak dat de provincie dit dossier oppakt. Er zullen altijd 
verschillende belangen moeten worden afgewogen en per geval zal moeten worden bezien of een 
project van provinciaal belang is. Volgens de PvdA is dat hier aan de orde. De PvdA vindt het van 
groot belang dat de BOR-gelden zeker worden gesteld, hoewel deze niet als excuus mogen worden 
gebruikt om de besluitvorming door te drukken. Hij vraagt de gedeputeerde hoe het nu met die BOR 
gelden zit; hoeveel uitstel in de besluitvorming is nog toegestaan? 
Het voorkomen van het doorsnijden van het landelijk gebied is in het streekplan en in de nieuwe 
structuurvisie een belangrijk item. Echter, alle partijen, maar ook de provincie zelf, gaan daar wel 
selectief mee om. Het ene moment wordt dat toegestaan maar het andere moment niet.  
Spreker wijst in deze op de Meerpaalvariant en op de verbinding tussen Bunnik en Zeist. 
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De heer Kloppenborg wijst erop dat er alternatieven mogelijk zijn, zonder doorsnijding van het 
landelijk gebied. 
De heer Martens antwoordt dat de belangen tegen elkaar moeten worden afgewogen. De PvdA vindt 
een ontsluiting van Houten noodzakelijk. Discussie is mogelijk of dat rechtstreeks via de A27 of 
richting de A12 zou moeten. Gezien de fase in de besluitvorming wil de PvdA vasthouden aan de 
A12/Salto; onderzoeken moeten niet worden overgedaan. Alle partijen hebben in het verleden al hun 
zegje gedaan over de ontsluiting van Houten via de A12. 
De heer Kloppenborg merkt op dat partijen er niet uit zijn gekomen. 
De heer Martens beaamt dat niet alle partijen het daarmee eens zijn maar de ontsluiting van Houten 
staat voor de PvdA voorop. 
Hij vraagt of de parallelweg in beeld komt voor de oostelijke ontsluiting van Houten en wat daarvan 
de gevolgen zullen zijn voor de leefbaarheid in Bunnik.  
Ook vraagt hij naar de verdeling van kosten overall, kijkend naar de projecten A12 /Salto-west, de 
oostelijke ontsluiting en de verkeersmaatregelen voor Bunnik en Zeist.  
Hij verwacht dat het Inpassingsplan P.S. zullen passeren; hij vraagt dienaangaande om een bevestiging 
van de gedeputeerde.  
Voorts verwijst de heer Martens naar de bestuurlijke afspraken die in 2009 met Bunnik zijn gemaakt. 
De opstelling van Bunnik was niet altijd even constructief, echter, de PvdA is van mening dat Bunnik 
nu wel heel erg makkelijk aan de kant wordt geschoven. Hij roept de gedeputeerde op om Bunnik 
weer bij het proces te betrekken. Spreker verwijst in deze ter illustratie naar Groot Mijdrecht Noord. 
G.S. vinden het van belang om aan draagvlak te werken. Zijn voorstel is om twee maanden de tijd te 
nemen om met Bunnik in gesprek te gaan en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Hij vraagt 
dienaangaande om een reactie van de gedeputeerde.  
Essentieel zijn de eisen die Bunnik stelt richting Zeist; ook de gemeenteraad van Zeist heeft hier een 
bepaalde rol in gespeeld. Het is bedenkelijk dat dit heeft geresulteerd in het afhaken van Bunnik.  
 
De heer V.d. Lagemaat komt terug op de woorden van de heer Snyders. In de afgelopen 16 jaar kon er 
geen Inpassingsplan gemaakt worden omdat de wetgeving dat niet toestond. Pas sinds 2 jaar kan er een 
Inpassingsplan worden gemaakt. De SGP is niet overtuigd van de noodzaak van dit Inpassingsplan. In 
de P.S. vergadering zal de SGP terugkomen op de vraag of hier al dan niet sprake is van een 
provinciaal belang. Wel is dit tracé op grond van het streekplan toegestaan; wat dat betreft is er geen 
belemmering. Hij vraagt of de gedeputeerde kan aangeven waarom de argumenten tegen dit tracé van 
de diverse organisaties en de bewoners uit Bunnik niet de juiste zouden zijn.  
 
Mevrouw Dik deelt mede dat zij persoonlijk in het gebied  tijdens spitstijd polshoogte van de situatie 
heeft genomen. Zij is ervan overtuigd dat daar iets moet gebeuren. De verkeerssituatie is erg 
onoverzichtelijk, er is veel sluipverkeer en er doen zich gevaarlijke situatie voor, met name voor 
fietsers. Al in 1994 zijn er over A12/Salto afspraken gemaakt. Zij begrijpt uit de stukken dat er drie 
alternatieven zijn: 
- Opwaardering van de N410. Volgens de ChristenUnie is dat niet mogelijk zonder drastische 

ruimtelijke ingrepen; feitelijk zou dat een nieuwe doorsnijding van het landschap betekenen. 
- Nieuwe parallel weg langs de A12 om de functie van de N410 over te nemen. Zij begrijpt niet 

helemaal hoe Bunnik daar tegenover staat. Bunnik werd in september 2009 gevraagd om 
daarover in contact te treden met de provincie, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Zij vraagt 
waar dat door komt; een reminder van de provincie zou toch op zijn plaats zijn. 

- Het upgraden van de westelijke ontsluiting via de N408 en N409; zij vraagt G.S. hoe dat 
alternatief moet worden beoordeeld in het licht van de verbreding van de A27. Is bij de weging 
van dit alternatief ook de verbreding van de A27 meegewogen; hoe staat RWS daar tegenover? 

- Het Rijsbruggerwegtracé: alle betrokken partijen hebben in 2009 een bestuursovereenkomst 
ondertekend. Toch gaat het in dit proces vooral om een worsteling tussen partijen en is 
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nauwelijks gesproken over de ruimtelijke inpassing. De provincie pakt nu haar ruimtelijke 
regierol en dat vindt de ChristenUnie een goede zaak.  

