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2010RGW14 
 
VERSLAG van de vergadering van de Statencommissie Ruimte, Groen en Water van 9 
november 2009 
 
Aanwezig:
Dhr. G.J. v.d. Werff (voorzitter), dhr. J. Binnekamp (gedeputeerde), dhr.drs. R.W. Krol 
(gedeputeerde), dhr. E.R.M. Balemans (VVD), mw.drs. W.A. Bodewitz (PvdD), mw. L.C. Dekkers-
Raadsen (CDA), mw. drs. R.K. Dik-Faber (ChristenUnie), dhr. drs. P.W. Duquesnoy (SP), dhr. drs. 
C. de Heer (ChristenUnie), dhr. J.F.M. Kloppenborg (GroenLinks), dhr. J. van de Lagemaat (SGP), 
mw. D. Lamers-Tiecken (VVD), dhr. ir. R.J. Martens (PvdA), mw. G.W. Nalis (PvdA), mr.drs. L.W. 
Nooteboom (VVD), dhr.drs. R.G.P.M. Ruijs (CDA), dhr. P. Seldenrijk CDA), dhr. drs. R.E. de Vries 
(D66) alsmede dhr. T.R. Weijers (D66); 
 
Met kennisgeving afwezig: 
Mw.drs. N. van Gemert (SP), ir. T. Snyders (MooiUtrecht), mw.ir. A.A. Swets (CDA) en dhr.ir. 
B.A. Witteman (SP); 
 
Van ambtelijke zijde aanwezig:
Dhr.drs. H. Schoen (adjunct-griffier) en mw. G. van Weerd (verslag). 
 

1. Opening 
De voorzitter, de heer Van der Werff, opent de vergadering met een woord van welkom 
Vervolgens worden de berichten van verhindering doorgenomen. 
De voorzitter deelt vervolgens mede dat, na raadpleging van alle fracties, besloten is de 
decembervergadering van de commissie RGW af te lasten.  
 
2. Ingekomen stukken 
1 .LUW: Grootschalige woningbouw op het Hessing terrein (RGW177) 
2. Motie gemeenteraad Zeist over stationslocatie Driebergen-Zeist  
3. Vereniging Vrij Polderland: structuurvisie Soest (RGW179) 
4. NMU: Provinciaal Waterplan en Deelplan KRW (RGW180) 
5. Het Utrechts Landschap: bouwplan Hessingterrein (RGW181) 
6. Beantwoording vragen SP dassenkaart (RGW182) 
7. De Faunabescherming inzake ganzenbeleid (RGW183) 
8. Veiligheidsregio Utrecht Provinciaal Waterplan en deelplan KRW 
9 .Afschrift aan VNO NCW midden: vragen met betrekking tot de consequenties van Natura 2000 
beheerplannen (RGW 184) 
10. Memo van de heer Krol inzake bebouwing Hessingterrein De Bilt (RGW185) 
11. IPO € 100 miljoen bezuinigingen waterschappen: voorstellen Unie van Waterschappen 
 
Al deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 
 
3. Verslag vergadering Statencommissie Ruimte, Groen en Water van 5 oktober 2009 
Het verslag van deze vergadering wordt vastgesteld. 
 
4. Mededelingen  
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De heer Binnekamp deelt mede dat de Unie van Waterschappen vorige week op een eerder verzoek 
van de staatssecretaris heeft gereageerd met voorstellen ten aanzien van het realiseren van een 
bezuiniging van € 100 miljoen voor de waterschappen. 
Terzake wordt verwezen naar ingekomen stuk 2.12. Het lijkt de heer Binnekamp zinvol om over de 
voorstellen t.z.t. met deze commissie van gedachten te wisselen.  
 
5. Rondvraag 
Mevrouw Bodewitz verzoekt om agendering van de brief van de Faunabescherming inzake het 
ganzenbeleid (zie ingekomen stuk 2.8). De voorzitter zegt toe dat de brief voor de 
januarivergadering van de commissie zal worden geagendeerd.  
De heer Seldenrijk memoreert dat, alvorens tot agendering over te gaan, er eerst vragen over een 
stuk worden gesteld. Wanneer de vragen niet tot tevredenheid zijn beantwoord, dan wordt het stuk 
geagendeerd. 
De voorzitter antwoordt dat die procedure betrekking heeft op stukken die ter kennisneming 
geagendeerd zijn.  
 
De heer Duquesnoy memoreert dat de SP en D66 eerder schriftelijke vragen hebben ingediend over 
de verklaring van geen bezwaar die is afgegeven voor bebouwing op het Hessingterrein in relatie tot 
de EHS. Er zijn twijfels over de vraag of de huidige plannen de EHS in voldoende mate kunnen 
beschermen. In het gebied speelt ook de Stichtse Lustwarande een belangrijke rol. Aangezien niet op 
de vragen gereageerd is, willen de fracties van D66 en de SP nu de volgende vragen aan de 
gedeputeerde voorleggen: 

1. In de beslissing over het afgeven van een verklaring van geen bezwaar is maar beperkt 
rekening gehouden met het rapport van Alterra, behalve waar het gaat om de invloed van de 
bebouwing op de EHS. Het lijkt D66 en de SP een goed idee om daarover een onafhankelijk 
advies in te winnen. Denken G.S. dat er voldoende rekening wordt gehouden met de criteria 
die in het rapport worden genoemd? 

2. In hoeverre heeft toetsing van de Stichtse Lustwarande plaatsgevonden? 
3. Is in de beslissing ook nog eens rekening gehouden met het feit dat de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie en het Nationaal Landschap, die daar in de buurt liggen, effecten hebben op dit 
plan? 

4. HUL roept op tot een onafhankelijk onderzoek naar het bouwplan. Hoe kijken G.S. daar 
tegen aan; is dat wel een taak van G.S. of van de gemeente? 

 
De voorzitter vraagt de leden van de commissie zich te beperken in het stellen van vragen bij de 
rondvraag.  
 
De heer Krol laat het volgende weten: 
De voorgenomen gedeeltelijke verlening en de voorgenomen gedeeltelijke weigering van verklaring 
van geen bezwaar voor bebouwing van het Hessingterrein is intensief door ambtenaren en G.S. 
besproken, binnen de kaders die daarover door de provincie zijn vastgesteld. Het gaat hier om een 
omvangrijk bouwplan op een spannende plek die langjarig invloed zal hebben op het gebied. Een 
besluit daarover moet met de grootst mogelijke zorgvuldigheid plaatsvinden. Op de vragen van D66 
en de SP antwoordt hij als volgt:  

1. Juist de nabijheid van de EHS heeft zwaar in het besluit meegewogen. Er is veel kritiek 
gekomen op deze voorgenomen beslissing. G.S. geven geen goedkeuring voor de woningen 
die een te grote invloed zullen hebben op de EHS. Uit het Alterra rapport blijkt dat geluid en 
licht van woningbouw, die zich te dicht bij de EHS bevinden, de EHS negatief zullen 
beïnvloeden. Een en ander heeft ook te maken met de grondwal die G.S. geëist hebben, op 
het grondgebied van Hessing, om de gevolgen voor de EHS beperkt te houden.    
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2. en 3: Terzake verwijst de heer Krol naar zijn memo van 5 november jl. (zie onder punt 2.11) 
waarin hij getracht heeft antwoord te geven op deze vragen. 
 

Hij wijst erop dat het geldende provinciale ruimtelijke beleid, zoals dat is neergelegd in het 
streekplan van december 2004, weinig aanknopingspunten biedt om een stedelijk georiënteerde 
ontwikkeling tegen te houden. Het gehele plangebied ligt immers binnen de rode contour zoals die 
op de streekplankaart is aangegeven. De randvoorwaarden van P.S. ten behoeve van de 
herontwikkeling van het terrein, “nl. dat het wenselijk is dat kwaliteitsverbetering centraal staat en 
dat kan worden aangesloten bij de provinciale visie op de Stichtse Lustwarande” zijn nogal 
vrijblijvend verwoord. Dat heeft ertoe geleid dat uitsluitend de gevolgen voor de nabijgelegen EHS 
en het functioneren van de ecologische verbindingszone aanleiding waren om de verklaring van geen 
bezwaar gedeeltelijk te weigeren. 
 
Mevrouw Dik benadrukt dat de desbetreffende tekst uit het streekplan wel in een duidelijke contekst 
zijn geplaatst, nl. “dat de gemeente een beeldkwaliteitplan zou opstellen waarin beoogd wordt de 
aanwezige waarden veilig te stellen en waar mogelijk te verbeteren.” Dat betekent dat P.S. de 
gemeente een bepaalde verantwoordelijkheid hebben gegeven. De gemeente is die 
verantwoordelijkheid met dit bouwplan niet nagekomen. Dat is voldoende reden om de afgifte van 
verklaring van geen bezwaar nog eens kritisch onder de loep te nemen.  
 
De heer Kloppenborg verwijst naar de Nota van Beantwoording van G.S. Daarin staat een veel 
scherpere formulering nl. “De zone bij de Utrechtseweg is belangrijk vanwege landschappelijke, 
cultuurhistorische en ecologische waarden. Aan de hand van een gemeentelijk beeldkwaliteitplan 
wordt beoogd de aanwezige waarden veilig te stellen en waar mogelijk te verbeteren. Het is 
wenselijk dat de kwaliteitsverbetering centraal staat bij de voorgenomen transformatie van het 
Hessingterrein aan de Utrechtse weg.”  
Spreker kan zich niet herinneren dat P.S. deze formulering van G.S. hebben willen afzwakken.  
 
De heer De Vries verwijst naar het rapport “De staat van de Stichtse Lustwarande, evaluatie van het 
Agenda 2010 project door La4Salle”. Wanneer hij dat rapport naast het bouwplan legt, begrijpt hij 
niet waarom G.S. van oordeel zijn dat hun handen gebonden zijn. Wanneer wordt ingezet op het 
behoud van de Stichtse Lustwarande, dan kunnen de bouwplannen voor het Hessingterrein niet op 
een dergelijke manier worden afgedaan. 
Hij roept G.S. op de verklaring aan te houden en in de volgende commissievergadering een debat 
over deze kwestie aan te gaan. De zaak is te belangrijk om via een rondvraag af te doen.   
 
De heer Ruijs begrijpt van de gedeputeerde dat dit terrein te belangrijk is om zonder meer vrij te 
geven voor bebouwing. Daar waar juridische bepalingen zijn, kunnen er beperkingen optreden. Wel 
moet worden voorkomen dat er onterechte verwachtingen worden gecreëerd.  
In het memo van de heer Krol staat “Die gekozen bewoordingen maken het weigeren van de 
verklaring van geen bezwaar vrijwel onmogelijk voor zover het de argumentatie van de Stichting 
betreft.” Hij hoopt dat er toch nog een mogelijkheid is een verklaring van geen bezwaar te weigeren. 
De wens van deze commissie dienaangaande is duidelijk. 
 
