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2010RGW18 
 
VERSLAG van de vergadering van de Statencommissie Ruimte, Groen en Water van 
18 januari 2010 in het Provinciehuis 
 
Aanwezig:
Dhr. G. J. v.d. Werff (voorzitter), dhr. J. Binnekamp (gedeputeerde, t/m agendapunt 4), 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. C. Dik-Faber (ChristenUnie), dhr. drs. P.W. 
Duquesnoy (SP), dhr. J. Fastl (GroenLinks), dhr. drs. C. de Heer (ChristenUnie), dhr. J.F.M. 
Kloppenborg (GroenLinks), mw. D. Lamers-Tiecken (VVD, vanaf 14.05 uur), dhr. ir. R.J. 
Martens (PvdA), mw. G.W. Nalis (PvdA), dhr. L.W. Nooteboom (VVD), dhr. drs. T.G.P.M. 
Ruijs (CDA, tot 16.10 u), dhr. P. Seldenrijk (CDA), mw.ir. A.A. Swets (CDA, tot 15.00 uur), 
dhr. R.E. de Vries (D66) alsmede dhr. T.R. Weijers (D66); 
 
Met kennisgeving afwezig:
mw.drs. N. van Gemert (SP), dhr. J.v.d. Lagemaat en dhr. ir. B.A. Witteman (SP); 
 
Van ambtelijke zijde aanwezig:
dhr.drs. H. Schoen (adjunct-griffier) en mw. M.J. Strijbos (verslag). 
___________________________________________________________________________

1. Opening 
De voorzitter, de heer Van der Werff, opent de vergadering met een woord van welkom.  
De berichten van verhindering worden doorgenomen.  
De agenda wordt vastgesteld. 
 
2.  Ingekomen stukken 
Naar aanleiding van ingekomen stuk 6 geeft de voorzitter het woord aan twee insprekers, de heren P. 
Winsemius en A. van Oosterom spreken namens de Stichting ‘Wei in de Bovenlanden’.  
 
De inspreektekst van de heer P.Winsemius wordt als bijlage 1 aan dit verslag toegevoegd. 
Kortheidshalve zij daarnaar verwezen.  
De inspreektekst van de heer A. van Oosterom wordt als bijlage 2 aan dit verslag toegevoegd. 
Kortheidshalve zij daarnaar verwezen. 
 
Mevrouw Bodewitz vraagt de heer Van Oosterom of hij met Natuurmonumenten (als de 
terreinbeherende organisatie) heeft gesproken over de natuurontwikkeling op de smalle stroken. 
De heer Van Oosterom vertelt dat er continu overleg is met de gebiedscommissie, waarin 
Natuurmonumenten is vertegenwoordigd. Met de plannen van de Stichting wordt echter weinig 
gedaan, de gebiedscommissie verwijst naar de provincie. Dat is de reden dat de Stichting nu in de 
provincie naar voren brengt dat het proces niet goed verloopt. 
Over het onderzoek zijn boekjes met resultaten verschenen, maar ook hier wordt weinig mee gedaan. 
Natuurmonumenten is niet echt inhoudelijk op deze kwestie ingegaan, maar heeft gezegd dat de 
Bovenlanden een uniek gebied is. Zij zien het liever anders: zij willen de weidevogel geen prioriteit 
geven en willen andere natuur creëren. 
 
De heer De Vries vraagt de heer Winsemius of men antwoord heeft gekregen op de vragenlijst die de 
Stichting in november bij de gebiedscommissie De Venen heeft ingediend.  
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De heer Winsemius vertelt dat hierover is gesproken maar dat dit niet tot een concreet antwoord 
heeft geleid. De Stichting heeft gevraagd om een schriftelijke onderbouwing. Die is toegezegd maar 
is nog niet ontvangen. 
De heer De Vries verzoekt de heer Winsemius om, wanneer hij dit antwoord ontvangt, een kopie 
hiervan aan de Statenleden te doen toekomen. Deze zegt dit toe. 
De heer De Vries wijst erop dat de plannen voor de Bovenlanden deel uitmaken van een groter 
geheel. De polder staat niet op zichzelf. Het veenweidegebied en andere gebieden zijn in 
ontwikkeling. Hij meent dat de Stichting niet erkent dat dit een breder gebied aangaat. Van bewoners 
van polders wordt vaak een reactie ontvangen als ‘alles mag, zolang het maar blijft zoals het is.’ Dat 
beeld komt ook over uit de bijdrage van de heer Winsemius.  
De heer Winsemius denkt dat dit uit zijn bijdrage moeilijk is te destilleren, omdat hij vooral over de 
procesgang sprak. Wat hem opvalt, is dat de provincie eerst een beeld heeft geschetst van ‘er 
verandert niet zoveel’. Vervolgens verandert er in de plannen heel veel. Natuurinnovatie kan heel 
mooi zijn, maar het is altijd de vraag of de innovatie niet kan worden geïntegreerd met culturele 
waarden. In stedenbouw worden bestaande cultuurhistorische waarden geïntegreerd in nieuwe 
ontwikkelingen, waarna iets moois kan ontstaan. 
De heer De Vries vraagt een toelichting van de gedeputeerde op het genoemde gebrekkige 
communicatieproces. Hoe is hier mee omgegaan? 
 
De heer Martens vraagt of de heer Van Oosterom kan bevestigen dat van geen enkele partij is 
vernomen waarom de plannen van de Stichting niet kunnen worden ingepast.  
De heer Van Oosterom bevestigt dit. De gebiedscommissie heeft herhaaldelijk aangegeven hier niet 
over te gaan en verwijst door naar de provincie. Dat frustreert de bewoners enorm. Zij willen graag 
in gesprek met een instantie die hier wel over gaat. De Stichting staat niet negatief tegenover natuur, 
maar wil het gezamenlijk oplossen. Men waardeert hoe de Bovenlanden nu is ingericht. Er kunnen 
zaken veranderen, maar dan wel in samenspraak met de bewoners, zoals is afgesproken. 
De heer Martens zou graag inhoud en proces hierbij scheiden. Over de inhoud heeft zijn fractie de 
Stichting in december een e-mail gestuurd, over het proces wacht de PvdA-fractie de reactie van de 
gedeputeerde af. 
 
De heer Seldenrijk vraagt of de Stichting bij haar alternatieve plan alleen over de verworven gronden 
spreekt of dat dit de gehele polder betreft? 
De heer Van Oosterom meldt dat lokale agrariërs willen meedenken over hoe de natuurdoelen, zoals 
die in het plan van de Stichting staan omschreven, kunnen worden geïmplementeerd in hun 
grondgebied. Daarmee worden grotendeels de nog niet verworven gronden bedoeld.  
Het lijkt de heer Seldenrijk logisch dat de zwaardere doelen in de reeds verworven gronden worden 
gelegd en dat wordt geprobeerd een plan de campagne op te stellen voor de gronden eromheen. Hij 
kan nu niet beoordelen of het alternatieve plan hieraan voldoet. 
Spreker hoort, eventueel op een later tijdstip, graag van de gedeputeerde een toelichting op het 
proces en vraagt hem om een motivatie aan de Stichting waarom het plan wel of niet voldoet. 
 
De heer Kloppenborg wijst erop dat bij de verwoorde doelstellingen een zeker waterpeil hoort.  
Hij vraagt of binnen die condities bedrijven bedrijfseconomisch goed kunnen opereren.  
De heer Van Oosterom legt uit dat dit afhangt van het voorstel over het gebied, afkomstig van de 
provincie of van de gebiedscommissie. Als de polder wordt afgegraven, kunnen zijn melkkoeien 
nergens terecht. Daar bovenop komt de vraag waar de honderden kubieke meters grond blijven. 
Hij is bereid mee te denken maar wil dan wel een normaal toekomstperspectief . Dit is hem in het 
verleden beloofd. De moerasstroken kunnen door agrariërs worden beheerd.  
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Mevrouw Bodewitz vraagt de gedeputeerde of hij nu of in een later stadium kan aangeven of, nadat 
de gronden zijn verworven, het gebied er omheen last zal ondervinden van muggen en knutten. 
Ook vraagt zij de gedeputeerde naar de reden voor het afgraven van de gronden. 
 
De heer Duquesnoy vraagt in hoeverre de natuurdoelen die door de provincie zijn gesteld door het 
alternatieve plan worden behaald.  
De heer Van Oosterom wijst erop dat in het alternatieve plan de natuurdoelen op een verantwoorde 
manier inpasbaar zijn gemaakt. Het aantal verworven hectares die moeras moeten worden, komt 
overeen met het aantal hectares moerasstroken. Maar de provincie, de gebiedscommissie heeft als 
einddoel het afgraven van de gehele polder. Daar is de Stichting pertinent op tegen. 
 
Wat het proces aangaat wijst gedeputeerde Krol op de volgende zaken: 
- Dergelijke vraagstukken vallen onder de verantwoordelijkheid en binnen de kaders van de 
 gebiedscommissies. 
- Het gebied ligt in het kader van de Groene Ruggengraat. Het is dus een gebied waar de natte 
natuurdoelstelling van de Groene Ruggengraat de hoogste prioriteit heeft. 
Op 11 november is in de gebiedscommissie een besluit genomen over het conceptinrichtingsplan. 
Die besluitvorming werd in eerste fase beperkt tot de verworven gronden, dus de gronden die in 
handen zijn van terreinbeherende organisaties. Voordat besluitvorming volgt over de overige 
gronden, waarbij wordt bekeken hoe overlast en bedrijfsvoering en de toekomst daarvan op een 
goede manier op elkaar kunnen aansluiten, moeten eerst nog verdere stappen worden gezet. 
De gedeputeerde overlegt hierover met de Stichting op donderdag 21 januari as. Na dit overleg en 
zijn gesprek met de gebiedscommissie zal de gedeputeerde schriftelijk reageren op een aantal door 
de commissie RGW gestelde vragen, bijvoorbeeld over het afgraven.  
 