De heer Hoefnagels vraagt of de ChristenUnie het Rijsbruggerwegtracé een mindere aantasting vindt 
van het gebied dan het rechttrekken van een aantal bochten in een bestaande weg. D66 is van mening 
dat het Rijsbruggerwegtracé een veel grotere ingreep in het landschap zal zijn. 
Mevrouw Dik antwoordt dat opwaardering van de N410 veel ruimtelijke ingrepen vraagt. Tot nog toe 
is er onvoldoende gesproken over de ruimtelijke inpassing van het Rijsbruggerwegtracé, waardoor een 
afweging erg moeilijk wordt. Het is van belang dat P.S. bij die afweging betrokken worden. Nu 
worden P.S. gevraagd een procesbesluit te nemen. 
De heer Hoefnagels wijst erop dat er van P.S. ook wordt gevraagd een inhoudelijk besluit te nemen. 
Wanneer de ChristenUnie het eens is met dit procesbesluit, dan wordt ook ingestemd met het 
Rijsbruggerwegtracé. 
Mevrouw Dik deelt dit standpunt niet. Wanneer wordt ingestemd met een Inpassingsplan, dan betekent 
dat niet dat al op voorhand met de ruimtelijke inpassing wordt ingestemd; dat alles moet nog worden 
onderzocht. Zij wil G.S. vragen wanneer P.S. aan tafel komen te zitten.  
De heer Kloppenborg begrijpt dat mevrouw Dik feitelijk voorstelt enige alternatieven mee te nemen in 
het statenvoorstel. De inpassing is nu niet goed geregeld. GroenLinks ziet nog wel mogelijkheden om 
de problemen bij de N410 op te lossen. 
Mevrouw Dik ziet die mogelijkheden niet.  
De heer De Vries vraagt hoe mevrouw Dik voorstel 2, pag. 4 leest waarin staat: “Ten behoeve van de 
uitvoering van het Rijsbruggerwegtracé, te besluiten een Inpassingsplan op te stellen.” Daar staat dat, 
wanneer wordt ingestemd met een Inpassingsplan, dat dit ten behoeve is van het Rijsbruggerwegtracé. 
Impliciet wordt dan al gekozen voor het Rijsbruggerwegtracé en niet voor iets anders.  
Mevrouw Dik antwoordt dat haar fractie wel achter het Rijsbruggerwegtracé kan staan, echter de ins 
en outs van de ruimtelijke inpassing zijn nog niet duidelijk. Dat moet in de komende periode op de 
agenda komen. De ChristenUnie wil de ruimtelijke onderbouwing nauwlettend volgen, als het gaat om 
milieu, natuur en de sociaal maatschappelijke effecten van een nieuwe doorsnijding van het landschap. 
Wat betreft de BOR-gelden sluit zij zich aan bij de vragen van de PvdA. Haar fractie heeft veel 
brieven ontvangen over de gedateerdheid van de MER en dat de ontwikkelingen met betrekking tot de 
ring rond Utrecht om een nieuwe afweging vragen. Zij wil dat graag in het debat inbrengen. Zij vraagt 
dienaangaande om een reactie van G.S.     
Zij vraagt of G.S. evenals de ChristenUnie van mening zijn dat de huidige situatie voor met name 
fietsers onveilig is en extra aandacht verdient. Zij vraagt welke actie dienaangaande kan worden 
genomen.  
 
Mevrouw Bodewitz sluit aan bij het betoog van D66 en Groenlinks. Er doen zich nieuwe situaties voor 
met het oog op de verbreding van de A27, het aantal verwachte auto’s en de nieuwe openbaar 
vervoersontwikkelingen. Dat rechtvaardigt nadrukkelijk een onderzoek van nieuwe alternatieven. Het 
proces heeft 16 jaar geduurd maar dat is geen excuus om vanuit een tunnelvisie over te gaan tot 
besluitvorming. Zij pleit ervoor alternatieven bij de afweging te betrekken. Evenals de NMU wil ook 
de PvdD wijzen op het onderzoeken van de combinatie van twee varianten, nl. de N410 en N229 
alsmede de N408 en N409. Zij benadrukt dat hier goed naar gekeken moet worden.  
 
De heer Snyders memoreert dat er voor het buitengebied provinciale kaders zijn vastgesteld, nl: 
- Bundeling van asfalt; wanneer er een nieuwe ontsluiting moet komen, en dat kan niet via O.V., 

dan moet de bestaande infrastructuur worden gebruikt. 
- Behoud van het open landschap. 
In dit voorstel worden die twee uitgangspunten aan de kant gezet. Hij heeft daar grote moeite mee. Hij 
hoopt niet dat er zo zal worden geredeneerd, als het gaat om de ontsluiting van Soest naar de A1. Er 
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zijn vele goede argumenten over tafel gegaan waarom er pas op de plaats moet worden gemaakt. Hij is 
verbaasd over het standpunt van de PvdA die nu plotseling voor meer asfalt is. 
Er zijn vele processen geweest, bv. in Groot Mijdrecht Noord, waar reeds bij de uitgangspunten fout 
werd ingestoken. Achteraf blijkt dan dat er veel tijd en geld verspild is. Voordat voorliggende 
inpassingsvariant wordt onderzocht, moeten eerst de alternatieven worden onderzocht. Vervolgens 
dienen de uitkomsten voor nadere weging aan P.S. te worden voorgelegd.   
 
Mevrouw Dekkers memoreert dat Houten en Bunnik deelnemers zijn van het BRU. Het BRU is 
bedoeld om het spanningsveld tussen beide gemeenten bespreekbaar te maken. Verwacht mag worden 
dat het BRU een oplossing zou bieden maar dat is niet gebeurd. Nu pakt de provincie haar rol, zeker 
nu er provinciale belangen spelen op het niveau waarvoor de provincie verantwoordelijkheid draagt. 
Zij doelt in deze op de verkeers- en bereikbaarheidsproblematiek die samenhangend speelt of door het 
gekozen tracé gaat spelen voor de inwoners en bedrijven van meerdere buurgemeenten, nl. Bunnik, 
Houten, de Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Die problematiek overschrijdt de 
grenzen van het BRU. Het is terecht dat de provincie zich over die problematiek buigt, ook al ligt de 
verantwoordelijkheid grotendeels bij het BRU en de betrokken gemeenten. De verbindingswegen 
tussen deze gemeenten hebben samenhang en kennen een problematiek waarvan de oplossing ook in 
samenhang gezocht en gevonden moet worden. Anders blokkeert de oplossing van de ene, de 
oplossing van de andere. Om welke verbindingen gaat het? De bestaande provinciale weg Bunnik-
Wijk bij Duurstede, de Odijkerweg tussen Odijk en Driebergen, de Koelaan tussen Bunnik en Zeist en 
de beoogde weg tussen Houten en Bunnik. Terecht ziet Bunnik de samenhang en terecht moet die 
samenhang in beeld worden gebracht met dezelfde prioriteit als dat ene onderdeel daarvan, Houten-
Bunnik. G.S. hebben die samenhang ook erkend. Vandaag wordt er een uitspraak gevraagd over een 
deelprobleem Houten-Bunnik maar daarvoor is eerst een uitspraak van de gedeputeerde nodig. Zij 
vraagt de gedeputeerde of hij bereid en in staat is om de regionale bereikbaarheidsproblematiek op 
genoemde wegen zichtbaar te maken, welke bereikbaarheidsproblemen spelen er nu en op termijn, 
welke infrastructurele oplossingen zijn daarbij mogelijk en bij welke lokale en regionale overheden 
daarvoor de verantwoordelijkheid ligt. Kan de nu gekozen aansluiting negatieve gevolgen hebben, 
ruimtelijk of kostentechnisch, voor de infrastructurele maatregelen die mogelijk gewenst zijn om de 
andere bereikbaarheidsproblemen op te lossen? Die inzichtelijkheid moet op korte termijn beschikbaar 
komen. Voorts hoort zij graag een reactie van G.S. naar aanleiding van de brief van NMU. 
 