De heer Balemans begrijpt dat er nieuwe gedachten zijn ontwikkeld over het Hessingterrein. Wel 
wijst hij erop dat de vorige Staten willens en wetens een besluit hebben genomen en hebben 
ingestemd met de formulering van het streekplan. Dat is niet gewijzigd bij de omzetting in 
structuurvisie. De gemeente De Bilt is met deze besluiten en formuleringen aan de slag gegaan met 
de verdere uitwerking, immers, er is een verwachtingspatroon gecreëerd. Rechtszekerheid is voor 
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partijen van belang. Gezien de lange voorgeschiedenis vindt hij het niet netjes om nu op de genomen 
besluiten terug te komen.  
De VVD kan zich in het memo van de heer Krol vinden. De rechtszekerheid ten opzichte van 
medeoverheden is een groot goed, ervan uitgaande dat een gemeente de belangen van zijn burgers zo 
goed mogelijk behartigt. Dat vertrouwen heeft hij.   
 
De heer Krol constateert met vreugde dat het gevoelen van de commissie RGW en van hem over dit 
onderwerp niet verschillen. Nadrukkelijk stelt hij dat hij geen politieke planologie wil bedrijven. 
Binnen de juridische randvoorwaarden van gemaakte afspraken, zal hij er het uiterste aan doen om 
het gevoelen van deze commissie te laten doorwerken in het beleid van G.S. ten aanzien het afgeven 
van een verklaring van geen bezwaar. Het is mogelijk dat de gemeenteraad van De Bilt in 
meerderheid een positief besluit neemt over het bouwplan voor het Hessingterrein, waarmee 
tegelijkertijd een behoorlijke kwaliteitsverbetering kan worden gerealiseerd zoals werd aangegeven 
door degenen die de provincie heeft geraadpleegd. Door de positionering van de gebouwen ten 
opzichte van de weg wordt op zijn minst in enige mate recht gedaan aan de kernprincipes van de 
Stichtse Lustwarande. Die principes zijn zo belangrijk dat dit de grond is geweest om voor een ander 
bouwplan in een aangrenzende gemeente de verklaring van geen bezwaar te weigeren. 
De ecologie heeft G.S. zo zwaar laten wegen dat de verklaring van geen bezwaar gedeeltelijk is 
geweigerd. 
 

4. G.S. hebben de onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit gevraagd de plannen opnieuw 
objectief te beoordelen.  
Het zou wat de heer Krol betreft te gemakkelijk zijn om een verklaring van geen bezwaar te 
weigeren, op grond van het gevoelen van deze commissie. Het is mogelijk dat de weigering 
om een verklaring van geen bezwaar af te geven met succes juridisch wordt aangevochten 
omdat een en ander in strijd zou zijn met de besluitvorming van de gemeenteraad van De 
Bilt. 

 
De heer Kloppenborg ziet in de Nota van Beantwoording voldoende aanleiding om landschappelijke 
en cultuurhistorische argumenten geducht te laten meewegen. 
De heer Krol constateert dat zijn grondhouding niet anders is dan die van de commissie RGW. Hij 
zal de inbreng van de heer Kloppenborg (“het wandelend geheugen van deze commissie”) bij de 
heroverweging van deze zaak serieus meewegen. Wel hecht hij eraan dat de provincie zich als een 
betrouwbare en zorgvuldige overheid opstelt, ook met het oog op reeds in het verleden genomen 
besluiten. 
 
De voorzitter memoreert dat het beeldkwaliteitsplan en het advies van de adviseur ruimtelijke 
kwaliteit t.z.t. in deze commissie zal worden besproken. 
 
De heer De Vries gaat in op de aanvraag voor ontheffing houtwallen Biltse Duinen. De gemeente De 
Bilt heeft de Biltse Duinen als een gemeentelijk landschapsmonument aangewezen. Met twee 
particuliere eigenaren is daarover een conflict ontstaan. Beiden hebben 4 hectare grond in bezit. Zij 
hebben hun gebied vrijwel ontoegankelijk gemaakt door houtwallen en bomenkapbewegingen uit te 
voeren waardoor paden versperd worden. Hij vraagt of de provincie actie kan ondernemen zodat de 
toegankelijkheid van het gebied gewaarborgd kan worden. Hij stelt de volgende vragen: 

1. Delen G.S. de opvatting van D66 dat het oprichten en ophogen van allerhande houtwallen en 
het versperren van voetpaden de toegankelijkheid van het gebied frustreren? 

2. Achten G.S. het kappen van de bomen wel legaal? 
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3. Delen G.S. de opvatting van D66 dat de toegankelijkheid van het gebied gehandhaafd dient 
te worden? Zo ja, is men dan bereid op te treden bv. in het kader van de Boswet in de richting 
van de twee particuliere eigenaren? 

4. Hebben G.S. inmiddels de aanvraag ontvangen en in behandeling genomen? Zullen G.S. deze 
aanvraag in het licht van de toegankelijkheid van het natuurgebied dan ook afwijzen? 

 
De heer Krol is op de hoogte van het conflict tussen de gemeente De Bilt en de betreffende 
eigenaren over de toegankelijkheid van een gebied in de Biltse Duinen. Het probleem is ontstaan 
toen grote delen van dit gebied op de markt kwamen. De provincie had toen tot aankoop van 
grondgebied moeten overgaan, echter, dat is niet gebeurd. Toen gronden later alsnog beschikbaar 
kwamen, heeft de provincie toch nog grote delen van de Biltse Duinen kunnen verwerven. Via HUL 
komen ze weer in goede bescherming.  
Op de vragen van D66 antwoordt hij als volgt: 

1. G.S. delen de opvatting van D66. 
2. De kap van de bomen is niet legaal. De provinciale handhavers houden zich met deze kwestie 

bezig. 
3. De heer Krol deelt deze opvatting van D66. Op grond van de rangschikking van de beide 

grondgebieden onder de Natuurschoonwet kan er openstelling worden geregeld, echter, dat 
hoeft niet. Wanneer de beide eigenaren geen openstelling wensen dan heeft dat voor 
betrokkenen wel nadelige fiscale consequenties, maar voor de provincie is openstelling niet 
meer afdwingbaar. G.S. betreuren dat wel. De afsluiting van het gebied is een ongewenste 
ontwikkeling. De provincie Utrecht en de gemeente De Bilt trekken in deze kwestie 
gezamenlijk op.  
G.S. zijn ook bereid handhavend op te treden in het kader van de Boswet, maar de 
toegankelijkheid van het gebied is daarmee niet gewaarborgd. 

4. G.S. hebben een aanvraag ontvangen en G.S. zijn voornemens nadere eisen te stellen aan de 
opgeworpen hout- en takkenrillen.  
De heer Krol is van oordeel dat deze kwestie kritisch beoordeeld moet worden, omdat het 
hier om een ongewenste ontwikkeling gaat.   

 
De heer De Vries memoreert vervolgens dat de D66-statenfractie recent op uitnodiging van de D66-
gemeenteraadsfractie een werkbezoek aan Woerden heeft gebracht. Daarbij kwam ook de 
ontwikkeling van een bedrijventerrein in polder Bijleveld aan de orde. Vanuit het college van B&W 
werd kritiek geuit op de gebrekkige samenwerking met de provincie op dit dossier. Daarnaast 
onderstreepte een bezoek ter plekke het verzet van direct omwonenden in de polder. Ook de D66-
statenfractie zet vraagtekens bij de ruimtelijke plaatsing en inpassing van dit bedrijventerrein en 
heeft daarom de volgende vragen:  

1. Is het correct dat de provincie de realisatie van een bedrijventerrein ten oosten van Harmelen 
en ten zuiden van de A12 ruimtelijk heeft afgewezen? De heer Krol antwoordt bevestigend. 

2. Gelden dezelfde bezwaren voor de realisatie van een dergelijk bedrijventerrein ook voor de 
locatie polder Bijleveld (ten oosten van Harmelen en ten noorden van de A12)? De heer Krol
antwoordt dat er een intensief traject is geweest met het gemeentebestuur van Woerden en de 
provincie heeft tegen bepaalde ontwikkelingen “nee” gezegd, bv. tegen de golfbaan bij 
Kamerik en het bedrijventerrein ten zuiden van de A12. In de discussie is wel aangegeven dat 
er eerder sprake was van ruimtelijke plannen ten noorden van de A12, o.a. in het kader van 
de NV Utrecht. G.S. vinden die locatie nog niet aanvaardbaar, maar achten deze minder 
onaanvaardbaar dan het gebied ten zuiden van de A12. Het nemen van een beslissing over 
een structuurvisie is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De provincie speelt daar geen rol 
in. De provincie komt in beeld bij het bestemmingsplan. De provincie zal een 
bestemmingsplan voor een bedrijventerrein in Bijleveld niet positief ontvangen mits er aan 
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een aantal duidelijke randvoorwaarden is voldaan. Zo moeten nut en noodzaak van een 
dergelijke bedrijfsterreinontwikkeling lokaal en regionaal onomstotelijk worden aangetoond. 
Daarnaast is het gebied gelegen in Nationaal landschap Het Groene Hart en zijn er 
kernkwaliteiten in het geding: deze moeten hoe dan ook in acht worden genomen.  

3. Zijn GS bereid eerst de monitoring en eventuele herstructurering van bestaande 
bedrijventerreinen zoals besproken in de commissie MME van 2 november af te wachten 
alvorens over een nieuw (regionaal) bedrijventerrein in of rond Woerden te onderzoeken? De 
heer Krol bevestigt dit. Eerst moet nut en noodzaak van een bedrijventerrein worden 
onderzocht, inclusief de toepassing van de SER ladder en de herstructureringscapaciteit. 

4. In hoeverre houden GS vast aan de locatie Woerden-West, zoals die in de huidige 
Provinciale Structuurvisie is opgenomen? De heer Krol antwoordt dat, wanneer voor die 
locatie initiatieven zouden worden ontwikkeld, de provincie op grond van vigerend beleid 
daar medewerking aan moet verlenen. G.S. hebben eerder uitgesproken te willen nadenken 
over andere locaties. Echter, Woerden-West zal alleen in heroverweging worden genomen, 
wanneer er serieuze alternatieven mogelijk zijn gebleken. Zolang dat niet het geval is, blijft 
wat G.S. betreft de formulering van de provinciale structuurvisie overeind. G.S. realiseren 
zich terdege dat Woerden-West gelegen is in het Nationaal landschap en in het venster 
Bodegraven-Woerden, hetgeen de nodige rijks- en provinciale belemmeringen oplevert.  

5. Kunnen GS aangeven hoe zij met de gemeenten Woerden, Montfoort, Oudewater en Utrecht 
tot nadere afspraken en afstemming komen rond het dossier bedrijventerreinen?  
De heer Krol deelt mede dat in het convenant bedrijventerreinen van rijk, IPO en VNG 
waarvan de ondertekening thans is voorzien op 27 november a.s., wordt afgesproken dat 
regionale afstemming in samenwerking gaat plaatsvinden. De provincie stelt beleidskaders 
vast, ziet toe op regionale samenwerking en regisseert de bovenregionale afstemming. Over 
de uitwerking van dit convenant is de provincie op regionaal niveau met gemeenten in 
gesprek. In de uitwerking van Utrecht-West wordt het onderwerp regionaal bedrijventerrein 
meegenomen. In de gesprekken wordt het eerder uitgevoerde onderzoek ten behoeve van de 
onderbouwing van Woerden-West meegenomen.  
De heer Krol vindt het in het kader van zorgvuldig ruimtegebruik niet acceptabel wanneer er 
in Rijnenburg 100 ha. regionaal bedrijventerrein wordt aangelegd terwijl er 20 km verder in 
de polder Bijleveld een regionaal bedrijventerrein zou worden aangelegd. 
Wanneer er toch nog duidelijk aantoonbare lokale behoefte aan bedrijfsterrein in Woerden 
overblijft, dan is het een legitieme vraag van de gemeente Woerden waar dat mogelijk zou 
kunnen zijn.  