Ingekomen stukken 
1. De Faunabescherming: ganzenbeleid (RGW183) 
Uit de brief blijkt volgens mevrouw Bodewitz dat het fourageren en het afschotbeleid niet effectief 
en duurder zijn. Haar fractie zou graag horen hoe de gedeputeerde tegenover het door de 
Faunabescherming aangedragen alternatief staat en vraagt de gedeputeerde een memo aan de 
commissie op te stellen over de brief.  
De heer De Vries sluit zich aan bij dit verzoek. 
2. Dhr. Resida en mevrouw Pol: bouwplannen megastallen (RGW194) 
De heer Kloppenborg vraagt of de griffie via een schriftelijke reactie aan de indieners kan laten 
weten dat dit onderwerp wordt besproken zodra de herziening van de reconstructie aan de orde komt. 
De voorzitter antwoordt dat op ingezonden stukken altijd een schriftelijke reactie volgt.  
3. Stichting Vrienden Soester Eng: ontwikkelingen de Soester Eng( RGW195) 
4. Memo De Paltz conservatoir beslag en bodemprocedure (RGW196) 
5. Stichting bewonersplatform Brugakker: reactie Nota van beantwoording Provinciaal 
Waterplan (RGW197) 
Mevrouw Bodewitz vraagt of G.S. bereid is om een visie te ontwikkelen op energieopwekking uit 
grondwater. 
6. Wei in de Bovenlanden: herinrichting van de Bovenlanden (RGW198) 
7. Dhr. A. Koster: Hulp voor bijen (RGW1) 
Mevrouw Bodewitz vraagt of de provincie in het groenbeheer rekening houdt met het leefmilieu van 
bijen. Is de bijenhelpdesk onder de aandacht van de betreffende afdeling gebracht? 
8. Memo G.S. Nadere argumentatie voor terughoudendheid bij landinrichtingproces 
Langbroekerwetering (RGW2) 
9.  Memo dhr. Poort: Actualisatie groslijst onderzoeksonderwerpen Randstedelijke Rekenkamer 
(RGW4) 
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10. Milieudefensie: convenant bedrijventerreinen 2010-2020 (RGW5) 
Mevrouw Bodewitz verbaast zich over het feit dat dit onderwerp bij de commissie RGW op de 
agenda staat. Zij zou dit graag geagendeerd zien bij de commissie MME. 
De voorzitter legt uit dat dit punt wordt geagendeerd in de commissie MME. Vanwege de 
ruimtelijke aspecten staat het echter ook in de commissie RGW op de agenda. 
Mevrouw Bodewitz zal dit punt in de commissie MME aan bod laten komen. 
De heer De Vries begrijpt dat de gedeputeerde met een beleidsplan zal komen en vraagt hem de 
bedrijventerreinen te betrekken bij de bespreking van dit punt in de commissie MME. 
 
Gedeputeerde Krol reageert hierop door 

• toe te zeggen dat hij middels een memo zal reageren op het stuk van de Faunabescherming, 
• uit te leggen dat in de portefeuille van gedeputeerde De Jong al wordt gewerkt aan 

energieopwerking uit grondwater, 
• toe te zeggen de bijenhelpdesk onder de aandacht van de betreffende afdeling te brengen. 

 
De voorzitter constateert dat de verdere stukken voor kennisgeving worden aangenomen. 
 
3. Verslag Statencommissie Ruimte, Groen en Water van 9 november 2009  
Het verslag van deze vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
4. Mededelingen 
Mededelingen van de voorzitter met betrekking tot de termijnagenda 
* De Statenleden ontvangen binnenkort een uitnodiging voor de conferentie op 1 februari in Huizen.  
 De voorzitter vraagt de leden die conferentie zo mogelijk bij te wonen. 
* Op 18 maart vindt in Woerden de interprovinciale conferentie Gebiedsontwikkeling plaats. 
* Op 10 mei is er een conferentie over paleis Soestdijk en de gebiedsontwikkeling aldaar. 
 
Mededeling gedeputeerde Binnekamp 
De gedeputeerde heeft de commissie RGW in november/december via een brief ingelicht over het 
feit dat de Unie van Waterschappen een bezuinigingsvoorstel aan het kabinet heeft gedaan. 
Inmiddels is een reactie van het kabinet ontvangen. De gedeputeerde zal de reactie aan de 
commissieleden doen toekomen en zal de brief uit november/december hier bij voegen.  
 
5.  Rondvraag 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
 
6.  Termijnagenda  
Mevrouw Dik wijst er op dat het hoogspanningsdossier al enkele maanden op de termijnagenda 
staat. Het verzoek van haar fractie om hier invulling aan te geven werd indertijd door de commissie 
gedragen. 
De voorzitter zegt toe dat dit onderwerp binnenkort aan de orde zal komen. 
Mevrouw Bodewitz constateert dat verschillende data op pagina drie van de termijnagenda zijn 
verstreken, het betreft hier 7 december en 18 januari.  
De voorzitter zegt toe dat deze drie punten in de commissievergadering van maart as. aan de orde 
zullen komen. 
 
7.  Statenvoorstel voorfinanciering Vliegbasis Soesterberg 
Gedeputeerde Krol licht de huidige stand van zaken toe. 
Vorig jaar is het ruimtelijk plan van de vliegbasis Soesterberg door de gemeenten Zeist en Soest en 
P.S. vastgesteld. Daarna is gestart met het opzetten van een uitvoeringsorganisatie. Dit gebeurde in 
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goed overleg met de gemeenten. De conclusie werd getrokken dat de herontwikkeling van de 
vliegbasis eigenlijk een publiek en een meer privaat gerelateerd deel kent. Bij het publieke deel zorgt 
men ervoor dat het ruimtelijke plan landt in de bestemmingsplannen of inpassingsplannen, zodat 
daadwerkelijk de woningbouwopgave kan worden gerealiseerd. Daarmee komen de financiële 
middelen beschikbaar om de natuuropgave te realiseren. 
De wens bestond om bij dat publieke deel als overheden met elkaar op te blijven trekken.  
 
Naar analogie van de discussie die binnen de commissie RGW is gevoerd, heeft de gedeputeerde de 
gemeenten meegedeeld dat de provincie de voorfinanciering heeft gedaan voor de aankoop (8 
miljoen EURO). Men weet dat de komende jaren voor het maken van het bestemmingsplan, voor het 
slopen, de sanering en bijvoorbeeld het opruimen van de NGE’s nog een aantal financiële stappen 
moeten worden gezet, voordat tot de opbrengst kan worden gekomen. Dit betreft een bedrag van 
ongeveer 10 miljoen EURO. Het publieke risico van dit traject is dus maximaal 18 miljoen EURO. 
 
De gedeputeerde heeft de gemeenten Zeist en Soest laten weten dat, wanneer die gemeenten in 
dezelfde mate zeggenschap wensen te hebben over hoe het bestemmingsplantraject loopt, zij in 
dezelfde mate risico zullen moeten en willen dragen over het vervolgtraject. Anders kan het zijn dat 
er voor 18 miljoen EURO risico bij de provincie ligt, dat de gemeenten een bestemmingsplan maken 
en vervolgens concluderen dat het niet is gelukt. Beide gemeentebesturen hebben toegezegd bereid 
te zijn om voor één derde de risico’s te nemen. De provincie zou 2 miljoen EURO terugkrijgen voor 
de aankoop en Zeist en Soest zouden 6 miljoen EURO bijdragen aan de publieke fase. 
 
Vervolgens ontstond discussie over de vraag of er een bestemmingsplan of inpassingsplan moet 
komen. De voorkeur van de gedeputeerde ging uit naar een inpassingsplan. Dit wordt in de Staten 
vastgesteld. Beide gemeenten gaven aan dat de provincie Utrecht met het instrument inpassingsplan 
het gevoel ‘boven- over’ oproept. De gemeenten benadrukten dat de wensen van provincie en 
gemeenten op de vliegbasis overeenkomen. Dan zou een bestemmingsplan van de gemeenten of een 
inpassingsplan van de provincie geen verschil moeten uitmaken. 
De gedeputeerde heeft toegezegd hierover na te denken, maar ook gesteld dat het dan van belang is 
dat de weg naar dat bestemmingsplan niet door twee maar door de drie partijen gebeurt. Er kunnen 
immers dingen gebeuren waarmee het publieke belang (vanuit de provinciale verantwoordelijkheid 
op het gebied van ruimtelijke ordening) en het private belang (de provincie Utrecht is grondeigenaar 
van de vliegbasis Soesterberg) niet zijn gediend. De gedeputeerde heeft gesteld dat, als er een 
gemeentelijk bestemmingsplantraject wordt gevolgd, de provincie Utrecht met de beide gemeenten 
het bestemmingsplan aanstuurt.  
In december kwam met name uit de gemeente Zeist de mededeling dat het aansturen van het 
bestemmingsplantraject primair een gemeentelijke verantwoordelijkheid is. De gedeputeerde zou op 
de hoogte worden gehouden en zou zijn mening kunnen geven.  
De gedeputeerde meent dat, wanneer wordt gekozen voor die gezamenlijke aansturing en 
risicoverdeling, deze aansturing ook een gezamenlijk traject moet zijn. Hij is er voorstander samen 
met de wethouders van Zeist en Soest een bureau in te schakelen dat een plan opstelt. Dat is te 
prefereren voor de kwaliteit voor groen en rood. De gemeenten hebben hier negatief op geantwoord. 
De gedeputeerde heeft aangegeven hier niet mee akkoord te gaan. Vóór de Statenvergadering van 
maandag 25 januari as. zal de gedeputeerde met de burgemeester en wethouders van Soest en Zeist 
hierover overleggen. 
 
In het voorliggende voorstel ging G.S. er van uit dat de partijen er uit waren. In dit voorstel staan dus 
teksten over de samenwerking met de gemeenten, een samenwerking die dus onder druk staat. Als 
het traject zoals de gedeputeerde het voor ogen heeft zou lukken, met gezamenlijke operatie en 
risicoverdeling en aansturing, dan klopt het voorstel. Als men er niet uitkomt, zal voorfinanciering 
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evengoed nodig zijn want dan zal de provincie de volledige 18 miljoen EURO voorfinanciering voor 
de publieke fase moeten dragen. Dit bedrag ontvangt de provincie uiteindelijk terug als alles wordt 
gerealiseerd.  
Dan valt het woord ‘provinciaal inpassingsplan’. Het is goed om te realiseren dat dit ook een 
bevoegdheid is van P.S. Als het traject bij de gemeenten tot conflicten zou leiden, moet zowel 
privaat als publiek het traject ‘inpassingsplan’ nog eens met elkaar worden verkend. 
 