De heer Van Lunteren gaat over tot beantwoording van de vragen.  
Hij memoreert dat het proces rond de A12/Salto al in 1994 is gestart. Het kent een lange geschiedenis 
en een grote betrokkenheid van mensen. Dat blijkt uit de woorden van de insprekers en de 
belangstellenden op de publieke tribune. Deze processen moeten zorgvuldig verlopen. De provincie 
gaat heel zorgvuldig om met het toepassen van nieuwe doorsnijdingen in open landschap, 
terughoudend wordt omgegaan met de aanleg van nieuw asfalt en de voorkeur bestaat om in te zetten 
op bestaand gebruik van wegen, deze beter te benutten en eventueel te verbreden. Echter, met 
betrekking tot de situatie in Bunnik en Houten met de ontsluiting naar het rijkswegennet, hebben 
partijen al eerder geconcludeerd dat een ontsluiting voor het autoverkeer noodzakelijk is. Gestreefd 
werd naar draagvlak. Het BRU was de trekker van een project maar had instrumenteel geen 
mogelijkheden.  
Met het oog op de BOR-gelden kwam de vraag naar voren of het proces op een zorgvuldige wijze kan 
worden versneld. Versnelling is inderdaad nodig. De commissie RGW heeft aangegeven dat er goede 
afwegingen moeten worden gemaakt. Er wordt door G.S. gekozen voor een Rijsbruggerwegtracé maar 
er valt nog veel te doen aan de planvorming. Dat moet op een zorgvuldige wijze gebeuren en daarvoor 
is tijd nodig. Een voorzichtige schatting geeft aan dat P.S. in november 2011 een definitief besluit 
kunnen nemen over het concrete Inpassingsplan Rijsbruggerwegtracé. Dat is een maand voordat de 
deadline afloopt (het nemen van onomkeerbare stappen) die is opgelegd in het kader van de BOR 
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gelden. Wanneer op dat moment besluitvorming achterwege blijft, dan kan de provincie geen 
aanspraak meer maken op de BOR gelden.  
GroenLinks gaf aan dat er meerdere varianten zijn en vroeg zich af of het Rijsbruggerwegtracé nu wel 
de goede variant is; geen enkele variant biedt volgens GroenLinks een echte oplossing. Meermalen 
heeft spreker aangegeven dat het om een groter probleem gaat dan alleen het Rijsbruggerwegtracé. 
Met alleen het Rijsbruggerwegtracé wordt het sluipverkeerprobleem niet opgelost. Er is nog een ander 
slepend project, nl. het stationsgebied Driebergen-Zeist. Ook daar zal men tot resultaten moeten 
komen zodat de doorstroming in het gehele gebied gaat verbeteren. Ook ligt er de wens om de  
afwikkeling van het verkeer in Zeist en Bunnik te verbeteren; nadrukkelijk zal daar naar gekeken 
worden. Fracties hebben gevraagd hoe dat moet worden vorm gegeven. De gemeenten waar het om 
gaat, zijn onderdeel van het BRU. Het BRU heeft beperkte bevoegdheden met betrekking tot de RO en 
spitst zich steeds meer toe op het verkeer. Primair moet de verantwoordelijkheid worden genomen 
door het samenwerkingsverband, waar gemeenten deel van uitmaken. Dat neemt niet weg dat de 
provincie graag wil dat de bovenregionale problematiek wordt opgelost. De heer Van Lunteren heeft 
de burgemeester van Bunnik aangeboden dat, zodra er een nieuwe college van B&W is benoemd, hij 
graag met het nieuwe college in gesprek wil gaan om na te gaan of er toch nog een rol is weggelegd 
voor de provincie. Het BRU heeft toegezegd garant te staan voor de middelen, bedoeld voor de korte 
termijnmaatregelen; het BRU heeft die middelen ook beschikbaar. Dat betekent dat gestart kan worden 
met de kortetermijnoplossingen; de provincie wil daar graag een bemiddelende rol in spelen. 
Met partijen wordt nagegaan hoe het Bestuursakkoord op een nette manier kan worden ontvlochten; 
voor de verschillende projecten zullen er trekkers worden aangewezen.  
GroenLinks merkte op dat de kosten van het project erg hoog zijn. Dat is ook zo maar die kosten zijn 
begroot en daarvoor zijn BOR gelden beschikbaar. De benodigde middelen zijn dus aanwezig. 
Verwezen werd naar de wendingen in het verkeersdebat. Het is bekend dat de provincie hard inzet op 
openbaar vervoer. Ook wordt druk gezocht naar mogelijkheden tot vermindering van CO2 uitstoot; 
terzake wijst hij ook op het project rond de elektrische bussen. Mogelijk dat die technologie ook voor 
het wagenpark kan worden ingezet. Echter, dat biedt nu geen oplossing voor het Rijsbruggerwegtracé. 
De heer Kloppenborg is van mening dat voorliggend voorstel van G.S. juist het probleem vergroot. 
De heer Van Lunteren vervolgt dat de fijnstofproblematiek afneemt, zoals uit de MER rapportage 
bleek. 
De heer Kloppenborg wijst erop dat de afname van fijnstof zich ook bij de andere alternatieven 
voordoet. 
De heer Van Lunteren memoreert vervolgens de vraag van D66 of alle gegevens en cijfers wel juist 
zijn. Het is de eerste keer dat de provincie het nieuwe RO instrumentarium op deze wijze gaat inzetten 
om daarmee een provinciaal belang te dienen. Er moet doorzettingsmacht worden gebruikt. Dat vraagt 
om grote zorgvuldigheid. De MER zal worden geactualiseerd. Andere elementen, zoals het VERDER 
pakket zullen ook bij de MER worden betrokken.  
P.S. worden nu verzocht een besluit te nemen tot het maken van een Inpassingsplan, waarbij wel het 
tracé wordt vastgelegd. Er is geen tijd meer om het gehele traject weer van voren af aan te doorlopen.  
De heer Hoefnagels komt terug op de nieuwe cijfers. Er zou sprake zijn van 9.000 motorvoertuigen in 
plaats van 20.000. Is dat juist? 
De heer Van Lunteren antwoordt dat uit alle cijfers is gebleken dat het Rijsbruggerwegtracé het meest 
gewenst is. Op verzoek van de heer Kloppenborg zegt de heer Van Lunteren toe dat P.S. deze 
geactualiseerde cijfers, voorafgaand aan de volgende P.S- vergadering zullen ontvangen. 
Terugkomend op de vraag van de heer Hoefnagels, antwoordt de heer Van Lunteren dat het niet om 
9000 auto’s gaat maar om 12.500 auto’s. P.S. zullen daarover nadere informatie ontvangen. 
De SP vroeg naar de problematiek rond de Julianalaan in Bunnik. In de basis heeft de provincie daar 
geen rol meer. Wel voelt de provincie zich voor deze problemen verantwoordelijk omdat A12/Salto 
voor de regio bedoeld was. Wanneer de gemeente Bunnik daar prijs op stelt, is hij bereid een 
bemiddelende rol in te spelen. 
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De heer Martens verwijst naar de Bestuursovereenkomst 2009 waarin een veel nadrukkelijker 
koppeling aan de orde was. De PvdA is nog steeds van oordeel dat dit onlosmakelijk met elkaar 
verbonden is. De ontsluiting van Houten is belangrijk maar het kan niet zo zijn dat Bunnik nu terzijde 
wordt geschoven. Hij wenst dienaangaande van de provincie een meer proactieve houding.    
De heer Van Lunteren antwoordt dat de Bestuursovereenkomst door meerdere partijen is gesloten, o.a. 
door het BRU, de betrokken gemeenten en de provincie Utrecht. Het gaat nu concreet om twee 
gemeenten uit het BRU. De stuurgroep is van mening dat om die reden het primaat voor het vinden 
van een oplossing bij het BRU moet liggen. Op eigen initiatief heeft de heer Van Lunteren aangegeven 
dat de provincie daar een rol in kan hebben. Hij heeft dat aangeboden. In de Bestuursovereenkomst 
zijn ook afspraken gemaakt over kleinere maatregelen en daarvoor is geld beschikbaar. Daarvoor zal 
het nodige worden georganiseerd. Echter, met betrekking tot de wens van Bunnik tot een tweede 
doorsnijding, heeft de heer Van Lunteren nadrukkelijk gesteld dat hij dat niet aan P.S. zal voorstellen. 
Daarvoor is geen draagvlak en daar kan hij dus niet aan meewerken. Na afronding van het A12/Salto 
zoals wordt voorgesteld en het oplossen van de problemen in Driebergen-Zeist, is hij bereid samen 
met het BRU te monitoren of er nog aanvullende maatregelen boven op de kleine maatregelen nodig 
zullen zijn. Hij wil daar nu niet op vooruitlopen. Voor doorkruising van het open landschap is, voor 
zover hij nu kan overzien, geen draagvlak. 
De heer Martens vindt het toch opmerkelijk dat het Rijsbruggerwegtracé, dat primair bij het BRU ligt, 
naar provinciaal niveau wordt getild terwijl het probleem Bunnik bij gemeenten blijft liggen. Wanneer 
er nu één probleem wordt opgelost, dan zullen andere gemeenten wellicht geen noodzaak zien het 
andere probleem aan te pakken, juist omdat het geen belang is van alle gemeenten. Hij pleit ervoor niet 
eerst A12/Salto af te ronden en dan pas te kijken naar de problemen van Bunnik. Hij roept op tot een 
gezamenlijke aanpak. 
De heer Van Lunteren loopt tegen het probleem aan dat er nu wordt gesproken over een provinciale 
weg en het andere gaat om maatregelen op lokale wegen. Wanneer gemeenten er met elkaar uit willen 
komen, dan respecteert hij dat. Desalniettemin wil hij heel graag meekijken en meehelpen. Echter, het 
gaat in Bunnik om lokale wegen en het is op voorhand niet verstandig dat hij zich daar mee bemoeit. 
De heer Martens benadrukt dat het hier niet gaat om een willekeurige gemeentelijke weg. Er ligt een 
koppeling met de A12/Salto via de Bestuurlijke Overeenkomst. 
De heer Van Lunteren heeft het punt van de heer Martens begrepen. Hij zal zich hiervoor blijven 
inzetten. Zodra er nieuwe college van B&W in Bunnik benoemd is, zal hij contact opnemen over de 
mogelijkheden die het college ziet. Dat is het enige dat hij nu kan toezeggen.  
 