 
De heer De Heer geeft aan dat de Verenigde Naties het jaar 2010 hebben uitgeroepen tot het jaar van 
de biodiversiteit. Vorige week gaf een brede coalitie het startschot voor deze campagne. De coalitie  
wordt aangevoerd door de provincie Noord Brabant die een speciale taskforce biodiversiteit heeft. 
Inmiddels hebben 25 partijen zich bij de coalitie biodiversiteit aangesloten. De provincie Utrecht 
was daar niet bij terwijl de provincie wel werd vermeld in de uitnodiging voor de startbijeenkomst, 
als één van de oprichters van de coalitie biodiversiteit 2010. De heer De Heer stelt de volgende 
vragen: 
1. Is de provincie van plan om zich bij de coalitie aan te sluiten? 
2. Overweegt de provincie Utrecht de instelling van een taskforce biodiversiteit? 
 
De heer Krol memoreert dat de provincie in 1992 bij het Beleidsplan Natuur en Landschap stevige 
stappen heeft gezet om de biodiversiteit te beschermen, te bewaren en te ontwikkelen. Het IPO heeft 
gesproken over de vraag hoe provincies in 2010 extra aandacht kunnen geven aan de biodiversiteit. 
Duidelijk is dat de provincie Utrecht in 2010 extra aandacht aan het thema biodiversiteit zal geven. 
Spreker heeft geen principiële bezwaren om een taskforce biodiversiteit te vormen, echter, of dat 
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samen moet met de provincie Noord Brabant of een eigen ininiatief moet zijn kan hij nu nog niet 
zeggen. Dat wil hij nader bestuderen. Hij zegt toe dat hij de commissie RGW daarover in het 
voorjaar 2010 nader zal informeren.  
 
6. Termijnagenda 
De voorzitter memoreert dat de provincie Flevoland de provincie Utrecht samen met twee andere 
provincies heeft uitgenodigd voor een debat over de Noord Vleugel. Het ziet ernaar uit dat er eind 
januari/begin februari 2010 een samenkomst zal worden georganiseerd voor de desbetreffende 
Statencommissies van de provincies Noord Holland, Flevoland en Utrecht over de ontwikkelingen 
binnen de NV Utrecht. 
T.z.t. zal de commissie hiervoor een uitnodiging ontvangen.    
 
Voorts kondigt de voorzitter aan dat de commissie RGW zal worden uitgenodigd tot het bijwonen 
van de vergadering van de commissie WMC op 30 november a.s. voor de bespreking van de 
startnotitie Ruimte en Cultuur;  dit raakt ook het werk van de commissie RGW.  
 
7. Statenvoorstel Provinciaal Waterplan en Deelplan Kaderrichtlijn Water 2010-2015 
De voorzitter deelt mede dat zich 6 insprekers hebben aangemeld. Hij geeft eerst het woord aan deze 
insprekers.  
 
Mevrouw E. Beeke-van der Graaf leest namens de Veiligheidsregio Utrecht een notitie voor. Deze 
notitie wordt als bijlage 1 aan dit verslag toegevoegd. Kortheidshalve zij daarnaar verwezen.  
 
Mevrouw H. van Dam leest namens de Natuur- en Milieufederatie Utrecht een inspreeknotitie voor. 
Deze notitie wordt als bijlage 2 aan dit verslag toegevoegd. Kortheidshalve zij daarnaar verwezen.  
 
De heer J. Vendrik leest een notitie voor namens de Vereniging Onafhankelijke Natuur Informatie. 
Deze notitie wordt als bijlage 3 aan dit verslag toegevoegd. Kortheidshalve zij daarnaar verwezen.  
 
De heer H. Velthuizen leest een notitie voor namens LTO Noord. Deze notitie wordt als bijlage 4 
aan dit verslag toegevoegd. Kortheidshalve zij daarnaar verwezen.  
 
De heer A.H. van den Engel, agrarisch ondernemer, leest eveneens een notitie voor, die als bijlage 5 
aan dit verslag toegevoegd. Kortheidshalve zij daarnaar verwezen.  
 
De heer J.J.M.H. Wintraecken leest mede namens de Stichting Bewonersplatform Brugakker te Zeist 
een notitie voor, die als bijlage 6 aan dit verslag wordt toegevoegd. Kortheidshalve zij daarnaar 
verwezen. 
 
De voorzitter geeft de commissie gelegenheid tot het stellen van vragen aan de insprekers.   
 
De heer Kloppenborg vraagt of de heer Wintraecken de door hem gemelde verontreiniging van het 
water door schadelijke chemicaliën nader kan toelichten.  
De heer Wintraecken antwoordt dat chemische stoffen in toenemende mate door de opwarming van 
het water in de ondergrond gaan oplossen. In de ondergrond is er enige mate van stroming. Daardoor 
zullen chemische stoffen zich gaan verplaatsen en is het risico reëel dat dit water in het drinkwater 
terecht komt. 
In het kader van KWO kunnen putten in de diepte verstopt raken. Die moeten worden ontstopt en 
daarvoor wordt ontstopper gebruikt. Ontstopper bestaat uit redelijk gevaarlijke chemicaliën. Spreker 
“vindt het te gek voor woorden” dat de provincie Utrecht vergunning geeft voor het gebruik van 
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zoutzuur om de putten te ontstoppen. De bewering dat zoutzuur verwijderd kan worden is volstrekt 
onjuist. 
 
De heer Balemans vraagt concreet welke gevaarlijke chemische stoffen door opwarming van het 
water in de ondergrond gaan oplossen. Hij vraagt of er in strijd met wet- of regelgeving wordt 
gehandeld. De heer Wintraecken stelde nl. dat deze commissie onjuist en onvolledig zou zijn 
ingelicht. Politiek gezien zijn dat zware woorden. Hij vraagt of de heer Wintraecken specifieke 
notities over deze kwestie naar de commissie kan sturen. 
De heer Wintraecken memoreert dat hij een zienswijze bij de provincie Utrecht heeft ingediend, 
echter, deze is niet correct geciteerd. Op de vraag op welke chemicaliën hij doelde verwijst hij naar 
het Grote Waterplan in Nederland. In een aantal gebieden in Nederland zijn grote zorgen rondom het 
mobiel worden van bepaalde chemicaliën. Om die reden staat de provincie Gelderland KWO op vele 
plekken niet toe. 
Hij heeft ook bij de rijksoverheid een zienswijze ingediend. Op ambtelijk niveau heeft men hem 
toegezegd dat er verder onderzoek zal worden gedaan en dat er bij de minister op zal worden 
aangedrongen dat de desbetreffende commissie over KWO en EUG zich nader dient te beraden over 
de risico’s voor het grondwater.  
De heer Wintraecken memoreert dat er 70 tot 80 jaar geleden in Zeist chloorkoolwaterstoffen in de 
grond terecht zijn gekomen. De kosten van sanering bedragen € 160 miljoen per jaar om schoon 
drinkwater te verkrijgen. De prijs daarvan komt uiteindelijk altijd bij de burger terecht. Zijn verzoek 
is om nu goed na te denken en dit probleem onder ogen te zien om herhaling van een dergelijke 
vervuiling te voorkomen.  
Hij betreurt het zeer dat G.S. zijn bezwaar op formele gronden heeft afgewezen. 
De heer Balemans ziet aanvullende informatie van de heer Wintraecken gaarne tegemoet.  
 
De heer Duquesnoy vraagt waarom waterschappen en drinkwaterbedrijven niet ingaan op de gevaren 
voor het drinkwater, zoals deze door de heer Wintraecken worden gesignaleerd.  
De heer Wintraecken deelt mede dat Vitens bepaalde chemicaliën gebruikt om de verstopping van 
putten op te heffen. Bij Vitens is de situatie zo dat het water altijd maar één kant op stroomt, nl. naar 
de put toe en daarna wordt het als ruw water opgewerkt. Het waterleidingbedrijf spoelt oneindig, dag 
in dag uit, waardoor de chemicaliën daadwerkelijk verdwijnen. Echter, bij KWO ligt dat anders. Bij 
KWO gaat het water omhoog, wordt gebruikt en wordt weer teruggepompt en dat betekent dat de 
vervuiling niet kan worden weggenomen. 
Met nadruk stelt hij dat KWO op de lange duur behoorlijke vervuiling van het grondwater tot gevolg 
zal hebben. Hij wil trachten dat te voorkomen.  
 
Mevrouw Bodewitz heeft van de heer Wintraecken begrepen dat er nadere onderzoeken zullen gaan 
plaatsvinden. In die zin wordt er van de provincie geen specifieke actie verwacht, zo begrijpt zij. 
 
De voorzitter dankt de insprekers voor hun reacties en geeft vervolgens het woord aan de 
commissieleden. 
 
De heer Balemans laat weten dat de VVD fractie op hoofdlijnen kan instemmen met het beleid zoals 
dat is verwoord in voorliggend statenvoorstel. Eén van de insprekers doelde op rondzwervende 
chemicaliën. In 2008 hebben P.S. een duidelijk besluit genomen over KWO; in dat kader moet alles 
worden bezien. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan kan daarover gediscussieerd worden. 
Mogelijk nieuwe informatie van de zijde van insprekers zal door de VVD eventueel betrokken 
worden bij de statenbehandeling van dit voorstel.  
De VRU heeft aangegeven in dit gebied een bepaalde taak te hebben. Hij vraagt de gedeputeerde of 
dat regelmatig in regulier overleg aan de orde komt. Hij constateert dat ook de VRU is opgenomen 
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in het overzicht van reguliere partijen waarmee regelmatig overlegd wordt. Spreker gaat ervan uit 
dat de provincie op goede en evenwichtige wijze overlegd met alle betrokken partijen, inclusief de 
VRU. 
Voor wat betreft de financiën wordt gesteld dat de kosten gedekt zijn tot 2012. Voor de financiering 
zal een beroep worden gedaan op de dan beschikbare middelen. Hij vraagt of dit een open eind 
financiering is of dat het beleid uiteindelijk niet zal kunnen worden uitgevoerd wanneer er 
onvoldoende financiële middelen zijn. Moeten de volgende staten de financiële middelen ter 
beschikking stellen, gegeven het beleid of is er nog onduidelijkheid over het beschikbaar hebben van 
geld voor deze wettelijke taken? Spreker benadrukt dat wettelijke taken hoe dan ook moeten worden 
uitgevoerd.  
Hij heeft geconstateerd dat de belangen van de verschillende partijen (de mens, de natuur, de boer) 
op een evenwichtige manier zijn afgewogen. Het Provinciaal Waterplan en het Deelplan van de 
KRW voldoen dan ook aan de wensen van de VVD.   
 