De heer Balemans vertelt dat zijn fractie sinds de start van dit traject niets dan lof voor gedeputeerde 
Krol heeft gehad. Zijn fractie verkeerde in de veronderstelling dat de drie partijen het gezamenlijk 
wilden doen, met een erkenning voor ieders rol in het proces. Ook veronderstelde zijn fractie dat de 
gemeenten blij waren dat de provincie bereid was om 8 miljoen EURO beschikbaar te stellen, om zo 
de gemeenten te helpen een stuk van hun grond op een mooie manier voor hun eigen inwoners te 
gaan ontwikkelen. 
Nu de gemeente Zeist laat weten dat zij het inpassingsplan niet ziet zitten omdat de provincie dan op 
gemeentelijk terrein komt en de gemeente geen rol meer voor de provincie ziet, meet de gemeente 
Zeist met twee maten. Men maakt een bestemmingsplan en is vergeten dat aan het begin werd 
afgesproken om dit met drie partners te doen. Aan de andere kant wordt nu de provincie verweten 
dat de gemeenten het risico lopen dat zij niet mee mogen doen. Dat is meten met twee maten. Dat 
valt zijn fractie tegen van de gemeente Zeist. De fractie laat zich hierdoor niet chanteren. 
Zijn fractie heeft lof voor het compromis dat de gedeputeerde heeft gesloten: een bestemmingsplan 
waarbij de regie door de drie partijen wordt gevoerd met daarbij de keuze voor een gezamenlijk 
projectbureau. Dat voorkomt bureaucratie en overleg en is daadkrachtig en efficiënt en effectief. 
De gedeputeerde spreekt uit dat deze houding van de gemeente Zeist niet acceptabel is: de VVD-
fractie vindt dit méér dan onacceptabel van de gemeente Zeist en is niet van plan om voor de druk 
van de gemeente Zeist te zwichten. De heer Balemans vraagt de gedeputeerde om, als deze mening 
wordt gedeeld door andere leden van de Staten, die over te brengen aan de gemeente Zeist. Als Zeist 
afwijkt van de oorspronkelijke insteek om met drie partners dit hele traject te gaan, moet de 
gemeente Zeist maar op de blaren moet zitten. Zijn fractie spreekt de hoop uit dat de gemeente Soest 
wel in gezamenlijkheid verder wil gaan.  
De VVD-fractie hoopt dat de gedeputeerde vóór de Statenvergadering van komende maandag met de 
gemeente Zeist heeft gesproken. Anders is Zeist ver weg van waar zij op deze wijze denkt te komen. 
 
Mevrouw Swets sluit zich in hoofdlijnen aan bij het betoog van de heer Balemans, ook in de lof naar 
de gedeputeerde toe. De provincie heeft vanaf het begin een grote rol gespeeld, is eigenaar en draagt 
financieel risico en moet niet zwichten voor de druk. Het lijkt haar fractie niet meer dan logisch dat 
de provincie hierin zeggenschap houdt. Wel is het goed te proberen hier gezamenlijk uit te komen. 
Misschien kan de gemeente Soest hier een rol in spelen. 
In haar fractie is het woord ‘inpassingsplan’ nog niet van de baan. Het gezamenlijke bureau 
is een goede optie maar misschien is er een andere mogelijkheid: het maken van een heel globaal 
inpassingsplan gevolgd door het opstellen van gedetailleerdere bestemmingsplannen. Haar fractie 
wil niet dat de provincie straks qua zeggenschap het nakijken heeft. 
Het voorfinancieringsvoorstel moet, vanwege de te maken kosten, de komende Statenvergadering 
worden besproken. 
 
De heer Weijers sluit zich aan bij wat de heer Balemans naar voren heeft gebracht. Zijn fractie vindt 
dit handelen van de gemeente Zeist bedenkelijk en zou graag zien dat de gedeputeerde aanstuurt op 
het gezamenlijke pad dat hij heeft beschreven. 
Wel is het de vraag of dit voorstel in de Statenvergadering van 25 januari as. kan worden behandeld. 
Wellicht veranderen elementen van het voorstel als de gemeente Zeist niet akkoord gaat. 
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Zijn fractie heeft er geen bezwaar tegen om op dit moment geld ter beschikking te stellen voor de 
voorfinanciering, maar dan moet er wel zicht zijn op overeenstemming. 
De heer Weijers vraagt de gedeputeerde naar berichten over eventuele bezuinigen op investeringen 
in het Defensiemuseum door het ministerie van Defensie. De aantrekkingskracht van het museum is 
een belangrijke pijler onder het plan. 
 
De heer Martens constateert dat uit gesprekken met partijgenoten in de gemeenteraden van Soest en 
Zeist blijkt dat men daar anders tegen zaken aankijkt dan de PvdA-fractie in de Staten. 
Zijn fractie sluit zich aan bij de woorden van de heer Balemans en wil daarbij de gedeputeerde 
meegeven, dat de voorkeur van de fractie ligt bij het gezamenlijk optrekken van de drie partijen. Ook 
waar het gaat om het delen van de financiële risico’s.  
De heer Balemans heeft de uiterste consequenties beschreven en het is goed dat signaal af te geven. 
Wel moet de komende weken worden geprobeerd hier een andere richting aan te geven. 
De heer Balemans benadrukt dat ook hij vanaf het eerste begin voorstander is van het opereren met 
drie partijen. 
De voorzitter concludeert dat de PvdA-fractie akkoord gaat met de voorfinanciering. 
 
De heer Kloppenborg acht het essentieel voor de kwaliteit van het plan om het integraal aan te 
pakken. Zijn fractie steunt de inzet van de gedeputeerde. 
Hij vraagt of de tekst van het Statenvoorstel geen wijziging behoeft. 
 
Mevrouw Dik vertelt akkoord te gaan met de voorfinanciering. Dit agendapunt was wel aanleiding 
voor haar fractie om de gedeputeerde te vragen wat precies de stand van zaken is in het overleg met 
de gemeenten Soest en Zeist. De gedeputeerde heeft nu uitvoerig verslag uitgebracht en dit geeft 
reden tot zorg. In grote lijnen kan haar fractie zich aansluiten bij het betoog van de heer Balemans en 
ze ondersteunt de gedeputeerde in zijn pogingen om er met beide gemeenten uit te komen. Mevrouw 
hoopt over de verdere ontwikkelingen deze week geïnformeerd te zullen worden. 
De ChristenUnie-fractie zal haar oor te luisteren leggen bij de partijgenoten in Soest en Zeist. 
 
De heer Duquesnoy zegt dat de SP-fractie akkoord gaat met de voorfinanciering. Hij betreurt het dat 
er rond de NGE’s onduidelijkheid bestaat, niet alle kosten worden blijkbaar door defensie gedekt. 
Zijn fractie vraagt of de bezuinigingen van het ministerie van Defensie effect hebben op het bedrag 
dat voorgefinancierd wordt door de provincie. 
Zijn fractie heeft contact gehad met mensen uit de gemeente Zeist. Het woord ‘chanteren’gebruikt 
hij liever niet. Wel is zijn fractie er een voorstander van om het totale plan samen uit te voeren. 
 
Gedeputeerde Krol stelt de opmerkingen van de commissie op prijs. Het laat zien hoe de provincie 
omgaat met dit soort complexe gebiedsontwikkelingen en geeft hem de ondergrond om de 
gesprekken met de gemeenten op een stevige manier te voeren.  

• De gedane stappen waren en zijn er op gericht om er gezamenlijk uit te komen: om een 
gemeentelijk bestemmingsplantraject te voeren en een gezamenlijke risicoverdeling te 
maken. Dit is het doel dat de gedeputeerde voor ogen heeft, maar niet tegen elke prijs. Het 
plan is te mooi, te kansrijk en te ingewikkeld om niet gerealiseerd te worden. De 
gedeputeerde zal zich verzetten tegen gevoelens bij de gemeenten die leiden tot een 
kwalitatief minder goed plan. 

• Naast Zeist doet ook Soest dergelijke uitspraken, maar daar speelt loyaliteit aan Zeist mee. 
• Het Statenvoorstel is opportuun wat de voorfinanciering betreft. 

 Hij stelt voor om vóór de Statenvergadering van 25 januari as. een kaal Statenvoorstel te 
 maken  waarin staat dat de voorfinanciering moet worden verhoogd omdat de provincie een 
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stap verder moet doen. Alle referenties aan de samenwerking en aan derden zouden moeten 
 worden weggelaten.  
De heer Balemans vraagt of de commissieleden vóór de komende Statenvergadering naast het ‘kale 
stuk’ ook een update van de stand van zaken van de gedeputeerde kunnen ontvangen 
Gedeputeerde Krol zegt toe eventueel nieuws schriftelijk aan de commissieleden te doen toekomen. 
In geval men er maandag niet uit is, zal er dus een ‘kaal’ Statenvoorstel liggen. 

• Niet alle kosten van alle NGE’s zijn meegenomen in de deal met defensie. Het deel van de 
kosten voor het spitten voor woningen wordt door defensie betaald en het deel waar wordt 
gespit voor natuur wordt niet door defensie betaald. 

• Over het Defensiemuseum heeft de gedeputeerde contact opgenomen met de staatssecretaris 
van Defensie. Die erkende dat er bezuinigd moet worden op het Defensiemuseum. De 
staatssecretaris is echter nog steeds van zins om ervoor te zorgen dat het museum er komt, zij 
het wellicht in afgeslankte vorm.  

 Dit onderwerp zou natuurlijk bij verdere bezuinigingen opnieuw aan de orde kunnen komen. 
 Het is goed om daarop voorbereid te zijn. Dit museum is inderdaad een enorme trekker.  
• Mevrouw Swets vroeg of een globaal inpassingsplan kan worden gemaakt met een 

uitwerkingsbevoegdheid voor de gemeente. De gedeputeerde zal dit nakijken, dit zou een 
compromis kunnen zijn. De weg van de gezamenlijke aansturing blijft de eerste keuze, al zal 
dat een weg zijn waarmee veel tijd van bestuurders zal worden gevraagd.  

De voorzitter verzoekt de gedeputeerde de vraag van mevrouw Swets mee te nemen in zijn 
berichtgeving van de komende week. De fracties gaan akkoord met de voorfinanciering, wel wenst 
men een behandeling in het openbaar om de genoemde accenten ook daar te laten horen. 
De heer Weijers vraagt of het aangepaste Statenvoorstel uiterlijk vrijdag 22 januari verstuurd kan 
worden. Gedeputeerde Krol zegt dit toe. 
 
8.  Statenvoorstel opdracht integrale herziening provinciale ruimtelijke structuurvisie 
De heer De Vries vraagt naar aanleiding van pagina 3 punt c of het niet verstandiger is om met het 
opzetten van de Ruimtelijke Kadernota tegelijkertijd de provinciale belangen te noemen. Nu worden 
eerst de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid geformuleerd en daaruit worden de 
provinciale belangen afgeleid. Zijn fractie meent dat het hier twee kaders betreft: ook de provinciale 
belangen vormen kaders.  
 