De heer Ruijs vindt dit teleurstellend. Wanneer iedere overheid zijn bereikbaarheidsproblematiek 
afbakent met een eigen verantwoordelijkheid, maar de samenhang in bereikbaarheid niet tot een eigen 
taak heeft, zullen er grote problemen gaan ontstaan. Het CDA wil, zoals al eerder aangegeven, 
nadrukkelijk die samenhang tussen de wegen in het gebied onder de aandacht brengen. Wie de 
eigenaar van die wegen is, maakt de gebruikers niet uit. De samenhang daartussen is nadrukkelijk een 
provinciale taak. Hij deelt de mening van de portefeuillehouder dat, wanneer het een zaak is van twee 
gemeenten, zij het samen kunnen aanpakken. Bunnik en Houten kunnen het samen in het BRU gebied 
uitzoeken; daar hebben ze de provincie niet voor nodig. De hulp van de provincie is nodig wanneer het 
om een overschrijdende problematiek gaat. Dat kan niet worden uitgesteld tot na de realisatie van de 
ondertunneling, temeer daar dit project wellicht ook onder de bezuinigingsoperatie te lijden zal 
hebben. 
Het CDA vraagt om een goede analyse van de bereikbaarheidsmogelijkheden in het gebied. Dat 
betekent niet dat er nu al concrete maatregelen aan de orde zijn. Hij hoopt dat de gedeputeerde zich 
niet alleen richt op bemiddeling tussen gemeenten, maar ook op de gebruikers en het maatschappelijk 
veld.  
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De heer Van Lunteren memoreert dat de provincie Utrecht kleinschalige maatregelen voor de korte 
termijn wil oplossen. Dat betreft met name de problematiek op lokale wegen; op dat terrein ziet hij 
voor de provincie met name een bemiddelende rol weggelegd. Wanneer hij een stap verder gaat, dan 
moet er een visie aan ten grondslag liggen. Hij vindt het niet goed dat er in het proces nu al een 
voorschot op de discussie wordt genomen, waar het gaat om het inzetten op een volgende 
doorkruising; daartoe is hij niet bereid. Wel is hij bereid de problematiek in het gebied in een breder 
perspectief neer te zetten. Al eerder heeft hij aangegeven dat gewerkt wordt aan de ontvlechting van de 
Bestuursovereenkomst. Afspraken die zijn gemaakt worden nagekomen en de stuurgroep blijft 
bestaan. In de stuurgroep blijven partijen met elkaar spreken over de regionale problematiek. Hij zegt 
toe dat de commissie daarover t.z.t. van hem een notitie tegemoet kan zien. 
De heer Ruijs hoopt dat de problematiek aan de hand van een notitie binnen een half jaar inzichtelijk 
kan worden gemaakt. 
De heer Van Lunteren weet niet of deze termijn haalbaar is. Het traject voor een Inpassingsplan is 
langdurig en daar ligt nu de focus op. Parallel daaraan zal hij de commissie zo snel mogelijk van een 
notitie worden voorzien.  
De heer Kloppenborg is blij met de opmerking van de gedeputeerde, in verband met alternatieven 
Koelaan e.d., dat niet eerst moet worden gestart met een doorkruising en dan pas het grote geheel moet 
worden geanalyseerd. Deze benadering is ook volledig van toepassing op het Rijsbruggerwegtracé. 
De heer Van Lunteren antwoordt dat er voor het Rijsbruggerwegtracé al een lange weg is afgelegd. Nu 
gaat het om de voltooiing daarvan. Met betrekking tot de Koelaan wordt de discussie op dit moment 
gestart. In de discussie over de aansluiting van Houten op de A12 was er draagvlak om dat te gaan 
doen; met betrekking tot de Koelaan is er nog geen draagvlak. 
De opmerkingen van de SGP zullen terugkomen in het vervolgtraject, bij de concretisering van het 
Inpassingsplan en de actualisatie van de MER.  
Mevrouw Dik sprak over de ruimtelijke inpassing. De actualisatie van de MER wordt afgewacht. Wel 
degelijk is er gekeken naar de N410 maar deze weg is niet positief uit het MER onderzoek gekomen. 
 
Mevrouw Bodewitz geeft aan dat de combinatie van wegen, zoals zij eerder aangaf, nog niet is 
onderzocht.  
De heer Van Lunteren meent dat ook daar voldoende onderzoek naar is gedaan, echter, technisch 
gezien zijn er geen mogelijkheden om daar iets mee te doen. De wegen zitten nu al op hun maximale 
capaciteit. 
 
De heer Krol zet vervolgens uiteen dat er in het streekplan en in de streekplanuitwerking Nationale 
Landschappen al met dit tracé rekening is gehouden. In de streekplanuitwerking wordt expliciet 
gesteld dat “wat betreft het nationaal landschap de toets in de richting van het streekplan dan dus ook 
niet meer hoeft plaats te vinden”. De vraag is of P.S. dit als een provinciaal belang willen beschouwen. 
Het gaat hier om een afweging van P.S. Wanneer daartoe wordt besloten, dan zijn P.S. meerdere 
malen in het proces het eerste bevoegd gezag om te horen, te reageren en om het Inpassingsplan 
definitief vast te stellen. Dat proces zal pas aan het einde van het jaar zijn afgerond.  
Wanneer wordt besloten dat het hier om project van provinciaal belang gaat, dan kan het instrument 
Inpassingsplan op grond van de nieuwe Wro worden ingezet. Hij acht het goed denkbaar dat P.S. het 
bestemmingsplantraject ook voor andere belangrijke provinciale doelen zoals natuur, recreatie en 
vliegbasis gaan vaststellen.  
 