De heer Seldenrijk deelt mede dat het CDA op hoofdlijnen kan instemmen met de voorliggende 
plannen. Uit de vele zienswijzen, die zijn ingediend, blijkt dat de voorgenomen maatregelen en 
ambities op een breed draagvlak kunnen rekenen. Het CDA realiseert zich dat men er nog niet is qua 
ambities en te nemen maatregelen. Ambities die nog niet in voorliggend voorstel benoemd zijn 
kunnen toch via gebiedsprocessen integraal tot uitvoering komen. Het is goed dat G.S. gestreefd 
hebben naar realistische doelen voor deze periode. Dat moet niet worden opgevat dat de betrokken 
partijen achterover kunnen leunen. Er ligt nog genoeg huiswerk om zaken concreter en inzichtelijker 
te maken. Dat is volgens het CDA huiswerk voor G.S.om uit te voeren en te rapporteren aan P.S. 
Naast de voortgangsrapportage moet er ook een “te doen lijst” komen, om inzichtelijk te maken wat 
er nog kan worden verwacht. 
Er is nog geen duidelijk zicht op de financiën, met name de bijdragen van de afzonderlijke partijen 
zoals waterschappen en het rijk. Het CDA vraagt wat er is toegezegd en waar de open einden liggen, 
mede gezien de bezuiniging van € 100 miljoen die de waterschappen moeten realiseren.  
Voor wat betreft de eigen provinciale verantwoordelijkheid voor de KRW vraagt hij of er een plus in 
zit boven de wettelijke eisen, zo ja, welke zijn dat dan, ook binnen het financiële geheel maar ook 
gezien de looptijd van het waterplan. 
Het CDA mist in het waterplan het kopje “maatwerk”. Waar gesproken wordt over bv. grotere 
pijlvakken, is volgens het CDA maatwerk nodig om alle belangen tot hun recht te laten komen. Het 
CDA vraagt GS om een toezegging dat waar mogelijk en nodig maatwerk wordt toegepast, bv. door 
de toepassing van technische oplossingen. Het gaat tenslotte om het doel en niet om de middelen.  
Er zullen nog onderzoeken worden gedaan waarvan de uitkomst t.z.t. aan deze commissie zullen 
worden voorgelegd. Het CDA is geïnteresseerd in de zgn. bronvervuilingen van de verschillende 
oppervlaktewateren die onder de KRW vallen. Zo is het bekend dat de Eem de nodige verbeteringen 
moet ondergaan. Waar komen die vervuilingen vandaan en hoe verhouden deze zich tot elkaar? Is de 
rioolzuivering in Amersfoort een belangrijke oorzaak of gaat het vooral om uitspoeling vanaf de 
Veluwe? Waar zijn maatregelen het meest effectief en kan dat worden aangetoond met een kosten 
baten analyse? Het is bekend dat het waterschap daar mee bezig is. Het CDA ziet de uitkomst 
daarvan graag terug in deze commissie.   
Insprekers gingen in op de juridische doorwerking van de KRW doelen tot 2021. Hij vraagt naar de 
reden waarom er geen disclaimer is opgenomen, terwijl Gelderland dat wel heeft gedaan. Nu is het 
zo dat, wanneer de doelen niet worden gehaald, er met terugkerende bewijslast moet worden 
aangetoond waarom de doelen niet konden worden bereikt.  
Hij vraagt of het juist is dat de verplichting van uit de KRW doorwerkt in de niet verplichte 
onderdelen van het provinciale waterplan, of gaat het hier slechts om een indruk van de NMU? 
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Mevrouw Dik laat weten dat haar fractie in hoofdlijnen positief is over voorliggend voorstel. Al bij 
de bespreking van het ontwerp waterplan heeft de fractie aangegeven zich te kunnen vinden in het 
tweesporen beleid. Voor de korte termijn het veilig stellen en waar mogelijk verbeteren van 
bestaande kwaliteiten en voor de lange termijn geldt de ontwikkeling van robuuste duurzame 
watersystemen. Vooral het laatste is belangrijk omdat de ruimtedruk in de provincie en soms 
tegenstrijdige belangen van verschillende grondgebruikers vragen om een visie voor de toekomst. 
De keuze om daarbij vooral gebruik te maken van bestaande gebiedsprocessen spreekt haar fractie 
aan. Dat sluit aan bij het advies van de Provinciale Commissie Leefomgeving waarbij ze overigens 
wel aanbevelen om in het waterplan meer aandacht te geven aan processen en procedures op 
gebiedsniveau. G.S. zullen dit in de uitvoering van het waterplan verder invullen en de uitkomsten 
daarvan worden met belangstelling afgewacht. Het waterplan is voor wat betreft haar ruimtelijke 
aspecten een structuurvisie, zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening. In het waterplan is het 
provinciaal belang zichtbaar gemaakt in tekstkaders. In één daarvan wordt gesteld dat buitendijkse 
woningen en bedrijven bij het Eemmeer een zelfde beschermingsniveau krijgen als binnendijks 
gebied. Haar fractie vraagt om welk gebied het gaat en om welke projecten. Waarom is deze keuze 
gemaakt? In het algemeen is haar fractie van mening dat buitendijks bouwen een risico met 
betrekking tot de waterveiligheid in zich heeft. Het is realistischer duidelijk te communiceren over 
de risico’s dan om voor veel kosten een schijnveiligheid te bieden. Uit kaart 8 en de toelichting blijkt 
dat water nog meer dan nu het geval is sturend wordt in de ruimtelijke ontwikkeling in onze 
provincie. Op basis van de inspraak is het waterplan op een aantal onderdelen gewijzigd, bv. voor 
het verbod op bodembewerkingen en kwetsbare veengebieden en voor het laten vervallen van de 
zonering op de Utrechtse Heuvelrug. In het algemeen vindt haar fractie de commentaarnota zeer 
zorgvuldig opgesteld. De ChristenUnie kan zich in de meeste inspraakreacties vinden. De reactie op 
inspraaknummer 12.6 over de waterparels, de ecologisch waardevolle wateren in de provincie, is 
echter wat te vrijblijvend. Had deze provincie inderdaad de ambitie om specifiek beleid voor het 
beschermen van de waterparels op te stellen? Zo ja, waarom is men daar nu van afgestapt? 
LTO bracht een mogelijke koppeling aan tussen de KRW doelen en planologische procedures. Water 
is in de ruimtelijke ordening een ordenend principe maar de  ChristenUnie ziet bepaald niet uit naar 
een herhaling van de discussie over fijnstof en bouwprojecten. Zij vraagt dienaangaande om een 
toelichting van het college. Dat geldt ook voor de normen voor fosfaat en stikstof. De reactie in de 
commentaarnota was erg technisch. De conclusie is dat de inspraakreactie van LTO is afgewezen. 
De ChristenUnie ziet daar graag een nadere onderbouwing van tegemoet.  
De inspraakreactie van de Veiligheidsregio Utrecht is positief beoordeeld maar daar is kennelijk 
onvoldoende aan tegemoet gekomen. Haar fractie vindt het pleidooi van de Veiligheidsregio 
sympathiek en wil daarop graag een reactie van G.S.  
Haar fractie was altijd erg positief over KWO maar erkent dat er zeer veel drukte in de bodem komt. 
Wederom is dit een uitnodiging aan P.S. en aan andere overheden om eindelijk aan de slag te gaan 
met driedimensionale structuurvisies en bestemmingsplannen, waarbij beleid voor de bodem wordt 
opgesteld.  
De groene ruggengraat is niet op de kaart gezet omdat de ontwikkelingen onvoldoende concreet zijn. 
Wat haar fractie betreft is een indicatief tracé zeer goed verdedigbaar omdat deze wel in de 
voorloper van het Groene Hart is opgenomen.  
In het waterplan wordt o.a. gesproken over “maatschappelijk acceptabel”. Om dat te kunnen bepalen 
moet er eerst een maatschappelijke discussie worden opgestart. Haar fractie heeft dat in eerdere 
vergaderingen over het waterplan benadrukt. Het gaat hier niet om een kerntaak van de provincie 
maar wel is gesignaleerd dat gemeenten hun verantwoordelijkheden niet of nauwelijks oppakken. 
G.S. hebben destijds aangegeven dat de onderwerpen “watergebruik” en “waterveiligheid” wel in het 
overleg met gemeenten aan de orde komen. Kunnen G.S. aangeven wat de stand van zaken is in dit 
overleg? Het bevorderen van duurzaam gebruik van water is immers één van de doelstellingen van 
de KRW. In het deelplan KRW staat op pag. 11 dat verwacht wordt dat voor het overgrote deel van 
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de waterlichamen in 2027 het doel wordt bereikt. Ook wordt er melding gemaakt van doelverlaging. 
De ChristenUnie wil benadrukken dat de provincie zich tezamen met de waterpartners tot het uiterste 
moeten inspannen om wel de KRW doelstellingen te kunnen behalen. Uitgangspunten waren immers 
betaalbaar en haalbaar. Voorts brengt mevrouw Dik het volgende naar voren: 

• De koelwaterlozingen hebben op veel plaatsen meer invloed dan opwarming door 
klimaatverandering. Wordt het niet tijd om creatieve oplossingen te bedenken om 
koelwaterlozingen tegen te gaan? De PvdA stelde voor om koelwater te benutten in een 
systeem van koude warmte opslag. 

• Op pag. 17 staat onder “borgen van bestaande kwaliteit” dat dit betekent: het bieden van 
zekerheid aan de burger. De ChristenUnie ziet die woorden liever niet. Nederland is een 
deltagebied en de inwoners moeten leren leven met de lusten en de lasten van het water. 
Waterveiligheid is belangrijk maar kan nooit met zekerheid worden gegeven.  

• Op pag. 23 staat de wens van de provincie om de Grebbedijk te gebruiken als pilotproject 
voor het concept Deltadijk. Is er op dit punt iets te melden? 

• Op pag. 25 en 38 staat dat “significant negatieve effecten op Natura 2000 doelstellingen 
evident zijn uit te sluiten.” De ChristenUnie vraagt naar de tekst in gewoon Nederlands.  

• Voor het Langbroekerweteringgebied wordt geconstateerd dat landbouw en natuur zich 
beiden niet optimaal kunnen ontwikkelen. Ook rond de natuurdoelstellingen in het Binneveld 
bestaan zorgen. De waterlichamen in het gebied van waterschap Vallei en Eem scoren laag 
op de ecologische ladder. Gaat men hiermee wel aan de slag? 

• Op pag. 39 staat dat de provincie actief zal bijdragen aan de landelijke discussie over het 
zoetwatervraagstuk van West en Noord Nederland voor de middellange termijn. De 
ChristenUnie vraagt het college de commissie hierover bij te praten als er noemenswaardige 
feiten te melden zijn. De provincie wil samen met de waterschappen komen tot haalbare 
ecologische doelen voor alle oppervlaktewateren, dus ook buiten de KRW lichamen. Haar 
fractie onderschrijft die ambitie van harte en is benieuwd naar het tijdpad dienaangaande. 

• Hoofdstuk 15 gaat over mooier water. Een en ander is vaag geformuleerd. De 
belevingswaarde van water in het landschap dient nader uitgewerkt te worden.  
Het concept “water gedragen landschappen” maakt wel nieuwsgierig. 

• Voor wat betreft de financiën sluit zij zich aan bij de woorden van de VVD fractie. 
• Voorts vraagt zij hoe P.S. aangehaakt blijven bij de uitvoering. 