Mevrouw Dik vertelt dat de fractie van de ChristenUnie blij is dat gewerkt gaat worden aan een 
nieuwe structuurvisie. 
Op pagina 5 wordt onder e gerefereerd aan de commissie nWro. De samenwerking tussen G.S. en 
P.S. was in die commissie plezierig. Echter, nu wordt afgestapt van de beleidsneutrale omzetting van 
het streekplan naar een nieuwe structuurvisie. De discussies zullen daarom politieker worden.  
In de laatste vergadering van de commissie nWro is hierover gesproken. Er staat ’Wij stellen voor 
deze samenwerkingsvorm ook te gebruiken bij het opstellen van de integrale herziening’. Haar 
fractie vraagt zich af of hier niet beter een knip kan worden gemaakt: de commissie nWro heeft haar 
werkzaamheden afgerond en er wordt een nieuwe commissie in het leven geroepen die met een 
helder mandaat en een duidelijke opdracht aan de slag gaan met de nieuwe structuurvisie.  
Het zou ook zo kunnen zijn dat men besluit de commissie RGW het werk te laten doen, daar zal af 
en toe een extra commissievergadering voor worden gehouden. Als het besprokene heel 
gedetailleerd wordt, kan er een soort woordvoerdersoverleg komen.  
De gedachte hier achter is dat de laatste tijd door de Staten veel commissies in het leven worden 
geroepen. Het functioneren van een dergelijke functionele commissie ten opzichte van de 
vakcommissie is niet helemaal helder. Om deze redenen komt haar fractie met deze twee suggesties. 
Zij zou graag de reactie van de andere Statenleden hierop horen.  
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De heer De Vries vindt deze suggestie het overwegen waard.  
In alle ad hoc commissies wordt naar overeenstemming gestreefd. 
 
De heer Ruijs wijst er op dat bij de oprichting van deze commissie de afspraak is gemaakt, dat 
degenen die in deze werkgroep zaten niet de woordvoerders waren. Inmiddels is dit verschoven en 
dat blijkt ook het snelst te werken. 
Zijn fractie pleit voor een duidelijke rol van de Statencommissie. Natuurlijk werkt P.S. met G.S. 
gelijkwaardig samen, maar daarnaast heeft P.S. ook een kaderstellende rol. In de laatste zin op 
pagina 5 is dit onder e zichtbaar gemaakt. Het is van belang om goed zichtbaar te maken wat de 
verschillende rollen zijn. Daar duidt mevrouw Dik ook op. 
Zijn fractie kan zich voorstellen dat de samenwerking wordt bestendigd, maar de politieke discussie 
hoort in de Statenvergadering thuis. Dit is te belangrijk voor de samenleving, mensen in bedrijven en 
organisaties om te laten verwateren. 
Bij punt b staat: ‘decentraal wat kan en centraal wat moet’. In principe belijdt zijn fractie dat. Maar, 
gelet op de discussie van zojuist: soms ziet men dat decentraal dat wat moet, niet gebeurt. Dit punt is 
geen heilig principe maar een intentie, waarbij moet worden getoetst of die intentie wordt 
waargemaakt. In beperking toont zich de meester, dat is de verantwoordelijkheid van P.S. Natuurlijk 
moet men wel focussen, maar ‘te veel’ is geen criterium van beoordeling bij provinciale belangen.  
 
Mevrouw Nalis zou binnen haar fractie graag discussiëren over deze interessante suggestie. 
 
De heer Kloppenborg ziet veel in het voorstel van de fractie van de ChristenUnie. Dit type 
woordvoerdersoverleg is bekend van de totstandkoming van het Streekplan.  
Hij wil dit voorstel terugkoppelen naar zijn fractie. 
 
Mevrouw Bodewitz steunt de woorden van de heer Ruijs en het voorstel van de fractie van de 
ChristenUnie. 
 
De heer Duquesnoy vertelt dat zijn fractie in de commissie nWro al aangegeven had moeite te 
hebben met de samenwerking bij dit politieke stuk. Hij is er voorstander van om hiervoor de 
commissie RGW, met eventueel een extra vergadering, of een woordvoerdersoverleg te gebruiken. 
Het opzetten van een nieuwe commissie lijkt hem niet de ideale werkwijze. 
Op pagina 5 staat over bestuurlijke dilemma’s c.q. politieke gevoeligheid: ‘het vaststellen van de 
Ruimtelijk Kadernota vóór de verkiezingen’. Daar is zijn fractie geen groot voorstander van. Het 
voorbereidende werk doen is één ding, maar laat de nieuwe P.S. de kaders vaststellen. 
 
De heer Balemans staat hier beleidsneutraal in. Toen met de commissie nWro werd begonnen is 
afgesproken dat er een verschil zou zijn tussen commissieleden en woordvoerders. Om als 
woordvoerder te kunnen opereren is de heer Balemans uit de commissie gegaan. Toen de beleidslijn 
en de verordening er lagen, heeft P.S. uitgesproken dat de commissie nWro de partiële herziening en 
de voorbereiding op de totale herziening van de structuurvisie ter hand zou nemen. De reden 
hiervoor was, dat de leden van de commissie inmiddels veel kennis van het proces hadden opgedaan, 
gekoppeld aan de specifieke expertise van de ambtenaren. Daarmee hoeft dit echter niet vast te 
liggen.  
Of de commissie RGW dit gaat oppakken of een nieuwe commissie: in beide gevallen wordt het 
politiek. Dat was het streekplan vier jaar geleden ook. Toch is er veel goeds uit die samenwerking 
voortgekomen. 
Los van de politiekinhoudelijke discussie wijst de heer Balemans er op dat Statenleden parttime 
politici zijn en deze wijze van werken veel tijd kost. Als G.S. buiten wordt gesloten is er geen 
ambtelijke expertise en ondersteuning. Dit betekent meer werk en dat zal vertraging geven. 
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Spreker wijst het voorstel niet af maar wil stilstaan bij de efficiency en effectiviteit én het 
waarborgen van de eigen rol van P.S. Hij zal dit punt in zijn fractie bespreken. 
Mevrouw Bodewitz wijst er op dat in een woordvoerdersoverleg ook de mogelijkheid bestaat om 
ambtenaren te raadplegen. 
De heer Balemans vraagt wat in effectiviteit en in het delen van kennis het verschil is met de 
ambtenaren die nu bij de commissie nWro aanwezig zijn. Hij ziet de noodzaak van het scheiden van 
de twee politieke petten. Tegelijk wil hij bekijken hoe dit praktisch vorm kan worden gegeven. 
Is dit voorstel een oplossing voor het dilemma of maakt P.S. het zo alleen maar moeilijker? 
Mevrouw Nalis meent dat dit te maken heeft met de taken en functie die een dergelijke commissie 
krijgt. Is dit alleen procesbegeleiding? 
De heer Balemans noemt het eerste initiële besluit uit de zomer van 2009 dat de commissie nWro 
verder zou gaan. P.S. zou zorgen voor een lijst van uitgangspunten en kaders. Hierover zou in de 
Staten gediscussieerd moeten worden. Tegelijkertijd zou op een aantal deelterreinen de concrete 
invulling worden gegeven van een partiële herziening. 
 
De voorzitter constateert dat er een nieuw element is ingebracht. Hij wijst er op dat de commissie 
RGW doorgaans al volle agenda’s heeft. Hij stelt voor om dit punt in een volgende vergadering te 
behandelen. 
De heer Ruijs wijst op zijn suggestie dat het mogelijk is om de verantwoordelijkheid bij de 
commissie RGW te leggen en het woordvoerdersoverleg zodanig te organiseren dat de 
vergaderingen van de commissie RGW niet worden belast met technische discussies. Er is een 
constructie mogelijk waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de politieke verantwoordelijkheid en 
het voorbereidende werk. 
De heer Balemans meent dat er dan in vergadertijd en tijdsbeslag geen verschil bestaat met de 
huidige leden van de commissie nWro. 
De heer Ruijs meent dat er een oplossing is die de intentie van een juiste positie van de Statenleden 
rechtvaardigt, zonder de vergadering van de commissie RGW te overbelasten. 
De voorzitter benadrukt dat de Statenleden dit in hun fractie zullen willen bespreken. Hij geeft het 
woord aan de heer Schoen, secretaris van beide commissies. 
De heer Schoen zegt dat het bij deze kwestie zal gaan om een structurele vorm van 
woordvoerdersoverleg. In reglementaire zin is er geen onderscheid tussen een subcommissie van 
deze commissie of een woordvoerdersoverleg. Hij erkent dat men zo langzamerhand aan de grenzen 
van het mandaat is gekomen wat door de Staten is afgesproken voor de commissie nWro. Wat in 
procedurele zin kan worden gedaan is het uitwerken van een nieuw mandaat. De commissie nWro 
vergadert op 15 februari as. In die vergadering kan de invulling van het nieuwe mandaat worden 
voorbereid, waarna het officieel kan worden geregeld in de volgende commissievergadering. Dan 
kan in maart een officieel Statenvoorstel worden vastgesteld. 
De heer De Vries vraagt wat dit voor de Statenvergadering van 25 januari as. betekent. 
De voorzitter stelt voor om ook in de Statenvergadering dit punt een maand opschuiven. 
Gedeputeerde Krol begrijpt dat de afspraken die zijn gemaakt om te komen tot een opdracht tot een 
integrale herziening van de structuurvisie zeer gewenst zijn. Wanneer men kijkt naar de 
besluitvorming en de besluitvormende punten, dan betekent het eigenlijk dat de Statencommissie 
zegt dat zij de voorbereiding wil starten en een aantal stappen wil zetten om te komen tot het 
vaststellen van een Ruimtelijke Kadernota.  
Dan komt het derde punt en dat punt heeft de commissie RGW in deze vergadering geamendeerd. Er 
moet dus een nieuw voorstel worden opgesteld. Daar ligt zijn voorkeur, hij heeft er moeite mee als 
iets principieels als een structuurvisie twee maanden opschuift, terwijl men het erover eens is dat het 
moet gebeuren en er alleen discussie bestaat over hoe dit moet worden voorbereid. 
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De commissie nWro is door middel van een Statenbesluit gevraagd om de integrale voorbereiding 
van de nieuwe structuurvisie te doen. De gedeputeerde kan zich iets voorstellen bij de gedachte dat 
men tegen de randen van het mandaat oploopt.  
Spreker heeft het zeer op prijs gesteld om op deze wijze met de Staten te werken. Hij zou een 
voorstander zijn van een nieuw mandaat, waarin helder enerzijds het proces en anderzijds de 
politieke verantwoordelijkheid wordt vastgelegd. 
Een woordvoerdersoverleg is fundamenteel iets anders, daar vindt over het algemeen wel politieke 
besluitvorming plaats. Dat is wat de commissie juist niet wenst, mevrouw Dik gaf aan dat het vooral 
een proces moest zijn en dat de politieke kant openbaar moest zijn. 
 