De voorzitter meent dat de vraag over de verdeling van de kosten voor de drie plannen nog niet is 
beantwoord.  
De heer Van Lunteren antwoordt dat de stuurgroep zich hiermee bezighoudt. Gewerkt wordt aan 
ontvlechting en het in beeld brengen van de verantwoordelijkheden. Na afronding van dit traject, zal 
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het document waarin wordt ingegaan op verkeerskundige maatregelen en financiën met betrekking tot 
mobiliteit ter beschikking wordt gesteld van de commissie MME. 
 
De heer Hoefnagels komt terug op de oostelijke aansluiting. In één van de brieven wordt aangegeven 
dat de opwaardering van de N410 sowieso noodzakelijk is. Gevraagd wordt naar de gevolgen daarvan. 
Hij vraagt dienaangaande om een reactie. 
De heer Van Lunteren bevestigt dat er ook maatregelen nodig zijn voor de N410.  
Mevrouw Bodewitz vraagt om een schriftelijke nadere beantwoording van haar eerdere vraag, die ook 
door de NMU is gesteld, nl. “Het probleemoplossend vermogen N408/N409 zelfstandig bleek bijna 
gelijk aan het Rijsbruggerwegtracé. Hetzelfde geldt voor de N410 en de N229. Naar onze inschatting 
is een combinatie van beide alternatieven verkeerskundig mogelijk en een betere oplossing dan het 
Rijsbruggerwegtracé.” Spreekster hoopt dat hierop schriftelijk een helder antwoord kan worden 
gegeven. 
De heer Van Lunteren zegt toe dat hij zijn standpunt nogmaals schriftelijk uiteen zal zetten. 
 
De heer Kloppenborg heeft zich erover verbaasd dat de heer Van Lunteren dit agendapunt zo 
prominent heeft behandeld terwijl de basis gaat over de toepassing van ruimtelijke instrumenten. Zijn 
vraag of dit Inpassingsplan het juiste middel is, gezien het provinciale belang van de bescherming van 
het open landschap, is nog niet echt beantwoord. Wellicht dat de heer Krol daarop kan ingaan. 
De heer Krol antwoordt dat het college van G.S. met één mond spreekt. Het is juist dat het provinciaal 
ruimtelijk beleid erop gericht is om zeer terughoudend om te gaan met nieuwe doorsnijdingen van het 
landschap. Dat betekent dat pas in laatste instantie voor nieuwe doorsnijdingen wordt gekozen.  
Zaken die nu nog niet duidelijk zijn, zullen in de MER worden meegenomen. Nut en noodzaak vanuit 
mobiliteitsperspectief zijn voldoende onderbouwd en zullen nog nader onderbouwd worden op grond 
van de nadere onderzoeken die volgen. Wanneer geconstateerd wordt dat de vertaling van het 
noodzakelijke met veel terughoudendheid ingezette ruimtelijk spoor, niet via BRU en gemeenten kan 
verlopen, dan is er duidelijk sprake van een provinciale rol. Het is dan ook correct dat G.S. P.S. nu 
voorstellen om die provinciale rol op te pakken. 
 
De voorzitter rondt de discussie af. Het debat over het Rijsbruggerwegtracé zal in de P.S. vergadering 
worden voortgezet. 
 
8. Statenvoorstel Visie “ontdek het palet” en gebiedsprogramma Heel de Heuvelrug 2011-2013 
Mevrouw Swets laat het volgende weten: 
- Op pag. 3 worden de partners van het programma vermeld; gaat het alleen om overheden en 

NGO’s? Krijgen de deelgebiedcommissies een bredere samenstelling? Daar gaat de voorkeur 
van het CDA naar uit, bv. ook het bedrijfsleven zou hierbij betrokken moeten worden.  

- Wordt het beschikbare geld verdeeld over de 6 identiteitsgebieden in evenredige zin?  
- Kan de indeling van projecten ook worden gerelateerd aan de identiteitsgebieden, zodat 

duidelijk wordt hoe het geld verdeeld wordt? 
- Een bedrag van € 15,2 miljoen aan provinciale middelen is nog ongedekt. Voorgesteld wordt 

dat naar het nieuwe college door te schuiven. Het CDA vraagt zich af of dat, in een tijd van 
bezuinigingen, wel verstandig is. Het zou beter zijn de ambities in overeenstemming te brengen 
met de beschikbare middelen. Wanneer P.S. dit gaan vaststellen, dan kan de verwachting 
worden gewekt dat het geld er nog wel zal gaan komen, terwijl dat niet zeker is. Wanneer het 
bedrijfsleven meer bij de deelgebiedcommissies wordt betrokken, kan dat wellicht extra 
cofinanciering gaan opleveren. 

- Aangegeven wordt dat de recreatieve voorzieningen, routestructuren en de poorten buiten het 
plan zijn gehouden en dat daar nog financiering voor moet worden gevonden. Dat betekent dat 



19

de financiële opgave nog groter wordt dan € 15,2 miljoen. Zij vraagt of dat juist is; om hoeveel 
extra geld zal het gaan? 

- Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug vroeg in een brief extra aandacht voor de ecoducten; zij 
begrijpt dat de financiering daarvan is opgenomen in de financiële bijlage. Wel worden er in de 
ene bijlage drie ecoducten genoemd en in de andere bijlage twee ecoducten die € 7,5 miljoen 
zouden moeten kosten. Zij vraagt of dat juist is.  

 
De heer Weijers deelt mede dat D66 voorliggende visie kan delen. De zonering spreekt D66 aan. Wat 
betreft het financiële tekort, sluit hij zich aan bij de vragen van het CDA. 
Voor de kwaliteitsverbetering van de verblijfsrecreatie wordt een bedrag van € 0,5 miljoen 
uitgetrokken. Dat lijken vooral pure bedrijfseconomische investeringen te zijn, bv. het opknappen van 
hotels. Gaat het hier wel om een taak van de provincie? 
 
De heer Koopmanschap laat weten dat de ambities uit deze visie GroenLinks aanspreken. Ook hij sluit 
zich aan bij de vraag van het CDA over de kosten van de recreatieve voorzieningen, die niet zijn 
meegenomen, terwijl ontsluiting via OV van groot belang is.  
Voor dit plan zijn alle partners nodig. Tijdens het bezoek aan Eikenstein werden P.S.-leden 
geïnformeerd over de problemen met subsidiëring van bospercelen. O.a. werd toen gevraagd of er 
extra middelen kunnen worden verkregen wanneer natuurwaarden worden versterkt. Dat lijkt de SP 
zinnig. Mogelijk is daar maatwerk voor nodig. Dienaangaande wordt om een reactie van de 
gedeputeerde gevraagd. 
In het besluit wordt aangegeven dat voor instandhouding beheer en onderhoud er geen middelen zijn 
opgenomen. De vraag is waar die middelen dan wel zijn opgenomen. 
Een behoorlijk bedrag wordt doorgeschoven naar het nieuwe college van G.S. Op pag. 2, 2e alinea, 
wordt voorgesteld het kader nu door P.S. te laten vaststellen en later het besluit in jaartranches te laten 
nemen door G.S. Het spreekt de SP aan wanneer wordt onderzocht of bepaalde projecten prioriteit 
kunnen krijgen, bv. recreatie of natuurbeheer. De SP ontvangt van G.S. graag een voorstel om 
bepaalde soorten projecten in de tranches vrij te geven, dat in tegenstelling tot de verdeling van 
middelen per gebied.  
Gesproken wordt over medefinanciering. Dat zou naar de mening van de SP taakstellend moeten zijn. 
De vraag is of dat mogelijk is.  
 