 
De heer Wijers laat weten dat D66 voorliggend voorstel zal steunen. Wel tekent hij daarbij aan dat 
de uitvoeringsparagraaf, hoofdstuk 19, van het waterplan wat gedetailleerder had moeten zijn en 
voorzien had moeten worden van meetbare doelen en een tijdpad. 
Voorts sluit hij aan bij eerder gestelde vragen over de financiën. 
D66 kan instemmen met de tekstsuggestie van de Veiligheidsregio Utrecht; een en ander kwam 
zojuist tijdens de inspraak naar voren. Hij vraagt of ook de gedeputeerde zich daarin kan vinden. 
D66 pleit ervoor de waterparels in het waterplan te vermelden, eventueel op een kaart. Daarmee 
wordt voorkomen dat de waterparels anders uit beeld gaan verdwijnen.  
 
Mevrouw Nalis vindt het belangrijk dat de samenwerkende partners op het gebied van het 
waterbeheer veel ambities hebben. Er zijn naar aanleiding van de inspraakreacties goede 
aanpassingen gedaan ten opzichte van het conceptplan. Op hoofdlijnen heeft haar fractie geen grote 
bezwaren tegen het plan. Wel tekent zij het volgende aan: 

• De rollen van de partners ten aanzien van het waterbeleid: volgens de wet is de provincie het 
kaderstellende orgaan en zijn de waterschappen de uitvoerende organen. De provincie en de 
waterschappen kunnen ook als partners samenwerken. De PvdA hecht aan de goede invulling 
van de kaderstellende rol van de provincie. 
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• Vorig jaar heeft de PvdA bij de bespreking van het ontwerpplan aangegeven dat de visie ten 
aanzien van de Langbroekerwetering duidelijker verwoord moet worden. Nu wordt slechts 
opgemerkt dat er sprake is van een verwevenheid van landbouw en natuur en dat beide zich 
niet optimaal kunnen ontwikkelen. Zij vraagt om een visie van hetgeen er op termijn in het 
gebied kan worden verwacht en hoe de provincie met die ontwikkelingen zal omgaan.  

• Bij de aanleg van waterkeringen moeten de normen in eerste instantie het uitgangspunt zijn. 
Daarnaast moet er ook gekeken worden naar een goede ruimtelijke inpassing. Dat vraagt om 
een integrale weging in relatie tot natuur, landschap en cultuurhistorie. 

• Voorts is het de vraagt wat de provincie gaat doen als de waterschappen de peilbesluiten niet 
goed zouden uitwerken; gaat de provincie dan een aanwijzing geven? 

• Het is een goede zaak dat er een prioriteitsvolgorde is ten aanzien van de verdroging met 
betrekking tot het schenken van aandacht aan de verschillende gebieden die leiden onder 
verdroging. Er moet niet alleen aandacht aan de TOP en de aan de sub TOP gebieden worden 
besteed maar ook aan de gebieden die ook kwetsbaar zijn, maar geen TOP of sub TOP 
gebied zijn. 

• De waterkwaliteit is van groot belang. Goede handhaving van wet- en regelgeving is ook van 
belang. 

• Op pag. 35 van de deelplan KRW wordt aangegeven dat ten aanzien van de lozing van 
bestrijdingsmiddelen een tweejaarlijkse handhavingsfrequentie wordt aangehouden. De PvdA 
vindt dat summier en vindt nadere argumentatie wenselijk. 

• Meer informatie over de wijze en de intensiteit van handhaving bij het omzetten van gras- 
naar akkerbouw in veenweidegebieden. De PvdA wil dat in principe niet toestaan maar dat 
moet dan wel gehandhaafd worden. 

• De tekst over de waterparels is te summier. Er dient extra aandacht aan de waterparels te 
worden geschonken, gezien hun specifieke recreatieve functie. Het aantrekkelijk maken van 
de waterparels heeft ook een functie in het beleven van recreatie en in de communicatie over 
water naar burgers toe. 
In een van de antwoorden op de inspraakreactie op het waterplan wordt aangegeven dat het 
grootste deel van de waterparels onderdeel is van Natura 2000, EHS, TOP en sub TOP 
gebieden, echter, dat geldt niet voor alle waterparels. 

• De waterparels moeten worden meegenomen in de KRW systematiek. Daarmee legt men 
zich meer vast op te bereiken doelen binnen een bepaalde periode. Die maatregelen hoeven 
niet altijd veel geld te kosten. De NMU gaf bv. aan dat de watergracht van Rijnauwen 
onderdeel is van de Hollandse Waterlinie en dat daarvoor geld beschikbaar is. Zo kan op een 
creatieve manier ook naar de andere waterparels worden gekeken. 

• Vorig jaar is bij het ontwerpplan aangegeven door de PvdA dat communicatie en 
voorlichting een belangrijk onderwerp is. Echter, dat komt nauwelijks terug in het waterplan. 
Overheden hebben destijds intensieve voorlichtingscampagnes gehouden over zorgvuldig 
omgaan met watergebruik. De indruk bestaat dat de ideeën van een aantal jaren geleden aan 
het afnemen zijn. Het is goed om samen met andere partijen na te gaan wat er kan worden 
gedaan aan communicatie en voorlichting op het gebied van zorgvuldig watergebruik naar 
huishoudens en bedrijven toe. De provincie heeft daar een belangrijke rol in. 

• Bij de begrotingsbehandeling heeft de PvdA iets gezegd over KWO. Wanneer gemeenten 
aanvragen doen voor ontwikkelingsgebieden voor KWO, dan moet worden nagegaan of 
gemeenten kunnen gaan werken met een gebiedsgericht masterplan of het maken van een 
bestemmingsplan voor de ondergrond. 

 
De heer Duquesnoy wil met name terugkomen op de woorden van de insprekers. 
- De SP pleit, evenals D66, voor opname van het tekstvoorstel van Veiligheidsregio Utrecht. 
- De SP pleit ervoor alle waterparels in het waterplan op te nemen. 
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- Het LTO wil geen normen/doelen vaststellen waar de gevolgen niet van kunnen worden 
overzien. De ChristenUnie verwees naar het woord “doelverlaging” op pag. 11. Hij vindt dit 
geen goede methode om met het plan om te gaan. Hij pleit ervoor dat woord weg te laten. 

- Een van de insprekers had het over de compassie van het bestuur voor de burgers en dat dit 
bij de provincie te wensen overlaat. De ChristenUnie vond de antwoorden erg technisch en 
moeilijk te doorgronden. De heer Duquesnoy vraagt of deze reactie ook naar de burgers is 
uitgegaan. 

- Naar aanleiding van de KWO vraagt hij naar de stand van zaken van onderzoeken. Hij 
verwijst ook naar de opvatting van Gelderland, nl. “nee tenzij”. Zijn vraag is of er wel 
voldoende kennis aanwezig is om volmondig ja tegen KWO te zeggen.  

 
De heer V.d. Lagemaat laat weten dat ook de SGP de tekstvoorstellen van de Veiligheidsregio 
Utrecht ondersteunt. De heer V.d. Engel stelde een vraag over drooglegging op kleigrond, nl. dat dit 
90 cm. is terwijl dat niet in het plan staat. Voor veengronden wordt de hoogte wel genoemd, nl. 
maximaal 60 cm. Zijn vraag is waarom kleigrond niet wordt genoemd. 
Hij wacht voorts de reactie van de gedeputeerde op vragen over de KWO af. 
Het meenemen van de kwetsbaarheid van de vitale infrastructuur voor overstromingen in de 
ruimtelijke afweging is opgeschaald naar provinciaal niveau 1. Dat is begrijpelijk. De vraag is echter 
of de betrokken gemeenten dat ook begrijpen. 
In het vorige plan waren de aardkundige waarden niet opgenomen maar nu wel. De SGP vraagt naar 
de reden daarvan. 
Voor het toekomstige veenweidebeleid is het nodig de bodemdaling sterk af te remmen. De SGP 
verwacht veel van nieuwe technische ontwikkelingen, zoals de omgekeerde drainage, waardoor het 
grondwaterpeil juist omhoog gebracht wordt, waardoor de bodem minder snel daalt. Als die 
ontwikkelingen zich voortzetten dan zal het verbod op snijmaïsteelt niet nodig zijn. Er zijn ook 
natuurorganisaties die de teelt van ruwvoeders in het algemeen willen verbieden. Ze maken daarin 
een denkfout. Ook het maaien en inkuilen van gras is ruwvoerteelt. Hij gaat ervan uit dat dit beslist 
niet verboden zal worden. 
De ambities en het maatregelenpakket in de prioritaire natuur geeft voldoende garantie dat aan de 
Europese verplichtingen voldaan kan worden. Bij de ambities in de waterlichamen wordt terecht 
vastgehouden aan het niveau die de omslag van geel, matig, naar groen goed markeert. In de scores 
komt dat terug als een zes. Gelet op de afspraak dat de KRW doelen haalbaar en betaalbaar moeten 
zijn, is dat in de ogen van de SGP voldoende. De KRW verplichtingen en grootschalige robuuste 
eenheden zullen er niet toe leiden dat daarbuiten gelegen ecologisch waardevolle wateren zoals de 
waterparels verloren gaan. Wat de SGP betreft behoeven deze waterparels geen extra bescherming 
en hoeven ze ook niet te worden opgenomen in het waterplan. De SGP vindt het noodzakelijk om de 
riooloverstorten te beëindigen. In principe zijn ze allemaal ongewenst en zeker in het kader van de 
KRW. Hij vraagt of G.S. kosten willen maken om de resterende riooloverstorten te beëindigen, 
immers, het gaat om een kostbare zaak en de waterschappen kunnen dat niet alleen dragen.   
De SGP kan voorliggend plan in hoofdlijnen steunen. 
 
De heer Kloppenborg steunt de inzet van dit waterplan, nl. het watersysteem robuust maken en 
geïntegreerd benaderen. Dit plan maakt de belofte redelijk goed waar. Het plan is een belangrijke 
opmaat voor de komende structuurvisie. Het is van belang dat het huiswerk tijdig af is omdat bij de 
volgende structuurvisie nog sterker van de lagenbenadering zal worden uitgegaan. Dat is van groot 
belang voor de uitgangspunten ten aanzien van de waterhuishouding en de gevolgen van de 
klimaatverandering. 
Belangrijk is het te weten wat de waterschappen gaan doen in het kader van GGOR. Ook dat heeft 
gevolgen voor de structuurvisie. Omgekeerd heeft de structuurvisie ook gevolgen voor de 
activiteiten van de waterschappen. Afstemming en gezamenlijk optrekken is van groot belang. 
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De provincie heeft inmiddels een beleid geformuleerd voor prioritaire gebieden. Ook worden er 
specifieke zwemwaterlocaties genoemd. Dat is positief. 
Andere zaken zijn nog enigszins vaag. 
In reactie op de inspraak van de stichting Milieuzorg Zeist over gebiedsprocessen wordt aangegeven 
“We zijn nog niet zo ver, misschien wel over twee jaar”. Het is van belang dat de gebiedprocessen 
scherp in beeld worden gehouden. Terzake verwijst hij ook naar de opmerkingen over de Groene 
Ruggengraat, het Binneveld en de Langbroekerwetering. Daarover is meer duidelijkheid gewenst. 
Op pag. 24 wordt Groot Mijdrecht Noord genoemd. Provincie en waterschap moeten er samen uit 
komen. Hij vraagt wat exact de inzet gaat worden van de provincie. 
Hij heeft geconstateerd dat waterschappen en provincie min of meer naar elkaar verwijzen, waar het 
gaat om de waterparels. Het is zaak dat partijen er gezamenlijk uitkomen, aangezien ze het belang 
van de waterparels onderstrepen, ook met behulp van externe financiering. 
De monitoring is in de KRW van groot belang. De bijdrage van de heer Wintraecken vond hij erg 
interessant en deed hem denken aan een bepaald voorval in de stad Utrecht over 
grondwateronttrekking hetgeen van grote invloed bleek te zijn op de grondwaterhuishouding. Zo 
werd een bouwproject voor jaren gestaakt wegens bodemverontreiniging die het gevolg was van 
grondwaterstromen. Voorts sluit hij zich bij het tekstvoorstel van de Veiligheids Regio Utrecht.  
 