De heer De Vries herinnert aan zijn vraag of het niet verstandiger is om tegelijkertijd met het 
opzetten van de Ruimtelijke Kadernota de provinciale belangen te noemen. 
Gedeputeerde Krol antwoordt dat dit een keuze is. De provinciale belangen zijn gedefinieerd. De 
politieke kern van de nieuwe structuurvisie is het herdefiniëren of opnieuw politiek besluiten van die 
provinciale belangen. Aangezien over de Kadernota nog in de oude Statenperiode wordt besloten 
moet het opnieuw benoemen van provinciale belangen een onderdeel zijn van de nieuwe Staten en 
het nieuwe proces in de richting van de nieuwe structuurvisie. Zoals de heer Duquesnoy aangaf, kan 
men de hele Kadernota naar de nieuwe periode schuiven. Maar dan wordt in deze periode niets 
gedaan. Dat is een punt dat gedifferentieerd ligt in deze Staten. Het was het gevolg van een 
compromis om alvast van start te gaan en een Kadernota te maken omdat de nieuwe Staten, als er 
zich extreme politieke verschuivingen voordoen, theoretisch gezien de Kadernota ter discussie kan 
stellen zolang er geen nieuwe structuurvisie is. 
Mevrouw Dik constateert dat er dus een nieuw mandaat zou komen waarin de beide bevoegdheden 
goed worden beschreven. Zij vindt dit een begaanbare weg en neemt dit punt mee naar haar fractie. 
De voorzitter concludeert dat punt 3 uit het voorstel wordt gehaald en in de volgende vergadering 
wordt besproken. Dan wordt ook gesproken over de nieuwe structuur en de wijze waarop het 
mandaat vormgegeven zal worden. De commissie nWro heeft in de tussentijd ook vergaderd.  
Hij vraagt of dit stuk een sterstuk kan worden 
De heer Balemans vraagt wanneer er over de nieuwe structuur wordt gesproken. Een nieuwe 
commissie moet het stuk kunnen onderschrijven. 
De heer Schoen wijst er op dat gedeputeerde Krol het op prijs zou stellen wanneer de andere punten, 
in verband met de voortgang van de voorbereiding, nu worden afgekaart. Het voorstel waarmee de 
ad hoc commissie nWro is ingesteld werd gemaakt door presidium annex griffie. Het lijkt hem 
verstandig om dit in de vergadering van de commissie nWro voor te bespreken, zodat er een gedegen 
Statenvoorstel ligt in de commissievergadering van maart en de Statenvergadering van maart as. 
De heer Balemans kan zich de mening van de gedeputeerde voorstellen, maar behandelt de punten 
liever niet apart. Hij wil deze punten bij voorkeur aanhouden tot de volgende vergadering, dan is de 
commissie nWro bijeen geweest. Dan zouden het besluit en de commissiesamenstelling beide 
behandeld kunnen worden. 
De heer Martens vreest dat de termijn wat kort wordt, in november moet het stuk er liggen. Is het 
niet mogelijk om deze week een amendement hierover op te stellen? 
De heer Ruijs vertelt dat in de werkgroep, waar hij de laatste vergaderingen deel van uitmaakte, een 
aantal lijnen is neergezet dat in dit stuk is verwoord. De commissie RGW staat hier achter, alleen 
niet achter de toekomstige organisatiestructuur van een element ervan.  
Hij zou het stuk liever niet aanhouden. In de commissie nWro van 15 februari as. kan over het punt 
van de facilitering worden gesproken.  
Hij stelt voor om nu af te handelen wat beleidsmatig voor de inhoud van het stuk is afgesproken 
onder voorzitterschap van de huidige voorzitter. Hij is geen voorstander van het deze week nog 
opstellen van een amendement: de Statenleden moeten goed met elkaar bespreken wat ze bedoelen. 
De heer Duquesnoy zegt dat zijn fractie vóór uitstel is. 
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Mevrouw Bodewitz meldt dat haar fractie het eens is met de heer Ruijs. 
Mevrouw Dik wijst op een alternatief dat recht zou doen aan ieders inbreng. Er kan een vierde 
beslispunt worden toegevoegd waarin de commissie RGW de Statengriffie mandateert om de 
werkwijze uit te werken. Over dat mandaat wordt dan een apart besluit genomen. 
De voorzitter constateert dat alle fracties op dit punt dezelfde mening zijn toegedaan en stelt voor om 
beslispunt 3 uit het voorstel te laten. De volgende vergadering zal punt 3 worden uitgewerkt. Het 
werk zal voortgaan, er vindt dan geen stagnatie plaats. 
De fracties gaan hiermee akkoord, de heer De Vries stelt hierbij dat paragraaf e dan natuurlijk uit het 
oorspronkelijke voorstel wordt geschrapt. 
 
9.  Statenvoorstel herziening rode en groene contour t.b.v. EHS-verbindingszone langs 
 plangebied ‘Vogelenzang’, gemeente Rhenen  
De heer Weijers meldt dat zijn fractie vóór het terugschuiven van de rode contouren is ten gunste 
van een bredere doorgang langs de Rijn. Hij vraagt wat de argumentatie is om het totaal te bebouwen 
gebied op te rekken met 455 m2. 
Gedeputeerde Krol legt uit dat de extra 455m2 nodig zijn om vervangende woningbouw te kunnen 
realiseren. Dit heeft met de situering van de bebouwing te maken. De gedeputeerde zegt de heer 
Weijers een nadere uitleg toe tijdens een schorsing. 
 
Gehoord de discussie, concludeert de voorzitter dat dit voorstel als een sterstuk aan P.S. wordt 
voorgelegd.  
 
10. Overleg met PCL over jaarprogramma 2010 (met uitnodiging van MME en WMC)  
De voorzitter meldt dat er geen inbreng voor het jaarprogramma 2010 is geleverd door de 
commissies MME en WMC, het staat de commissie RGW vrij om punten in te brengen. 
De Provinciale Commissie Leefomgeving wordt vertegenwoordigd door de heren O. Atzema, L. van 
Bree, J. Docter, J.A.G.W Droogers en mevrouw S. Massier. 
De voorzitter geeft het woord aan de vice-voorzitter, de heer Atzema. Deze geeft een korte inleiding. 
 
Het is de tweede ontmoeting tussen P.S. en de PCL. De eerste ontmoeting stond vooral in het teken 
van het aan elkaar voorstellen. Ook is toen gesproken over een eigen inbreng van onderwerpen door 
P.S. voor de PCL. Spreker wil die laatste oproep herhalen, want tot nu toe is hier vanuit de Staten 
nog geen gevolg aan gegeven. 
De PCL bestaat driekwart jaar, dus pas kort. Er zijn verschillende provinciale commissies opgeheven 
en opgegaan in een nieuwe commissie, de PCL. De PCL is zich aan het ontwikkelen. De heer 
Atzema is blij met deze tussentijdse consultatie bij P.S. om na te gaan of men op de goede weg is.  
De Statenleden hebben het stuk over 2009 ontvangen met een overzicht van wat de PCL heeft 
gedaan in 2009. Ook heeft men het programma voor 2010 ontvangen.  
 
De PCL zou graag de mening van de Statenleden horen over de volgende punten: 

• In het conceptjaarprogramma van 2010 staat op pagina 3 dat de taakomschrijving in het 
instellingsbesluit leidt tot een zeker spanningsveld bij de keuze van adviesonderwerpen. Dit 
spanningsveld bestaat er uit dat de PCL streeft naar een strategische, integrale advisering op 
hoofdlijnen. De PCL is gevraagd om in een vroeg stadium van de beleidsvorming adviezen te 
geven. Aan de andere kant heeft de PCL ook allerlei sectorale wettelijke adviestaken uit de 
Wet milieubeheer en de Wet op de ruimtelijke ordening. Dat is het verleden dat de 
commissie meedraagt. De eerste vraag aan de commissie RGW is: hoe vindt men dat de PCL 
bij de adviezen die de Staten dit jaar heeft ontvangen met dat spanningsveld is omgegaan? 
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• Op pagina 5 en 6 ziet men dat het komende jaar is gekozen voor vijf thema’s. Zijn de 
Statenleden het eens met de keuze van die thema’s? Lijkt het de leden zinvol dat de PCL het 
thema duurzaamheid als een overkoepelend thema bij alle adviezen meeneemt? 

 De volgende drie thema’s zijn toepassingsvelden van de adviezen van de PCL: transformatie 
 van gebieden, transitie van hulpbronnen en het transport op andere manieren. 

 Het vijfde thema is meer bestuurlijk en gaat over de regierol van de provincie. Die staat in 
 2010 op allerlei andere terreinen ter discussie en zou onderdeel kunnen zijn van het advies. 
 De PCL zou graag over deze twee thema’s met de Statencommissie spreken. 
 
De heer De Heer meent dat het voor de Staten belangrijk is dat er strategische adviezen komen in 
een heel vroeg stadium. In het voorbeeld van het plan voor dit jaar worden veel onderwerpen 
genoemd waar de Staten graag in een vroeg stadium advies over krijgen.  
Bestaat het spanningsveld eruit dat de PCL niet genoeg tijd heeft voor beide? Spreker denkt dat deze 
zaken elkaar aanvullen: die twee poten passen goed bij elkaar en kunnen ook niet zonder elkaar. 
 
De heer Duquesnoy zegt dat hij niet heeft bemerkt dat hier een spanningsveld ligt. 
 