De heer Martens deelt mede dat de PvdA kan instemmen met de visie en het programma, vooral omdat 
deze door het gebied gedragen worden. Dat is voor de PvdA essentieel. 
De PvdA heeft er geen bezwaar tegen het programma en de visie vast te stellen, echter, dat mag P.S. 
later financieel niet binden. 
De keuzes die gemaakt zullen moeten worden, moeten ook samenhangen met de dan beschikbare 
financiële middelen. 
Hij stelt de volgende vragen: 
- Wat vinden G.S. van het aandeel provinciaal geld in verhouding tot de gemeentelijke bijdragen 

dan wel bijdragen van anderen? De faunapassages vallen onder de provinciale middelen. De 
vraag doet zich voor of gemeenten dat zelf niet kunnen betalen. De gemeenten op de 
Heuvelrug hebben van dit programma veel profijt. Hoe kijken G.S. aan tegen de balans 
provinciale middelen-gemeentelijke middelen? 

- In het kader van de Voorjaarsnota wordt een bedrag van € 7,5 miljoen van de provincie 
gevraagd voor twee ecoducten. Er wordt een sterke koppeling gelegd met de rijksecoducten. 
Wat is de kans dat de rijksecoducten sneuvelen in de heroverwegingsronde die aan de gang is? 

- In de brief van Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug wordt aangegeven dat de mogelijkheden 
voor medefinanciering door andere overheden, natuurorganisaties, EU en bedrijfsleven 
nadrukkelijk worden meegenomen in het verdere traject. Toch wordt nu het volle pond aan de 
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provincie gevraagd. Wanneer de provincie daarmee instemt, en middelen voor de ecoducten 
beschikbaar stelt, dan wordt cofinanciering door andere partijen kansloos. Spreker vraagt hoe 
dat met elkaar te rijmen valt. 

- Wat heeft in de ogen van de provincie de meeste prioriteit? Wanneer de provincie 2 ecoducten 
gaat financieren ad € 7,5 miljoen, dan is er weinig kans dat er voor andere projecten geld over 
blijft. 

 
De heer Duquesnoy gaat in op het geldtekort voor dit programma en het voorstel dat door te schuiven 
naar het nieuwe college. Het programma en de visie zijn mooi, maar het is wel de vraag of de ambities 
realistisch en betaalbaar zijn. Het lijkt erop dat het niet erg realistisch en betaalbaar is. De SP stelt voor 
de ambities beter te laten aansluiten bij de beschikbare middelen.  
 
Mevrouw Lamers constateert dat in dit stuk de doelstellingen worden voorzien van een financieel 
plaatje. Dit betreffen vragen van de gebiedscommissies aan de provincie, maar ook vragen van 
gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties en particulieren. Uitgegaan wordt van een 
cofinanciering van ca. 28%. Zij vraagt wanneer P.S. vernemen wanneer die cofinanciering lukt en om 
hoeveel geld het dan gaat. Hoe wordt met deze visie omgegaan wanneer cofinanciering niet van de 
grond komt? 
Aangegeven wordt dat het risico voor de provincie op verplichtingen zonder financiële dekking nihil 
is. Jaarlijks wordt er een uitvoeringsprogramma opgesteld dat door G.S. zal worden vastgesteld om de 
middelen vrij te geven. De vraag is hoe P.S. hierin worden betrokken.  
Gesteld wordt dat daar waar ruimtelijke aspecten aan de orde zijn, deze worden meegenomen in de 
nieuwe provinciale structuurvisie. Het gaat dan vooral om de spanningen tussen verblijfsrecreatie en 
natuurkwaliteiten. De VVD wil erop wijzen dat een en ander ook een economisch aspect heeft. Het is 
niet de bedoeling het gebied op slot te zetten. 
Voor de recreatieve voorzieningen en de poorten is geen financiering opgenomen. Dat is wel nodig. 
Wanneer een gebied voor publiek wordt opengesteld zonder dat er voorzieningen zijn getroffen voor 
de bereikbaarheid, dan zal dat leiden tot overlast voor natuur en bewoners. Het kan niet zo zijn dat er 
recreatiegebieden worden gerealiseerd en dat de recreatieschappen vervolgens met het onderhoud van 
het nieuwe gebied worden opgezadeld, terwijl ze daar de middelen niet voor hebben. De vraag is om 
hoeveel geld het gaat. 
Het ongedekte deel betreft een bedrag van € 15,2 miljoen en voorgesteld wordt dat mee te nemen naar 
het nieuwe college van G.S. Als dat gebeurt, dan vindt de VVD dat dit niet automatisch inhoudt dat dit 
in de volgende periode door het nieuwe college behoeft te worden overgenomen. Dat blijft wat de 
VVD betreft een open vraag. 
 
De heer De Heer laat weten dat de ChristenUnie zich kan vinden in de visie en het gebiedsprogramma. 
In de P.S. vergadering zal hij G.S. daarmee complimenteren. Het is een goede zaak dat de afstemming 
met de provincie Noord-Holland op gang is gekomen en dat de ambities op een rij zijn gezet. Wat de 
ChristenUnie betreft kunnen de vragen over de financiën in relatie tot de ambities het best bij de 
Voorjaarsnota en bij de begroting worden behandeld. 
De ChristenUnie vindt het jammer dat in de visie niet naar voren komt dat de Heuvelrug een 
Provinciaal Landschap is; in het streekplan wordt het gebied van deze status voorzien. De provincie 
wilde de Heuvelrug dezelfde status geven als de nationale landschappen, aangezien het rijk de 
Utrechtse Heuvelrug niet tot nationaal landschap had aangewezen. Met deze visie en dit 
gebiedprogramma is invulling gegeven aan de status van provinciaal landschap, echter, dat moet wel 
nadrukkelijk in het document worden genoemd.  
 
De heer V.d. Lagemaat memoreert dat het gebiedsprogramma AVP op 18 september 2007 werd 
vastgesteld. Voor de Utrechtse Heuvelrug ontbrak toen een samenhangende, integrale en 
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gebiedsdekkende visie. Aangegeven werd dat er gewerkt zou worden aan visie en aanpak dat wel 
samenhangend, integraal en gebiedsdekkend is. Uit de toelichting blijkt dat een fors bedrag niet gedekt 
is. Vervolgens wordt uit de doeken gedaan dat de provincie geen financieel risico loopt omdat zij 
feitelijk aan de knoppen zit. Is dat juist? Wat betekent dat in de praktijk? Worden de ambities 
bijgesteld wanneer de middelen ontbreken? De opzet “verbinden, onderscheiden en ontdekken” 
spreekt de SGP aan. Echter, op pag. 29 wordt bij de zonering aangegeven dat de visie Heel de 
Heuvelrug een afgewogen visie is waarin de thema’s natuur, recreatie en cultuurhistorie in evenwicht 
met elkaar een plek vinden. Het combineren van de drie thema’s is uitgangspunt voor Heel de 
Heuvelrug. De SGP is van mening dat G.S. volledig voorbij gaan aan het feit dat naast de natuur ook 
de melkveehouderij een belangrijke drager van het gebied is. Dat wordt alleen zijdelings genoemd op 
pag. 35, maar verder niet. Dat is teleurstellend. Het gebiedsprogramma is dan ook niet compleet. Naast 
de natuurdoelstellingen moet er ook een visie op de toekomst van de landbouw in dit gebied worden 
ontwikkeld of zijn G.S. de mening toegedaan dat de landbouw geen toekomst heeft in dit deel van de 
provincie? 
 