Mevrouw Bodewitz onderschrijft het pleidooi van NMU over de waterparels. Het valt te betreuren 
dat de waterparels geen plek in het waterplan hebben gekregen, terwijl ze gekenmerkt worden door 
hun hoge aquatische natuurwaarde. Ze verdienen alleen daarom al bescherming. Deels vindt er 
borging plaats via o.a. Natura 2000 en de EHS gebieden, echter, de natuurdoelen zijn lang niet altijd 
gericht op aquatische natuur. Diverse waterparels liggen niet in beschermde gebieden. Voorts wijst 
zij in deze op de KRW plicht die betrekking heeft op alle wateren, ongeacht of ze een waterlichaam 
zijn of niet. Ook kent de KRW het stand stil principe, het beginsel van geen achteruitgang en dat 
heeft ook betrekking op de waterparels. Het in tegenstelling tot andere provincies niet benoemen van 
de waterparels in het provinciaal waterplan geeft een verkeerd signaal af. Nu wordt het aan de 
waterschappen overgelaten om deze wateren al dan niet in hun WBP op te nemen. Het resultaat is 
dat slechts één van de vier Utrechtse waterschappen, nl. HDSR, de waterparels op een voorzichtige 
manier in haar WBP noemt, terwijl de provincie in het waterplan kaders dient te stellen. 
Een en ander noemt zij onverantwoordelijk beleid en niet in overeenstemming met eerder door P.S. 
aanvaarde uitgangspunten over het waterbeleid. Zij benadrukt dat de provincie Utrecht in een eerder 
stadium betrokken is geweest bij het identificeren van de waterparels. Deze zijn als zodanig 
benoemd in de strategische visie op het waterplan. Zij citeert: 
“Voor u ligt de strategische visie op het waterplan 2010-2015 van de provincie Utrecht. In onze 
visie geven wij richting aan ons beleid voor waterbeheer en waterveiligheid in Utrecht. In het spoor 
van de KRW zijn gebieden geïdentificeerd met bijzondere aquatische waarde, de zogeheten 
waterparels. Doel van de waterparels is om gebieden met waardevolle natuur die niet onder de 
KRW vallen toch te beschermen en te onderhouden. De waterparels worden niet, zoals in de KRW 
wel gebeurt, gerapporteerd aan de EU maar worden in het toekomstige waterplan verankerd.” 
Deze strategische visie is in P.S. aangenomen op 23 juni 2008. P.S. hebben daarmee bepaald dat de 
waterparels een plek dienen te krijgen in het provinciale waterplan. Het niet opnemen van de 
waterparels is in de ogen van de PvdD een omissie en in strijd met de eigen strategische visie en de 
eerder door P.S. vastgestelde beleidsrichting voor het waterplan.  
De PvdD verzoekt G.S. om de waterparels op te nemen in het provinciale waterplan en om in de 
komende planperiode in samenwerking met de waterschappen te onderzoeken hoe de hoge 
aquatische natuurwaarde het best beschermd kan worden.  
De heer Balemans wijst erop dat de KRW en het waterplan inderdaad spreken van het borgen van de 
waterkwaliteit. Via de EHS en Natura 2000 is dat allemaal geborgd. De SGP fractie heeft daar 
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zojuist op gewezen. Het kan toch niet de bedoeling zijn om in allerlei plannen doublures op te 
nemen. 
Mevrouw Bodewitz geeft aan dat niet alles binnen de EHS en in Natura 2000 valt. Ook ligt de 
bescherming niet altijd op de aquatische natuurwaarden. 
De heer Balemans ziet dit punt anders. Hij is van mening dat Natura 2000 en de EHS voldoende zijn 
om de waterparels adequaat te beschermen. 
Mevrouw Bodewitz gaat in op de gemeentelijke zorgplicht op het gebied van grond- en hemelwater. 
Er is een lacune in de Waterwet wanneer gemeenten zich niet aan de zorgplicht houden. De 
provincie heeft geen specifieke directieve mogelijkheden. De PvdD vraagt wel om een sterke regie 
en stimulering van samenwerking tussen gemeenten en waterschappen, o.a. door middel van het 
sluiten van waterakkoorden. Zij vraagt of de gedeputeerde daartoe mogelijkheden ziet in de 
toekomst. Voorts heeft zij nog een aantal technische vragen die zij graag schriftelijk wil indienen. 
De voorzitter stemt daarmee in.  
Mevrouw Bodewitz laat tot slot weten dat zij het pleidooi van de ChristenUnie onderschrijft voor 
wat betreft het drie dimensionale beleid. Zij wil graag in een andere vergadering terugkomen op de 
risico’s van EUG en hoe de provincie daarmee zal omgaan.  
 
De heer Binnekamp gaat over tot beantwoording van de vragen.  
Voorliggende plannen zijn na veel overleg tot stand gekomen en kunnen op veel draagvlak rekenen.  
Vele partijen zijn erbij betrokken, w.o. de waterschappen, het rijk, organisaties bv. NMU en andere 
groene organisaties. Het plan wordt algemeen aanvaard. Aan de KRW is een proces van jaren vooraf 
gegaan in de diverse RBO’s. Utrecht participeert in RBO Rijn Midden en in RBO Rijn West. 
Uitvoerig is gesproken over de doelen die moeten worden gehaald. 
Het waterplan is een plan op hoofdlijnen, gericht op duurzame en robuuste watersystemen. Daarmee 
is men voorbereid op de toekomst, dat water langer kan worden vastgehouden in het systeem tijdens 
droogteperioden en dat daarmee de watervoorziening kan worden geregeld. Naast veiligheid en 
waterbeheer wordt ook gewerkt aan de beleving van het water en de recreatie. Terzake wijst hij op 
de vier genoemde zwemlocaties.  
Opmerkingen zijn gemaakt over het communiceren met burgers over het duurzaam omgaan met 
water. Die discussie is al eerder in deze commissie gevoerd. Spreker vindt dat geen taak van de 
provincie maar van gemeenten en de rijksoverheid. De overheid verspreidt daarover inmiddels 
meerdere boodschappen via radio en TV om de burger bewust te maken van beter omgaan met 
water. Ook is er aandacht voor een beter gebruik van het rioleringsysteem; dat is duidelijk een taak 
van gemeenten en rijksoverheid. Hij is wel bereid daarop in te zetten en participeert in landelijk 
overleg, echter, die taken moet men wel laten waar zij horen, nl. bij het rijk en bij gemeenten.  
De heer Balemans ging in op de VRU. De provincie heeft uitvoerig met de VRU over de tekst 
overlegd. De tekst is voor 99% gewijzigd volgens de wens van de VRU. Er zijn vele partners 
betrokken bij veiligheid en rampenbestrijding en niet in de laatste plaats de VRU, waarvoor hulde. In 
het plan staat dat de VRU onderdeel uitmaakt van de crisisbeheersing. Hij voelt er niets voor de 
taken van de VRU en van andere partners uitgebreid in het provinciale waterplan te beschrijven. Wel 
wordt de VRU in het waterplan genoemd. In voorkomende gevallen is de VRU voor de provincie 
een belangrijke partner in de rampenbestrijding.  
Vele fracties spraken over de financiën. Dit waterplan is financieel afgedekt tot 1 januari 2012. 
Tegen die tijd zullen er nieuwe budgetten beschikbaar moeten worden gesteld. Hij vindt het passend 
om in 2010, vooruitlopend op de begroting 2011 en 2012, financieringsvoorstellen te doen voor de 
uitvoering van het waterplan in komende jaren. Wanneer nu met het waterplan wordt ingestemd, dan 
zullen P.S. naar hij verwacht daarvoor in de begroting 2011 en in 2012 de nodige middelen 
beschikbaar stellen.  
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Naar aanleiding van de opmerkingen van het CDA, benadrukt de heer Binnekamp dat voorliggende 
plannen een breed draagvlak hebben. Ingezet wordt op de gebiedscommissies, vooral in de gebieden 
waar men met het watersysteem aan de gang moet. Overleg met de partners is nodig.   
Wat betreft de KRW, wil het college van G.S. uitgaan van haalbaar en betaalbaar en realistische 
doelen. De doelen zijn geformuleerd op basis van een landelijk kader en daaruit is uiteindelijk het 
cijfer zes gerold. Dat is niet erg hoog, zoals GroenLinks destijds aangaf, echter, van belang is het 
eerst aan te tonen dat een zes haalbaar is, immers, er moet nog enorm veel werk verricht worden om 
dat niveau te kunnen halen. Het gaat om maatregelen die maximaal kunnen worden uitgevoerd. Het 
waterschap heeft nadrukkelijk naar de RBO ’s gekeken. Voorliggende voorstellen ten aanzien van de 
maatregelen van het waterschap over het oppervlaktewater zijn de maximale maatregelen die 
mogelijk zijn. De doelen van de KRW zijn op zichzelf geformuleerd; vele maatregelen kunnen 
daaraan een bijdrage leveren, zo ook stikstof, fosfaat en nitraat. Wanneer er andere mogelijkheden 
zijn, omdat chemische stoffen beter beheersbaar zijn, dan kan het doel sneller worden bereikt zonder 
dat er naar fosfaat en stikstof wordt gekeken. In dit kader memoreert hij dat er in december met het 
LTO op landelijk niveau overleg gaat plaatsvinden over vermindering uitstoot van fosfaat, nitraat en 
stikstof. De Tweede Kamer is van oordeel dat de KRW geen negatieve invloeden mag hebben op de 
landbouw. Velen, waaronder hij zelf, zijn het daarmee eens. Wel staat hij op het standpunt dat ook 
de landbouw een bijdrage zal moeten leveren en met LTO zal naar een regionale aanpak worden 
gekeken. In de reconstructiegebieden wordt het probleem al aangepakt, echter, de fosfaat, stikstof en 
nitraatproblematiek is niet evenredig over de provincies verdeeld.  
Hij kan de visie van de heer Velthuizen niet helemaal onderschrijven. De normen voor fosfaat, 
stikstof en nitraat zijn geen doel op zich maar dragen bij aan het behalen van het ecologisch doel dat 
op dit moment op een zes is gesteld.  
De doelverlaging wordt nadrukkelijk niet genoemd om na te streven. Tot 2021 moeten de 
geformuleerde maatregelen worden uitgevoerd. Daar moet keihard aan worden gewerkt. Wanneer 
blijkt dat die niet uitvoerbaar zijn, om welke reden dan ook, dan zal met het kabinet en de RBO’s 
worden besproken of doelverlaging aan Brussel moet worden voorgesteld.  
Voor wat betreft de financiële bijdragen van partijen, laat de heer Binnekamp weten dat de opgave 
voor de oppervlaktewaterlichamen de financiële verantwoordelijkheid is van de waterschappen. Tot 
2027 zullen zij de maatregelen gefaseerd kunnen uitvoeren en het belastingsysteem daarvoor gaan 
gebruiken om de zaak te bekostigen. De gemiddelde tariefstijging van de waterschappen zal toch 
redelijk binnen de perken blijven. Waterschap Rivierenland heeft al een uitgebreid robuust 
watersysteem maar dat ligt weer anders in het gebied van het HDSR waar het gaat om polders. Daar 
zitten verschillen in. De provincie daarentegen is verantwoordelijk voor het grondwater; daarvoor 
zijn diverse financieringsbronnen nodig. De kosten kunnen betaald worden uit de lopende projecten, 
zoals TOP gebieden, EHS, AGV. 
Uiteraard is het mogelijk technische oplossingen te gaan overwegen. Er zijn ook innovaties gaande, 
niet alleen op het gebied van peilvakken en peilbesluiten. Hij denkt in dit verband ook aan de 
Bethunepolder. 
De heer Seldenrijk ging in op de MKBA. Het kabinet hanteert daarvoor een leidraad en daarmee is 
rekening gehouden zowel voor het oppervlaktewater als voor het grondwater. Echter, het blijkt heel 
moeilijk te definiëren te zijn wat de baten zijn van maatwerk. Het is van belang dat men nu aan de 
slag gaat en dan zal in 2015 en in 2012 blijken in welke mate de MKBA’s zouden kunnen worden 
verfijnd. Herijking nu noemt hij een “hell of a job”; daarmee zou de provincie het paard achter de 
wagen spannen.  
Het is juist dat de provincie heeft meegewerkt aan de identificatie van de waterparels. 24 van de 25 
waterparels zijn opgenomen in de EHS, in Natura 2000 en in de TOP gebieden. Daarbij moet het 
ook worden gelaten. Het zal een grote inspanning zijn om de doelen die zijn geformuleerd 
daadwerkelijk te kunnen realiseren. Met de vier Utrechtse waterschappen is afgesproken dat zij 
zullen nagaan of de waterparels in hun plannen kunnen worden meegenomen. Het is niet de 
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bedoeling dat er voor de waterparels provinciale kaders worden gesteld. Dat zou betekenen dat er 
nog veel meer inzet zal moeten worden gepleegd om dat te bereiken. P.S. zullen daar een aanzienlijk 
bedrag tegenover moeten stellen. G.S. voelen daar niets voor. Eerst moet worden ingezet op 
realisering van de waterparels die in EHS, Natura 2000 en in TOP gebieden zijn gedefinieerd. Dat 
zal een hele grote inspanning vragen.  
 