De heer Balemans geeft aan dat hij dit spanningveld nooit zo heeft ervaren. Als Statenlid heeft hij 
behoefte aan een strategisch en integraal advies op hoofdlijnen, gevraagd of ongevraagd.  
Wat de taakstelling betreft: spreker laat het graag aan de PCL zelf over om de prioriteiten te stellen 
aan de hand van wat men in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen de belangrijkste 
thema’s vindt. Bij ‘duurzaamheid’ kan hij zich iets voorstellen. Hier wordt veel geld voor 
gereserveerd maar, zwart/wit gesteld, weinigen hebben een beeld van waar men over tien jaar moet 
staan met dit dossier. De heer Balemans erkent dat dit bij hemzelf ook het geval is. Het is echter 
evident dat dit één van de belangrijkste thema’s in de samenleving gaat worden. 
Als Statenlid vindt hij het van belang dat hij adviezen ontvangt waarmee hij concreet het beleid 
invulling kan geven, c.q. de voorstellen die worden gedaan van tegenargumenten voorzien waardoor 
een betere afweging kan worden gemaakt bij wat hij als Statenlid wil besluiten. In dat licht zou de 
commissie haar eigen prioriteiten moet stellen.  
Adviesthema 5 betreft de discussie over kerntaken en regierol, die in P.S. maar ook op rijksniveau 
speelt en meer te maken heeft met de vraag hoe het Huis van Thorbecke wordt georganiseerd. Als hij 
kijkt naar zijn rol als Statenlid denkt de heer Balemans, met alle respect voor de kennis en kunde van 
de PCL, dat de commissie wellicht met briljante ideeën komt, maar dat in de enorme hoeveelheid 
discussies en fora waarin daarover wordt gediscussieerd de kans klein is dat er opeens een nieuw 
inzicht is. In dat opzicht ligt de meerwaarde van de werkzaamheden van de PCL meer bij concrete 
thema’s die spelen in de provincie, zoals duurzaamheid, water en waterbeheer. Adviesthema 5 sluit 
ook minder aan bij de belevingswereld van de mensen in de provincie of in de gemeente.  
Gelet op de taken zoals die voor de PCL zijn omschreven, zou meer de nadruk moeten liggen op hoe 
men concreet de zaken naar de burger toe vertaalt. Dan is het aan de Staten om ervoor te zorgen dat 
het middenbestuur of de provincie in staat is om nut en noodzaak van de provincie aan te tonen. 
 
De heer De Vries vertelt dat in de fractie van D66 behoefte bestaat aan ruimte in deze vergaderingen 
om, wanneer de PCL met adviezen komt richting P.S. en G.S., de PCL die te laten toelichten. Zo kan 
de discussie over het advies worden aangegaan en zullen de adviezen meer impact hebben dan dat ze 
ter kennisgeving worden aangeboden. 
De thema’s die worden aangeboden voor het jaar 2010 zijn samen te vatten onder ‘duurzaam 
ruimtegebruik’. Vooral onder thema 3 worden veel onderwerpen geschaard. De heer De Vries vraagt 
zich af in welke mate de PCL zich kan verdiepen in thema’s. Is het wellicht niet verstandiger dat de 
PCL de belangrijkste thema’s er uit haalt en zich daartoe beperkt, zodat er een grondig advies 
gegeven kan worden? 
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De heer De Vries adviseert adviezen te maken waarmee de fracties in de eigen programma’s en in de 
nieuwe collegeperiode hun voordeel mee kunnen doen. 
 
Mevrouw Dekkers constateert dat de PCL slecht eenmaal een advies uitbracht aan P.S. in de vorm 
van een gecombineerd advies aan P.S. en G.S. Zij vraagt of het verschil tussen P.S. en G.S. duidelijk 
is. Wanneer de PCL adviezen stuurt aan G.S. is het gebruikelijk dat P.S. deze niet ontvangen. 
Ook mevrouw Dekker betwijfelt of het verstandig is veel onderwerpen bij de kop te pakken. De PCL 
zou moeten kijken naar duurzaamheid en naar enkele onderwerpen betreffende de transformatie van 
de gebieden. 
Mevrouw vindt de gegeven adviezen zijn praktisch en concreet. 
De voorzitter legt uit dat de commissie PCL zowel G.S. als P.S. zou informeren. De PCL heeft twee 
onderwerpen behandeld die in de commissie RGW aan de orde zijn geweest: het Provinciaal 
Waterplan en de Bodemvisie. 
 
De heer Kloppenborg herkent ook niet de spanning tussen de twee opdrachten voor de PCL.  
Met genoegen heeft de heer Kloppenborg de adviezen gezien. Wel is het tot nu toe papierwerk en 
spreker is verheugd dat er het komende jaar een werkconferentie zal zijn. Hij meent dat de 
commissie vaker adviezen op andere wijze voor het voetlicht moet brengen dan alleen met middels 
schrijfadviezen. Er is behoefte aan een open discussie. Dit kan via panels, debatten, vormen van 
uitwisseling en excursies. Zo kunnen de diverse dilemma’s scherper worden gesteld. 
De lijst met onderwerpen is lang en de heer Kloppenborg adviseert de PCL om keuzes te maken en 
accenten te leggen. Het is goed dat de PCL kijkt naar transformatieprocessen, die zijn met name op 
het platteland van belang. Daarnaast is, zeker dit jaar, de transport- en mobiliteitsproblematiek een 
onderwerp waarbij de PCL een grote rol in kan spelen. 
De PCL is nog niet echt zichtbaar, ook niet op de website. De heer Kloppenborg adviseert de PCL 
om een duidelijker plek op de website in te nemen of een eigen website te maken. 
 
De heer Martens zegt dat zijn fractie het spanningsveld niet herkent. 
Hij sluit zich aan bij enkele vorige sprekers en meent dat PCL en P.S. nader tot elkaar moeten 
komen. P.S. moet gebruik maken van alle kennis. Zijn fractie zou graag enkele malen per jaar bijeen 
komen om de adviezen te bediscussiëren. Zo leren de partijen elkaar beter kennen. 
Op pagina 5 staat dat de externe communicatie verder moet worden ontwikkeld. De heer Martens 
vraagt wat hij zich daarbij voor moet stellen en vraagt zich af of het wenselijk is dat de PCL de 
adviezen actief promoot. 
De lijst met onderwerpen is heel compleet. Adviesthema 2 bevat veel onderwerpen. Zijn fractie zou 
behoefte hebben aan concrete voorstellen. Abstracte adviezen worden snel heel politiek. Juist bij 
ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld bij spanningsvelden in het buitengebied, wordt het spannend 
wanneer de PCL concreet wordt in de adviezen.  
Ook zijn fractie is er een voorstander van dat minder thema’s sterker worden uitgediept. 
 
De heer De Vries wil bij het punt ‘duurzaam transport’ het onderwerp ’goederenvervoer over water’ 
meegeven aan de commissie. Dit punt kan in de toekomst zeer relevant zijn. 
 
De voorzitter concludeert dat de fracties van mening zijn dat de samenwerking tussen de PCL en 
P.S. geïntensiveerd moet worden, bijvoorbeeld door het toelichten van adviezen in de commissie. 
 
De heer Atzema constateert dat de Statenleden een verwachtingsvolle en welwillende houding 
hebben ten opzichte van de PCL.  
De reacties van de Statenleden hebben betrekking op vier onderwerpen: strategische strekking, 
vernieuwende inzichten, het maken van thematische keuzes en diepgravende analyses. De heer 



15

Atzema concludeert dan ook dat de PCL zich bezig zou moeten houden met het ‘bedenken van 
concrete oplossingen voor moeilijke vragen’. 

• Hij constateert dat de Statenleden betwijfelen of het spanningsveld in de praktijk bestaat. Zij 
zeggen daarmee dat de PCL de vrijheid heeft om er naar eigen inzicht mee om te gaan. Het 
zwaartepunt moet meer op de strategische kant dan op procedurele kant liggen. Hierover zijn 
P.S. en de PCL het met elkaar eens. 

• Spreker begrijpt dat de commissie behoefte heeft aan twee brievenbussen, blijkbaar komt een 
advies aan G.S. niet bij P.S. terecht.  

• Het is een goede zaak wanneer de PCL en P.S. meer contact hebben. Hij is blij met de 
suggesties dat het niet enkel om papieren kennis gaat en een uitwerking via werkconferenties 
of excursies een mogelijkheid tot dialoog is. 

• Er is behoefte aan verdere concretisering van beleid op middellange termijn.  
• Met verbetering van de externe communicatie wordt bedoeld dat de website nadrukkelijker in 

beeld moet zijn. De PCL heeft niet de intentie een adviesbureau voor externe relaties te zijn. 
• De thema’s voor 2010: het is beter een paar goede thema’s uit te kiezen dan dat alles even 

wordt aangetipt. De heer Atzema geeft aan het op prijs te stellen wanneer de Statenleden 
hierover meedenken. Het is van belang te weten welke onderwerpen leven in de commissie 
RGW, hiermee kan bij de keuze rekening worden gehouden. 

• Het is goed te weten dat thema 5 niet als eerste onderzocht zou moeten worden, al is dit altijd 
wel een punt waar men zich rekenschap van moet geven. 

 
De heer Duquesnoy vindt dat ‘duurzaamheid’ een thema is dat de PCL mag laten terugkomen bij elk 
onderwerp. Hij is het eens met de heer Balemans dat thema 5 voor de commissie RGW niet het 
meest belangrijk is. 
Binnen adviesthema 4 passen thema’s als: relatie verstedelijking/mobiliteit en studies over de Ring 
Utrecht. Als er één onderwerp is dat leeft binnen de provincie dan is het dit laatste onderwerp. 
 
De heer De Heer vindt het positief dat het duurzaamheidsthema een overkoepelend thema zal zijn. 
Hij roept een activiteit in herinnering van de PCLG, die de gewoonte had om in juni een 
ontmoetingsdag te organiseren: een werkbezoek gekoppeld aan een werkconferentie. In het kader 
van de dialoog en de toekomstplannen lijkt het zijn fractie goed om die gewoonte weer in te voeren. 
 
De heer Docter onderschrijft de woorden van de heer Balemans: in het Huis van Thorbecke vinden 
al veel discussies plaats en de vraag is of de PCL zich daarmee moet bemoeien.  
De PCL constateert dat, gegeven het feit dat verschillende beleidsvelden tot het werkterrein van de 
provincies behoren, de commissieleden mogelijk P.S. kunnen inspireren met voorbeelden van andere 
provincies. Dat heeft de PCL ook bedoeld met dit punt: ter inspiratie aangeven hoe breed de 
mogelijke benadering van thema’s kan zijn. Hierbij kan de term benchmark worden gebruikt. 
De heer Martens vindt het vreemd dat dit onderwerp apart is genoemd, terwijl het een overkoepelend 
onderwerp is. Bij alle thema’s kan de PCL benoemen hoe andere provincies ergens mee omgaan.  
De heer Docter bevestigt dit. Net als bij het uitgangspunt duurzaamheid kan dit een overkoepelende 
vraag zijn: welke type opstelling kiest een provincie. Bij de verschillende beleidsvelden is dit iets 
waar je pro-actief en reactief kunt zijn. De gedachte van de PCL was om dit aan de orde te stellen 
aan de hand van een aantal voorbeelden. 
 