Mevrouw Bodewitz laat weten dat de PvdD enthousiast is over de visie en het gebiedsprogramma, met 
name over de ontsnippering. Haar fractie is groot voorstander van de ecoducten. Naast ecoducten kan 
ontsnippering ook op andere manieren worden bereikt, bv. met het verlagen van de snelheid op wegen, 
het verkeersluw maken van wegen of het afsluiten van wegen. Haar fractie hoopt dat daar in het 
programma sterk op zal worden ingezet. 
Vragen heeft zij over het bedrag van € 0,5 miljoen voor de personeelskosten van het 
Programmabureau. Zij vraagt waarom dit zo’n hoog bedrag is.  
Zij deelt dezelfde zorg als D66 wat betreft de kwaliteitsverbetering verblijfsrecreatie in relatie tot de 
taak van de provincie. 
 
De heer Krol memoreert dat de Heuvelrug het enige AVP gebied was waarvoor nog geen gebiedsvisie 
was ontwikkeld. Op verzoek van P.S. is er nu voor Heel de Heuvelrug een gebiedsvisie ontwikkeld. 
De commissie gaf aan dat deze visie ambities bevat die de provincie nog niet in financiële zin kan 
waarmaken. Dat is juist maar dat is in alle gebiedsvisies van de AVP het geval. Voor de gebieden zijn 
visies ontwikkeld waarvoor tot 2011 provinciale middelen beschikbaar zijn. De rijksmiddelen lopen 
tot 2013, gelet op de ILG bestuursovereenkomst. Onduidelijk is wat de situatie na 2013 zal zijn maar 
op zijn minst is de verwachting dat er dan minder rijksmiddelen beschikbaar zullen zijn. Een deel van 
de opgave na 2011, als het gaat om de provinciale middelen, en na 2013, als het gaat om de 
rijksgelden, kan derhalve niet worden gedekt. Alle gebiedsvisies bevatten elementen waarvan nu al 
zeker is dat deze niet allemaal in financiële zin kunnen worden waargemaakt. Dat zal vervolgens bij 
een nieuw college en bij het rijk worden neergelegd.  
In het huidige financiële tijdsgewricht vinden G.S. het niet verantwoord P.S. om aanvullende 
financiële middelen te vragen. Wanneer P.S. daar anders over denken, dan hoort hij dan graag.  
Dat heeft gevolgen voor de ambities van dit gebiedsprogramma. Voor een aantal ecoducten zijn er wel 
financiële middelen terwijl de provincie voor andere ecoducten geen middelen over heeft. De 
ecoducten over de provinciale wegen zijn net zo hard nodig als de ecoducten over de rijkswegen, 
echter, het geld daarvoor is er niet.  
Drie jaar lang is intensief over dit proces gesproken. De normale systematiek is dat de globale ambitie 
van het gebied in het gebiedsprogramma aan P.S. wordt voorgelegd. Dat is het kader waarin wordt 
gewerkt. Vervolgens worden er voor G.S. uitvoeringsprogramma’s gemaakt binnen de reeds 
vastgestelde kaders en deze worden P.S. ter kennisname toegezonden. De kaderbrieven, de 
randvoorwaarden per jaar, worden ter besluitvorming aan P.S. voorgelegd en dat biedt P.S. 
tussentijdse sturingsmogelijkheden. Bij Heel de Heuvelrug wordt van die systematiek niet afgeweken. 
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In alle gebiedscommissies van de provincie Utrecht hebben NGO’s en overheden zitting; zij moeten 
voor een belangrijk deel zorgdragen voor de cofinanciering. Ook de recreatiebelangen worden via de 
Recron in de gebiedscommissies vertegenwoordigd.  
Binnen de totale AVP wordt uitgegaan van cofinanciering vanuit gebieden van tussen de 20 en de 
30%. In dit programma wordt het percentage cofinanciering op 28% gesteld; dat is een normaal 
percentage. Wanneer er voor een project geen cofinanciering wordt gevonden, dan gaat het project niet 
door. Uit de eerste cijfers van de Mid Term Rreview, die de commissie RGW reeds heeft ontvangen, 
blijkt dat de cofinanciering van gemeenten en van derden (bedrijven, maatschappelijke instellingen) op 
dat gemiddelde percentage uitkomt.  
Voor 2 ecoducten is financiële dekking; voor 3 ecoducten niet. Daarvoor is op dit moment geen 
financiering mogelijk. G.S. zullen op dat punt geen voorstellen in de richting van P.S. doen, gezien de 
huidige financiële situatie.  
De heer Martens vraagt of cofinanciering van de ecoducten mogelijk is, zoals door de NMU wordt 
gesuggereerd. 
De heer Krol juicht het toe wanneer NMU erin slaagt cofinanciering van de ecoducten van de grond te 
krijgen. Voor de ontsnipperingsprogramma’s van rijk en provincie, draagt het rijk zijn eigen 
ontsnipperingskosten voor de rijksinfrastructuur en draagt de provincie haar eigen 
ontsnipperingskosten in de volle breedte. Een aantal ecoducten wordt betaald uit de 
gebiedsprogramma’s waarin rood, groen en de ecoducten worden meebetaald uit de opbrengst van te 
ontwikkelen woningbouw en bedrijfsterrein. De provincie betaalt daardoor niet eens de eigen 
ontsnipperingsopgave, omdat dit voor een deel in de gebiedsprogramma’s is opgenomen. Wanneer 
NMU cofinanciering vindt, dan is de gedeputeerde bereid P.S. voor te stellen extra provinciaal geld in 
te zetten. Hij heeft nog geen indicatie dat NMU cofinanciering van de grond krijgt. 
D66 stelde een vraag over verblijfsrecreatie, met name over de landschappelijke inpassing en de 
ecologische inrichting van terreinen. Wanneer er geld geprognotiseerd staat voor verblijfsrecreatie in 
dit programma, dan gaat het met name over die twee aspecten. Het gaat hier om een provinciaal 
belang. De recreatieve druk op de Heuvelrug is erg groot. De geleiding van die druk is volgens de heer 
Krol één van de meest cruciale punten van dit gebiedsprogramma om daarmee de kwaliteit van het 
gebied veilig te stellen. Zonering van de recreatieve druk is een spannende opgave. Voor een deel zijn 
er al campings op de Heuvelrug en bij uitbreiding/aanpassing moeten ze voldoen aan specifieke 
inrichtingseisen op het gebied van de landschappelijke inpassing. Daarvoor worden middelen 
gereserveerd. Een en ander speelt nu met name bij de aanleg van ecoducten over de A12. 
Gevraagd werd of de ecoducten van het rijk, in deze tijd van bezuiniging, wel zullen worden 
gerealiseerd. Het rijk heeft die middelen beschikbaar en de indruk bestaat zeer stellig dat die middelen 
zullen worden ingezet voor de ecoducten die in 2011 en 2012 worden aangelegd. 
GroenLinks ging in op het versterken van natuurwaarden en subsidies daarvoor. Het gaat hier met 
name om de SNL-regeling en de herziening daarvan. De indruk bestaat dat dit het reguliere financiële 
instrumentarium is, buiten dit gebiedsprogramma om, voor het versterken van natuurwaarden. 
Daarover zijn reeds afspraken gemaakt. G.S. zullen binnenkort met P.S. spreken over het regionale 
maatwerk in relatie tot SNL-regeling.  
De ChristenUnie wil de status van provinciaal landschap duidelijker in de visie en het programma tot 
uitdrukking laten komen. De heer Krol wijst erop dat dit document een coproductie is van twee 
provincies. In Noord-Holland is de Heuvelrug geen provinciaal landschap en daarom komen die 
bewoordingen weinig terug. De Heuvelrug is in Utrecht een provinciaal landschap en zal dat blijven. 
In het RO spoor van de nieuwe PRS zal de Heuvelrug een grote bescherming krijgen. Enige 
beïnvloeding van Noord-Holland in dat opzicht zou niet ongewenst zijn.  
Naar aanleiding van de opmerkingen van de SGP, geeft de heer Krol aan dat landbouw op de 
Heuvelrug een beperkte economische activiteit is. Het is beslist niet de bedoeling van het college dat 
de bestaande landbouw daar moet gaan verdwijnen. Wel gaat het om EHS-gebied en dat betekent dat 
natuur het primaat heeft en houdt. 
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Mevrouw Bodewitz vraagt nogmaals naar de personeelskosten van het programmabureau. 
De heer Krol antwoordt dat de overhead in alle AVP gebiedsprogramma’s min of meer op hetzelfde 
niveau uitkomt. Dat geldt ook voor het gebiedsprogramma Heel de Heuvelrug. Het is erg veel werk 
geweest om voor de drie gebieden over provinciegrenzen heen alle partijen aan tafel te krijgen. Toch 
blijft ook dit programmabureau binnen het gemiddelde overheadpercentage. 
 