Mevrouw Bodewitz begrijpt dat het een financiële inspanning zal worden om de waterparels ook 
buiten de EHS en Natura 2000 te borgen. Tegelijkertijd gaf de gedeputeerde aan dat het slechts 1 van 
de 25 waterparels betreft. Zij vraagt of dat wel zo’n grote financiële inspanning zal zijn. 
Zij vraagt voorts of de natuurdoelen zich ook richten op het water zelf. 
Dat laatste wordt door de heer Binnekamp bevestigd. Inderdaad is 1 van de 25 waterparels buiten de 
EHS en Natura 2000 gehouden, echter, er zijn nog heel wat waterparels te benoemen. O.a. werd 
Rijnauwen genoemd. Wanneer de waterschappen de waterparels in hun beheerplannen willen 
opnemen met een termijn van 15 tot 20 jaar, dan is dat een goede zaak maar de provincie gaat dat 
niet kaderstellend voorschrijven. De waterparels die zijn geïdentificeerd, zijn opgenomen in de EHS, 
Natura 2000 en daar wil hij het bij laten. Hij meent dat deze gerealiseerd kunnen worden in de 
periode 2015-2021. 
Uiteraard zullen P.S. bij de uitvoering worden betrokken. De commissie zal daarover regelmatig een 
voortgangsrapportage ontvangen, ook over de uitvoering van de waterschappen.  
Het is juist dat buitendijks bouwen en wonen risico’s oplevert. Mensen die buitendijks willen gaan 
wonen moeten op die risico’s worden gewezen. Het kan niet zo zijn dat hetzelfde 
beschermingsniveau voor binnendijks wonen ook wordt geboden aan de mensen die buitendijks 
willen gaan wonen. 
Nogmaals stelt hij dat de normen voor fosfaat, stikstof en nitraat geen doel op zich zijn. Het draagt 
bij aan het halen van het doel, nl. het cijfer zes. 
De heer Binnekamp memoreert dat de commissie onlangs een presentatie heeft ontvangen over een 
bodemvisie. In het voorjaar 2010 zullen G.S. met zo’n visie komen waarin een integraal beeld wordt 
gegeven van het gebruik van de bodem, bovengronds en ondergronds. Ook KWO wordt daarbij 
betrokken. 
Het is beslist niet zo dat de provincie zonder meer KWO vergunningen afgeeft. P.S. hebben voor 
KWO een beleid vastgesteld. KWO mag worden vergund in het tweede watervoerend pakket, echter, 
niet in drinkwatergebieden of in grondwaterbeschermingsgebieden, om zo enig risico uit te sluiten. 
Bij de vergunningverlening worden de voorwaarden strikt gehandhaafd. In het waterplan wordt daar 
melding van gemaakt. KWO levert een flinke bijdrage aan CO2 reductie en in die zin is het een 
fantastisch systeem. Wel is het zo dat er aan allerlei systemen een bepaalde mate van risico 
verbonden is. Onderzoek wijst uit dat de toepassing van KWO verantwoord is. KWO speelt ook een 
rol in het Utrechtse cityproject, o.a. bij de amovering van het stationsgebied. De risico’s van KWO 
zijn in beeld en worden ingeschat. Met KWO wordt zeer zorgvuldig omgegaan.  
De inspreker doelde o.a. op Zeist. Daar doet zich een oude zeer omvangrijke vervuiling van de 
Sola/Gero fabriek voor. Vitens trekt daar grondwater weg voor de drinkwatervoorziening. In dat 
gebied is er een dubbele zuivering geïnstalleerd zodat de kwaliteit van het drinkwater gelijk is aan de 
bijzonder goede kwaliteit van het drinkwater in Leidsche Rijn.  
 
De heer Kloppenborg komt terug op de opmerkingen van de gedeputeerde over het Stationsgebied 
Utrecht en de zgn. biowasmachine. Het gaat daar om een zeer complexe zaak. KWO is op zich een 
mooi systeem, echter, de vergunningverlener moet heel goed letten op de complexiteit van het 
gebied. 
De heer Binnekamp antwoordt dat de provincie daarvan op de hoogte is. Dat is ook de reden dat er 
niet zonder meer een vergunning zal worden afgegeven.  
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Hij weet de tekst van Natura 2000 niet exact, dit naar aanleiding van een vraag van de ChristenUnie. 
Hij zal daar op terugkomen in de schriftelijke beantwoording. 
Zoetwatervoorziening staat niet op zich; daarvoor worden verdringingsreeksen toegepast die 
landelijk zijn vastgesteld. Wanneer er schaarste aan zoet water ontstaat, dan wordt er een 
verdringingsreeks van kracht, over de prioriteiten in de zoetwatervoorziening, dit met het oog op 
veiligheid, fabrieken die koelwater nodig hebben, natuur en landbouw. Per prioriteit wordt 
aangegeven wanneer de zoetwatervoorziening aan de orde is en wie voor welk doel zoet water 
ontvangt. Ook voor Amstelland is een verdringingsreeks van kracht. Hij is gaarne bereid de 
commissie alsnog de verdringingsreeks toe te zenden.   
Inderdaad is het juist dat de provincie kaderstellend is richting waterschappen. De KRW doelen zijn 
gezamenlijk ontwikkeld, met gemeenten, met de waterschappen, met de provincies, met het rijk en 
met klankbordgroepen, w.o. LTO, drinkwaterbedrijven en NMU. Op basis daarvan zijn de doelen 
gesteld en die gaan nu als kader voor de waterschappen gelden. 
Landbouw en natuur verhouden zich niet altijd even optimaal tot elkaar. Terzake verwijst hij naar de 
Langbroekerwetering. Getracht wordt dergelijke problemen via de gebiedscommissies aan te 
pakken. 
Mevrouw Nalis kan zich voorstellen dat dit nadrukkelijker in het waterplan wordt aangegeven. 
De heer Binnekamp wijst erop dat het waterplan doorspekt is van de gebiedscommissieaanpak.  
Wanneer de waterschappen hun verantwoordelijkheden onvoldoende oppakken, dan zal de provincie 
ze daar op aanspreken, immers, er moet verantwoording aan het kabinet en aan de EU worden 
afgelegd. De doelen, die in Brussel worden neergelegd, moeten verplicht worden uitgevoerd. Dat 
geldt voor de provincies voor het grondwaterbeheer en voor de waterschappen als het gaat om het 
oppervlaktewater.  
Schriftelijk zal hij terugkomen op de vraag van mevrouw Nalis over handhaving van 
bestrijdingsmiddelen. Jaarlijks wordt er een handhavingsprogramma voor allerlei terreinen 
vastgesteld waarover ook de commissie RGW wordt geïnformeerd. Hij adviseert mevrouw Nalis in 
het kader van de behandeling van dat handhavingsprogramma op haar vragen terug te komen, bv. 
over de frequentie handhaving van bestrijdingsmiddelen. 
Hij zal schriftelijk terugkomen op de vraag van de heer V.d. Lagemaat over de kleigrond. 
Twee jaar geleden zijn de documenten, die door P.S. zijn vastgesteld ten aanzien van Natura 2000, 
EHS e.d. aan de waterschappen voorgelegd. Dat zijn de kaders op basis waarvan de waterschappen 
de GGOR moeten vaststellen. Afgesproken is dat de GGOR in 2010 gereed zal zijn. Nog niet zeker 
is of die termijn voor alle waterschappen haalbaar zal zijn. Wel is men een eind op weg met GGOR 
dat een belangrijk instrument wordt voor de ruimtelijke ordening en de lagenbenadering. T.z.t. zal 
deze kwestie bij P.S. terugkomen.  
Gevraagd werd om monitoring van de voortgang van het waterplan. Dat gebeurt aan de hand van een 
meetsysteem voor grondwater en dat zal in de komende tijd verfijnd en verfraaid moeten worden. 
Hetzelfde geldt voor het oppervlaktewater. Ook is voorzien in een nulmeting zodat de niveaus in 
komende jaren inzichtelijk worden.  
De Groene Ruggengraat wordt betrokken bij de ontwikkeling van de natte structuur. Voorbeelden 
daarvan zijn de Bethunepolder en de Molenpolder.  
Voorts licht de heer Binnekamp toe dat de KRW alleen van toepassing is op de waterlichamen. Voor 
de overige wateren gaan de provincie met de overige partijen in overleg, nl. hoe de doelen daarvoor 
kunnen worden geformuleerd. Zolang er nog geen doelen zijn, gelden voor de overige wateren de 
huidige doelen die destijds door P.S. zijn vastgesteld. Er is dan ook volop aandacht voor ecologie in 
de overige wateren. Getracht zal worden het niveau op te hogen tot de KRW doelstellingen. 
Mevrouw Bodewitz verwijst naar artikel 1 van de KRW. Daaruit komt naar voren dat de KRW zich 
niet alleen tot de waterlichamen beperkt.  
De heer Binnekamp neemt hiervan acte.  
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De provincie is inderdaad betrokken geweest bij de identificatie van de waterparels. Dat vond zijn 
grondslag in de strategische visie. Inderdaad is er een zorgplicht van gemeenten, evenals dat het 
geval is voor de provincie en de waterschappen. Via Waterakkoorden worden daarover nadere 
afspraken gemaakt.  
 