De heer De Vries adviseert de PCL om verder te kijken dan de provinciegrens. Alles wat in de ene 
provincie gebeurt, heeft impact op de provincie ernaast. 
 
De heer Balemans is blij met de woorden van de heer Docter en kan zich voorstellen dat, wanneer de 
PCL een advies schrijft, de PCL ook aangeeft hoe de regierol opgepakt kan worden. Dat betekent 
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wel dat men al in een heel vroeg stadium met het advies moet komen, nog voor P.S. en G.S. de 
procedure vaststellen. Dat laat onverlet dat, zeker als het gaat om alle voorstellen rond ruimtelijke 
ordening die met de nWro zijn gekomen, deze provincie er juist bewust voor heeft gekozen om het 
provinciale belang te definiëren en vanaf dat moment al pro-actief bezig zijn als partner. Dat zou ook 
op andere terreinen dan de nWro kunnen gebeuren. Spreker is benieuwd naar de visie van de PCL 
hoe dit op andere manieren vorm zou kunnen krijgen. 
 
De voorzitter dankt de PCL-leden voor hun komst. Hij bemerkt bij beide zijden een roep om dialoog. 
 
11. Statenbrief Gebiedsagenda Utrecht 2009, Utrecht-brief en Raambrief inclusief 

presentatie (met uitnodiging van MME en WMC) 
Naar aanleiding van dit agendapunt geeft de voorzitter het woord aan de heer K. Meester die een 
presentatie zal houden over de samenhang en de actuele stand van zaken. Agendapunt 14 hangt 
hiermee samen en wordt bij de presentatie betrokken. 
De inspreektekst van de heer K. Meester wordt als bijlage 3 aan dit verslag toegevoegd. 
Kortheidshalve zij daarnaar verwezen.  
 
De voorzitter bedankt de heer Meester voor de verhelderende presentatie. De vergelijking die is 
gemaakt door de rijksbouwmeesters is gebaseerd op de huidige situatie. Vroeger bestonden er 
uitleglocaties die wel degelijk goedkoper waren. 
 
De heer Fastl vraagt wat kan worden bereikt in vergelijking tot wat men wilde bereiken. De 
gemeente Almere is ooit verzocht om te voldoen aan een opgave van 15.000 woningen. Wanneer 
men kijkt naar de verschillende varianten die Almere met Amsterdam en de verdere regio heeft 
onderzocht, komt men tot de conclusie dat sommige varianten niet voldoen aan die 15.000 
woningen. Simpelweg vanwege het feit dat ze wel woningen bouwen, maar niet de verbinding met 
de provincie Utrecht dusdanig verbeteren dat men ook op Utrecht gericht kan zijn. Dat zijn dus geen 
woningen die de druk op Utrecht verlichten, maar de druk in de regio Amsterdam extra verlichten. 
Er wordt gezegd dat nog steeds wordt voldaan aan de vraagstukken die P.S. ooit heeft gesteld, maar 
ze raken wel steeds meer uit het oog. Het probleem van de kosten kunnen we niet veranderen, maar 
we kunnen wel veranderen hoe er wordt gebouwd. De RAAM-brief is volgens de heer Fastl voor de 
provincie Utrecht redelijk zorgelijk. Voor Utrecht lost dit volgens zijn fractie niets op. Het ziet er 
naar uit dat er hooguit een HOV-lijn komt tussen Almere-Huizen-Hilversum. Dat zijn de provincies 
Noord-Holland en Flevoland. De al heel lang gewenste Stichtse Lijn komt dus niet, laat staan de lijn 
Almere-Utrecht-Breda, laat staan een volwaardige verbinding richting Utrecht. Volgens zijn fractie 
wordt haar wensbeeld steeds meer uit het oog verloren. 
 
De heer Martens zegt dat de PvdA vragen heeft gesteld over de financiering van de binnenstedelijke 
opgave. In deze tijd is het moeilijk om dit voor elkaar te krijgen. Hij wil de gedeputeerde meegeven 
hier flink op in te zetten. De ontschotting is bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat een 
moeilijke zaak. Toch moet worden bekeken hoe men het geld van het ene potje naar het andere kan 
krijgen. Anders wordt het een erg lastige zaak. 
De verbinding met Almere is belangrijk. Op papier zijn de woningen nu weggecijferd, maar dat 
werkt alleen als de verbinding met Almere daadwerkelijk tot stand komt. Lukt dat niet, dan blijft de 
druk op de woningmarkt bestaan en heeft men niets aan de opgave die in Almere wordt gerealiseerd. 
 
De heer De Vries is blij met de laatste zin van de presentatie: hoe komen we tot een rem op allerlei 
ontwikkelingen die de Staten niet wenst. Spreker noemt twee punten van zorg uit de documentatie: 
a. er wordt in het stuk op pagina 22 gesproken over zoeklocaties rondom Utrecht en Amersfoort in 
de structuurvisie Randstad 2040. Hier gaat het om locaties waar natuur, landbouw, water, recreatie 
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en landbouw centraal staan. Toch staat er dat groene functies worden aangevuld met passende woon- 
en werkmilieus van internationaal niveau. Wat moet men zich daarbij voorstellen? De heer De Vries 
vermoedt dat hier toch weer een hiaat zit, 
b. de Schaalsprong richting Almere. Almere is gericht op Amsterdam, gezien de houding in Almere 
en de houding in Den Haag. Spreker meent dat de provincie en stad Utrecht Almere iets moeten 
bieden als men graag wil dat die Schaalsprong succesvol is. Niet alleen door een Stichtse Lijn te 
willen, maar ook door aan te geven dat men een samenwerkingsverband met Almere wil aangaan op 
bijvoorbeeld het gebied van onderwijs. Bij een werkbezoek bleek dat Almere een groot tekort heeft 
aan hoger onderwijs. Met de universiteit en de hogeschool kunnen wellicht dependances worden 
gerealiseerd in Almere. Zo heeft men daar het gevoel dat men betrokken is bij de as Utrecht-
Hilversum-Almere. Doet Utrecht dat niet, dan is men alleen bezig Almere als een soort afschuif te 
gebruiken en te hopen dat mensen die daar wonen in Utrecht willen komen werken. De provincie 
moet Almere iets bieden. Dit zou meer gepromoot kunnen worden, ook richting Den Haag.  
Een Stichtse Lijn zou moeten worden doorgetrokken naar de A27 en ook moet de discussie over 
Breda worden aangegaan. Het is verstandig om, nu met de A27 wordt gestart, de Stichtse Lijn mee te 
nemen. Er ligt nu een kans en de ruimte om zaken voor elkaar te krijgen. 
 
De heer Ruijs kan zich voorstellen dat de consequenties voor het binnen- en buitenstedelijk bouwen, 
de 30.000 en 45.000 EURO, kloppen. Binnenstedelijk bouwen heeft nog een ander voordeel: de 
sociale cohesie. 
Ookal zou men in Den Haag of Amsterdam anders denken: het is noodzakelijk om de lijn rond 
Almere voort te zetten.  
De ontschotting is extra van belang: Nederland gaat een bezuinigingsronde in. Bezuinigingen 
hebben naast negatieve kanten ook een positieve kant. De ontschotting van geldstromen moet 
nadrukkelijk in Den Haag de aandacht krijgen. Daarvoor moeten alle politieke kanalen worden 
gebruikt. Ontschotting is één van de beste manieren om bezuinigingen qua effect te verkleinen. De 
ontschotting kan worden benut om andere bezuinigingen te voorkomen. 
Bij dergelijke plannen ziet men grootse infrastructuur en indrukwekkende maatregelen. Dit heeft 
altijd negatieve consequenties voor de infrastructuur op een minder zichtbaar niveau. Dit geeft 
problemen voor de provinciale bereikbaarheid. Dit soort grootse maatregelen die gericht zijn op de 
verbinding met het achterland kunnen veel problemen veroorzaken. De heer Ruijs vraagt de 
gedeputeerde om, terwijl men doorgaat met de maatregelen voor de grote economie, te kijken naar 
de directe omgeving, want daar kunnen negatieve consequenties ontstaan en daar komen de gewone 
burgers mee in aanraking. Dit pleit er ook voor om los van de Randstad een bestuur te hebben, de 
belangen liggen té verschillend, met name kleinschaliger. 
 
De heer Balemans is het eens met de heer De Vries dat, als men Almere iets wil bieden, het de 
ontsluiting van Almere is. Hij voorziet dat in dit laatste jaar van de kabinetsperiode geen grote 
beslissingen uit Den Haag zullen komen.  
De consequentie van ontschotting kan zijn dat men gaten vult met geld dat daar niet voor is bedoeld. 
Hij is er een voorstander van om de gekozen lijn door te zetten. Het bedrag dat nog niet is 
binnengehaald zal van een volgend kabinet moeten komen. 
 
Mevrouw Dik is blij dat deze grotere beleidsthema’s in de commissie RGW worden geagendeerd.  
Uit de stukken concludeert mevrouw dat de 15.000 woningen die in Almere worden gerealiseerd 
voor de Utrechtse opvang niet vergezeld gaan van bijpassende ontsluiting. Almere richt zich erg op 
Amsterdam en die keuze wordt door Almere, de P.S. van Flevoland en Den Haag gedragen. 
Mevrouw sluit zich aan bij het betoog van de heer Fastl. 
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De heer Duquesnoy vraagt zich af of de 15.000 woningen in Almere wel een goede oplossing zijn 
voor de druk op Utrecht. 
In de RAAM-brief wordt duidelijk hoe dit qua vervoer wordt opgelost. Spreker betreurt het dat op 
korte termijn wordt ingezet op het verbreden van de A27, terwijl over het openbaar vervoer alleen 
wordt gezegd dat wordt bekeken of iets aan de dienstregeling kan worden gedaan. Pas op langere 
termijn wordt er verder aan gedacht: dit is een verkeerde methode. 
De provincie Utrecht moet een rem op de eigen ontwikkeling zetten. Meer arbeidsplaatsen in Almere 
heeft mogelijk een effect op de druk op Utrecht. Op bijvoorbeeld de website investinutrecht.com  
tracht men nog steeds zoveel mogelijk bedrijven in deze provincie te krijgen. Dat is iets waar de 
provincie over na moet denken. Dan kan Almere naast onderwijs wellicht ook industrie worden 
geboden, waardoor al het vervoer niet nodig is en de druk op Utrecht minder wordt. 
 