Op een vraag van mevrouw Lamers antwoordt de heer Krol dat de poorten in het plan zijn 
meegenomen maar de toegangswegen niet. Mogelijk dat er vanuit de portefeuille Mobiliteit nog wat 
middelen beschikbaar komen voor de toegangswegen naar de poorten.  
Nogmaals geeft spreker aan dat in dit document op geen enkele wijze wordt geanticipeerd op 
toekomstige financiële claims; P.S. zullen niet om extra financiële middelen worden gevraagd. 
Mevrouw Lamers vraagt hoe dan wordt voorzien in het onderhoud van nieuwe gebieden. 
De heer Krol antwoordt dat de Heuvelrug niet op de schop wordt genomen. Het lijkt alsof er nieuwe 
natuur en nieuwe recreatieve gebieden zijn gemaakt, maar dat is niet het geval. De hele Heuvelrug is al 
natuur en recreatie. Daar doet zich nu al een beheersvraagstuk voor in relatie tot de recreatieschappen; 
dat probleem wordt door dit gebiedsprogramma niet groter of kleiner. De recreatieve gebieden worden 
vooral door particulieren en terreinbeheerders beheerd. Het grote financiële probleem van het beheer 
door recreatieschappen dan wel anderen van dergelijke grote gebieden, is een nationaal probleem.  
Mevrouw Lamers wijst erop dat de toegangspoorten nodig zijn omdat er in het gebied het nodige 
gebeurt. Het feit dat de poorten niet in de financiën worden meegenomen, wordt als knelpunt 
benoemd. Wat haar betreft had dit toch in de visie moeten worden meegenomen. 
De heer Krol antwoordt dat met dit gebiedsprogramma wordt getracht de recreatiedruk op de 
Heuvelrug meer te geleiden. De gebieden worden ook nu al beheerd. Inderdaad moeten de poorten 
onderhouden worden; wie daarvoor verantwoordelijk wordt is nu nog niet duidelijk.  
 
De heer Koopmanschap vraagt extra aandacht voor de ontsluiting van het gebied via openbaar vervoer.  
De heer Krol beaamt dat het belangrijk is dat recreanten zoveel mogelijk via de fiets of het openbaar 
vervoer naar De Heuvelrug gaan. Gewerkt wordt aan het stationsgebied Driebergen-Zeist. Ook 
verwijst hij naar de programma’s voor een betere structuur van de fietspaden. Een en ander wordt z.i. 
provinciaal in de breedte goed opgepakt. Hij begrijpt dat de SP vindt dat dit te weinig terugkomt in het 
gebiedsprogramma. 
De heer Koopmanschap vraagt hier extra aandacht voor. De heer Krol begrijpt dat de SP vraagt de 
ambitie van de provincie op dit punt helder te beschrijven. Hij zegt toe dat hij daarover zal nadenken.  
 
De voorzitter rondt de discussie af. Het debat kan in de volgende P.S.-vergadering worden voorgezet. 
 
9. Statenvoorstel wijziging Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Utrecht. 
De heer Kloppenborg geeft aan dat onder “Subsidiedoelen” de modernisering van landbouwbedrijven 
wordt genoemd. Hij vraagt of dit een relatie heeft met de duurzame landbouw. 
 
De heer De Heer deelt mede dat dit voorstel voor de ChristenUnie een sterstuk is. 
 
De heer Duquesnoy sluit zich aan bij de vraag van de heer Kloppenborg. Hij vraagt of er voorzien 
wordt in een evaluatie van deze subsidieverordening 
 
De heer Seldenrijk deelt mede dat het CDA dit voorstel steunt. Wel is zijn vraag in hoeverre de 
provinciale subsidieregeling aansluit bij de landelijke subsidieregeling. Hij vraagt of dat in de 
uitwerking kan worden meegenomen.  
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Mevrouw Bodewitz sluit zich aan bij de vraag van GroenLinks. In het voorstel wordt melding gemaakt 
van beroepsopleiding en voorlichting. Haar vraag is waarover voorlichting wordt gegeven. Voorts 
vraagt zij of de nieuwe POP maatregel 311-321ook betrekking heeft op mestvergisting. 
 
De heer Krol deelt mede dat, wanneer deze subsidieverordening niet wordt gewijzigd, de provincie het 
Europese budget mis zal lopen. Het gaat hier om een administratieve handeling die niet tot nieuw 
beleid leidt maar wel door P.S. moet worden vastgesteld. 
Het Europese geld moet worden verdeeld over de onderwerpen die in de bestuursovereenkomst ILG 
met elkaar zijn afgesproken, zie pag. 2 van het statenvoorstel. Bij de investering in landbouwbedrijven 
gaat het inderdaad om beperking van de emissie en om duurzaamheidmaatregelen e.d.  
De vraag van mevrouw Bodewitz over de voorlichting zal hij nazoeken; hij zal dat de commissie nog 
per mail doen toekomen. Hij bevestigt dat genoemde nieuwe POP-maatregel ook betrekking heeft op 
mestvergisting. 
 
De voorzitter constateert dat de commissie dit voorstel als een sterstuk beschouwt met daarbij de 
aantekening van mevrouw Bodewitz dat zij daarover in de P.S. vergadering een stemverklaring zal 
afleggen. 
 
10. Reactie ad hoc commissie Vermindering Regelgeving en Bureaucratie op statenbrief advies 
Verordening Natuur en Landschap 
Wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 
11. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.  