Mevrouw Dik constateert dat niet al haar vragen zijn beantwoord. Zij zal daarover contact opnemen 
met de ambtelijke organisatie. De vraag over de Groene Ruggengraat wil zij nogmaals onder de 
aandacht van de gedeputeerde brengen. Er is een indicatief tracé opgenomen in de kaarten van de 
voorloper Groene Hart, vastgesteld door P.S. H.i. is er geen belemmering om het indicatief tracé 
Groene Ruggengraat in het waterplan op te nemen. Wat kan daarop tegen zijn? 
 
De heer Seldenrijk komt terug op de stikstof- en fosfaatnormen voor de oppervlaktewaterlichamen. 
Hij is blij te vernemen dat die geen doel op zich zijn maar wel nodig zijn voor het behalen van de 
ecologische doelen. Hij vraagt of daarover een afspraak is gemaakt in RBO Rijn West; waarom heeft 
de provincie Gelderland wel een disclaimer opgenomen? 
 
De heer V.d. Lagemaat vraagt waarom het tekstvoorstel van de VRU niet voor 100% wordt 
overgenomen.  
De heer Duquesnoy sluit zich bij die opmerking aan. 
 
De heer Binnekamp zet uiteen dat de voorloper Groene Hart nog in een structuurvisie moet worden 
omgezet; daarin zal de Groene Ruggengraat ongetwijfeld worden opgenomen. Hij zal met de heer 
Krol bespreken of het indicatief tracé voor de Groene Ruggengraat ook in het waterplan kan worden 
opgenomen. Zijn eerste reacties is dat daar geen bezwaar tegen is. 
Er is wel rekening gehouden met een disclaimer. De normen van het rijk zijn overgenomen en zijn  
vertaald in de factsheets. 
Voorts zegt hij toe te zullen nagaan of de volledige tekst van de VRU kan worden overgenomen. 
 
De voorzitter rondt het debat over dit agendapunt af.  
 
8. Vispasseerbaarheid (op verzoek van de Partij voor de Dieren) 
Mevrouw Bodewitz memoreert dat de PvdD vorig jaar een motie heeft ingediend om de 
mogelijkheid te onderzoeken van het instellen van een subsidieregeling voor het versneld 
visvriendelijk maken van poldergemalen. De gedeputeerde zou nagaan of de waterschappen daar 
behoefte aan hadden. AGV gaf aan behoefte te hebben aan onderzoek. De PvdD paste de motie aan 
tot een voorstel om de mogelijkheid te bekijken van het instellen van een subsidieregeling voor 
onderzoek en na te gaan of daar behoefte aan is bij de waterschappen. De gedeputeerde wilde dit 
voorstel eerst in deze commissie bespreken. Naderhand bleek dat het uitvoeringsprogramma voor 
KRW maatregelen uitgeput was qua financiën; dat was toen nieuwe informatie.  
Zij heeft geïnventariseerd hoe de verschillende waterschappen aankijken tegen een 
onderzoeksprogramma om poldergemalen sneller visvriendelijk te maken. De waterschappen hebben 
daarop verschillend gereageerd. AGV heeft laten weten dat kosten van beheer en onderhoud een rol 
spelen bij de keuze van de oplossing. Kennis over vismigratie vooral in poldergebieden en de 
effectiviteit van een oplossing is nog volop in ontwikkeling. Het is belangrijk kennis en ervaring in 
de praktijk op te doen en te delen. Capaciteit en geld voor monitoring en onderzoek spelen dus ook 
mee. 
Die reactie riep bij de PvdD vragen op. Welke kennis ontbreekt er dan? AGV gaf aan dat er weinig 
kennis is over de mate van visvriendelijkheid of visonvriendelijkheid van verschillende typen 
gemalen en over beheeraspecten, zoals de consequenties voor onderhoud van nieuwe visvriendelijke 
gemaaltypen. Dat vraagt om onderzoek naar vissterfte bij gemalen. Hierin wordt deels voorzien via 
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een lopend STOA onderzoek. Daarnaast blijft er bij waterschappen behoefte te zijn om in de eigen 
praktijk voor specifieke gemalen te onderzoeken of er sprake is van vissterfte en hoe het beheer er 
uit ziet. Daarvoor moeten hier en daar nieuwe typen gemalen worden geplaatst zodat daarmee 
ervaring kan worden opgedaan. De vraag is wat er onder monitoring wordt verstaan. AGV bedoelde 
daarmee dat de visstand in een gebied wordt gemonitored. Dit wordt gebruikt om de noodzaak van 
het vispasseerbaar maken van een gemaal te onderbouwen. De PvdD vroeg zich af of het lopende 
STOA onderzoek voldoende is. AGV gaf aan te onderkennen dat vissterfte in de praktijk van veel 
factoren afhankelijk is die niet allemaal door STOA onderzocht kunnen worden. Er blijft behoefte 
aan uitbreiding van de kennis (een database) over vissterfte bij gemalen. 
HDSR heeft onomwonden aangegeven dat subsidie voor onderzoek zeer welkom zal zijn. Wel werd 
er gewaarschuwd voor gefragmenteerd onderzoek wanneer wordt besloten tot afzonderlijke 
subsidiering aan de waterschappen. HDSR wil het onderzoek graag in samenwerking met STOA 
uitvoeren. 
Vallei en Eem wil in het algemeen graag meer onderzoek doen, zeker nu er vier gemalen aan 
vervanging toe zijn. Zonder onderzoek is er moeilijk een keuze te maken voor een bepaald gemaal. 
Ook Vallei en Eem wil dat onderzoek graag in samenwerking met STOA doen zodat de 
onderzoeksresultaten niet gefragmenteerd raken.  
Concreet vraagt mevrouw Bodewitz de commissie in te stemmen met de mogelijkheid tot het 
instellen van een subsidieregeling voor een dergelijk onderzoek. Bij de waterschappen blijkt daar 
behoefte aan te bestaan. Het probleem waar men tegen aan loopt is vooral het in werking nemen van 
nieuwe systemen, omdat beheer en onderhoud nog onzeker is. 
 
De voorzitter vraagt of de waterschappen de behoefte aan het instellen van een dergelijke 
subsidieregeling reeds aan de provincie hebben voorgelegd. Hij wijst erop dat de 
begrotingsbehandeling net achter de rug is. De wens in deze van de PvdD is daar niet naar voren 
gekomen.  
Mevrouw Bodewitz memoreert dat zij daarvoor een motie heeft ingediend en dat de gedeputeerde 
toen aangaf daarover verder te willen spreken in deze commissie.  
 
De heer Binnekamp waardeert de inzet van mevrouw Bodewitz zeer. Er is met de waterschappen 
veel gesproken over vispassages in poldergemalen. HDSR heeft dat opgenomen in het programma; 
daar hoort het ook in thuis. Dat geldt ook voor AGV. De waterschappen weten heel goed hoe het zit 
met de techniek als het gaat om het visvriendelijk maken van poldergemalen. Hij is bereid met de 
waterschappen te overleggen maar het gaat hem te ver om als provincie geld beschikbaar te stellen 
voor onderzoek van de waterschappen; de waterschappen zijn daartoe alleszins zelf in staat. Het is 
een taak van de waterschappen om dat zelf te programmeren. De waterschappen hebben toegezegd 
dat, wanneer er poldergemalen moeten worden vervangen, zij uitdrukkelijk rekening zullen houden 
met de vispasseerbaarheid, zeker als het gaat om de aanleg van nieuwe gemalen. 
 
De heer De Vries vindt het juist dat het onderzoek wordt neergelegd bij de waterschappen als 
uitvoeringsorganisatie. Hij memoreert dat de PvdD vertegenwoordigd is in een aantal 
waterschappen. Zijn vraag is of de PvdD ook via die kanalen heeft gepoogd om dit onderwerp en 
thema in de waterschappen aan de orde te stellen. 
 
De heer Kloppenborg is eveneens van mening dat de provincie niet specifiek subsidie behoeft te 
geven voor dergelijk onderzoek van de waterschappen. Om informatie uitwisseling onderling te 
bevorderen, suggereert hij hierover een themamiddag te organiseren. 
 
De heer V.d. Lagemaat laat weten dat hij het volledig eens is met de gedeputeerde. 
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De heer Nooteboom sluit zich daarbij aan. Overigens voelt de VVD niets voor een speciale 
themamiddag over dit onderwerp. Het CDA, de ChristenUnie en de PvdA sluiten zich daarbij aan.  
 
Mevrouw Bodewitz vindt een themamiddag niet zo zinvol om bestaande kennis uit te wisselen. Het 
gaat er juist om dat het STOA onderzoek niet volledig is en dat er meer kennis ontwikkeld moet 
worden. Wat de PvdD betreft zou de provincie een voortrekkersrol moeten vervullen wat betreft de 
KRW en de versnelling daarvan.  
Naar aanleiding van de vraag van de heer De Vries merkt zij op dat het de PvdD gebleken is dat deze 
zaak niet gemakkelijk onder de aandacht van Vallei en Eem kan worden gebracht. Daar wordt 
ervaren dat er vooral op de kosten wordt gelet en dat men huiverig is voor het uitproberen van 
nieuwe systemen. Vallei en Eem wil dat een systeem elders wordt uitgeprobeerd zodat zij daarna op 
grond van de opgedane kennis een veilige weg kunnen bewandelen. Om die reden pleit de PvdD 
voor een voortrekkersrol van de provincie.  
 
De voorzitter rondt de bespreking van dit agendapunt af. 
 
9. Ruimtelijke verkenning A12 zone 
Ter kennisname. 
 
10. Hart van de Heuvelrug: realisatieovereenkomst Leeuwenhorst 
Ter kennisname. 
 
11. Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2009 
Ter kennisname. 
 
12. Eo Wijersprijsvraag Vechtstreek 
 
13. Onderzoek wenselijkheid fusie tussen de waterschappen Vallei en Eem en Veluwe 
Mevrouw Dekkers en de heer Seldenrijk zijn van mening dat dit onderwerp thuishoort in de 
commissie BEM en niet in de commissie RGW. Zij verzoeken dit onderwerp als een ter 
kennisnamestuk in de vergadering van de commissie BEM te agenderen.  
De voorzitter zal dit punt opnemen met het presidium. 
 
14. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.  
 