Gedeputeerde Krol denkt dat in geen van de plannen over Almere de 15.000 woningen ter discussie 
staan. Hij proeft in de commissievergadering de misvatting dat dit om 15.000 mensen gaat die ‘uit 
het Utrechtse moeten worden gedeporteerd omdat er geen plek meer is’. Dat is niet waar. De 15.000 
woningen die in Almere worden gerealiseerd zijn onderdeel van het afvangen van de druk in de hele 
noordvleugel van de Randstad. Het is, ook voor Utrecht, van groot belang dat dit aantal wordt 
gerealiseerd. Het zijn dus niet per definitie Utrechters die verhuizen en met de auto naar Utrecht 
rijden voor hun werk. 

• Op pagina 60 van de RAAM-brief staat dat het kabinet uitspreekt dat er korte én lange 
termijn opties zijn. Als lange termijn opties worden genoemd: uitbreiding van de A27 tussen 
Almere en Eemnes, uitbreiding van de A1 Muiderberg en A27, upgrade van de N30/A30 en 
de Stichtse Lijn Almere-Utrecht langs de A27. Als het kabinet dit schrijft in een officieel 
document, kan men zich dus hard blijven maken voor de goede verbindingen.  

• De gedeputeerde staat achter de gemaakte opmerkingen over de cruciale relatie met 
Flevoland en Almere en de goede samenwerking, ook op andere termijnen. 

• De provincie moet zijn uiterste best blijven doen voor extra middelen voor de 
binnenstedelijke opgaven, ook al is het verschil met de complexe buitenstedelijke opgaven 
klein. De gedeputeerde verwacht niet dat in deze regeringsperiode nog grote financiële 
toezeggingen worden gedaan. Maar een regio (BRU, stad, provincie, gemeente, 
samenwerkingsverbanden, natuurorganisaties, P.S. en zelfs grensoverschrijdend met het 
Gooi, Flevoland en Almere) waar men het eens is over de ruimtelijke ontwikkeling heeft de 
beste uitgangspositie bij een nieuw kabinet en voor nieuw geld.  

• Ontschotting is van cruciaal belang en zal op kabinetsniveau aan de orde moeten worden 
gesteld. 

• Bij een goede ruimtelijke ordening maakt men eerst met elkaar de grote strategie. In dat licht 
zouden gebiedsagenda, NV document en UVVB-besluiten gezien moeten worden. 

 De grote ruimtelijke keuzes moeten uiteindelijk landen in de kleine opgaven die er in 
 gemeente en provincie nog liggen.  

• In Randstad 2040 worden groene toplocaties genoemd. Die worden bedoeld als groen blauwe 
toplocaties. Dat zijn dus locaties waar groen en blauw het primaat hebben en waar eventueel 
beperkt aan een rode opgave wordt gedacht, ter versterking van de groen blauwe structuur. 

 
Mevrouw Bodewitz zegt dat de beoogde ontwikkelingen in Almere dan wel niet vooral op Utrecht 
zijn gericht, maar het kan het tegenovergestelde effect hebben als de provincie niet investeert in een 
betere economie en onderwijs in Almere. Het gevolg kan zijn dat er verkeersstromen ontstaan. Als 
hier bij deze integrale ontwikkeling niet naar wordt gekeken, moeten de wegen nog verder worden 
uitgebreid. Haar fractie spreekt de hoop uit dat dan meer op openbaar vervoer wordt ingezet. 
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De heer De Vries komt terug op de opmerking van de heer Krol over de 15.000 ‘gedeporteerden’. 
Hij meent dat in deze commissie niet op die wijze over de opgave is gesproken. In de structuurvisie 
staat dat met deze woningen de druk op de woningmarkt in Utrecht wordt voorkomen. Het wordt nu 
dus wat breder getrokken naar de Randstad. 
Er staat in het stuk dat één zoeklocatie samenvalt met de bufferzone Utrecht/Hilversum. Dit lijkt 
volgens het kaartje bij de Loosdrechtse Plassen uit te komen. Spreker kan zich, gezien de 
infrastructuur aldaar, niet voorstellen dat hier wordt gebouwd. Als dit wel zo is zou hij willen weten 
op welke gronden de provincie bijvoorbeeld protesteert tegen de ontwikkelingen als die in Ter Sype 
in Wijdemeren, eenzelfde soort verhaal. De heer De Vries waarschuwt dat dan twee zaken met 
elkaar worden vergeleken die op één lijn zitten. 
 
De heer Martens wijst erop dat de problemen rond de financiering blijven. Dat probleem moet niet 
worden ontkracht. Ook moet worden voorkomen dat wordt gesteld dat de binnenstedelijke opgaven 
een gemeentelijk probleem zijn. 
Als de woningopgave in Almere wordt gerealiseerd en men de vervoersstroom niet krijgt geregeld, 
is het probleem niet opgelost. Een goede verbinding met Almere staat bovenaan, anders heeft men 
niets aan de woningen die daar worden gerealiseerd. 
 
De heer Fastl wijst erop dat in het verleden in de P.S. is gesproken over de opgave die de provincie 
niet geheel zelfstandig aan kon. Aan Almere is toen gevraagd of de druk op deze regio te verlichten. 
Daarbij heeft P.S. natuurlijk niet de gedachte gehad dat die opgave aan Amsterdamse zijde werd 
gerealiseerd. Bij Almere Waterstad ziet men dat het merendeel aan Amsterdamse kant wordt 
gerealiseerd. Mocht het zo zijn dat ook tijdtechnisch gezien de zaken eerst aan de Amsterdamse kant 
worden gerealiseerd, dan zit de provincie Utrecht de komende 20 jaar met een bouwopdracht van 
15.000 voor Almere die niet aan de Utrechtse kant wordt gerealiseerd. Dan wordt de vraag die bij 
Almere werd neergelegd niet wordt beantwoord op de wijze waarop P.S. dat had willen zien. 
Wat de provincie Utrecht kan bieden aan Almere wordt meer op het moment dat er een goede 
hoogwaardige openbaar vervoer verbinding met Utrecht ligt. Amsterdam, Almere, Hilversum en 
Utrecht zijn de regio’s die hierbij benadrukt moeten worden en niet enigszins moeten worden 
gescheiden doordat aan de oostzijde van Almere minder wordt gebouwd. 
 
Gedeputeerde Krol verwacht dat P.S. datgene wat in Randstad 2040 staat op dezelfde wijze zal 
behandelen als eerder met bepaalde gebieden is gebeurd, kijkend naar de ruimtelijke kwaliteit.  

• In kwetsbare gebieden komt niet zomaar een woningbouwopgave. Ter Sype is een wijk. De 
suggesties die zijn genoemd zijn groen blauw, met een kleine rode versterking. In de 
discussie over de structuurvisie zullen G.S. en P.S. in de ruimtelijke detaillering deze 
vraagstukken op één lijn behandelen. 

• Naar aanleiding van de opmerking van de heer Martens stelt de gedeputeerde dat dit college 
meent dat de binnenstedelijke opgave ook een provinciaal belang is. Ook in de komende 
periode moet getracht worden hiervoor geld beschikbaar te houden. Het is provinciaal belang 
dat de binnenstedelijke opgave goed lukt. Zou dit niet lukken dan komt op zijn minst de 
discussie hierover op. Daar mag deze commissie de gedeputeerde op blijven aanspreken. 

• In antwoord op de fractie van GroenLinks stelt de gedeputeerde dat in alle varianten van 
Almere de 15.000 woningen aan oostelijke zijde worden ingepland. Hier is geen misverstand 
over: in oost worden die woningen gerealiseerd. 

• De provincie zal met Almere en de NV partners blijven werken aan verbetering van de 
verbindingen met het oude land. 

 
De voorzitter rondt het debat over dit agendapunt af. 
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12. Statenbrief conceptbeheerplannen N2000 Botshol op verzoek van PvdD in het kader 
 tkn-procedure 
Mevrouw Bodewitz brengt als punt van orde naar voren dat niet het conceptbeheerplan van Botshol 
is toegestuurd, maar dat van Kolland en Overlangbroek. Haar punten betreffen Botshol. 
De voorzitter meent dat de Statenleden dit plan al eerder ontvingen. 
Mevrouw Bodewitz vertelt dat zij om het stuk heeft gevraagd. Het stond weliswaar op de agenda 
maar het was op dat moment niet beschikbaar. Zij heeft begrepen dat de vragen die haar fractie 
eerder hierover heeft gesteld niet aan de commissieleden zijn toegestuurd. Zij vindt het geen 
probleem om dit punt op een later tijdstipte behandelen en neemt aan dat het conceptbeheerplan al 
naar het ministerie is gestuurd. De gedeputeerde bevestigt dit. 
Op voorstel van de voorzitter wordt dit punt naar een volgende vergadering verschoven. 
 
TER KENNISNEMING 
 
13. Statenbrief toelichting bodemvisie bij advies PCL 
 
14. Statenbrief ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030 (eindbalans) 
 
15. Statenbrief Voorgenomen toepassing van de afwijkingsbevoegdheid van het Streekplan 

voor het verleggen van de rode contour van de kern Schalkwijk De Groes II 
 
16. Statenbrief quick scan naar de haalbaarheid van het voorstel tot ‘historisch 

verantwoord en duurzaam openbaar vervoer Defensiemuseum en Hart van de 
Heuvelrug’(dhr. Vossestein) 

 
17. Statenbrief Openstelling en wijziging subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer 
 
18. Statenbrief Voortgangsrapportage 2009/2 Samenwerkingsagenda. 
 
19. Statenbrief afronding Tsunamihulp Azië 
 
20. Statenbrief Ganzenfoerageerpakketten 2007-2008 van de Subsidieregeling agrarisch 

natuurbeheer 
 
21. Statenbrief Voortgangsrapportage Natura 2000 TOP-aanpak juli t/m november 2009 
 
22. Statenbrief Voortgangsrapportage II RAP 2008-2011 
 
23. Statenbrief uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2009 
 
24. Sluiting 
De heer De Heer meldt dat zijn fractie overweegt om informatieve vragen te stellen over de punten 
20 en 21: de ganzenfoerageerpakketten en de Voortgangsrapportage Natura 2000 TOP-aanpak. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 
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Bijlage 1 
 
Inspreektekst vergadering P.S. cie. RGW dd. 18 januari 2010 
 
‘Mijn naam is Pier Winsemius. Mijn collega de heer Van Oosterom en ik zijn hier namens de Stichting 
‘Wei in de Bovenlanden’.  
De Stichting ‘Wei in de Bovenlanden’, een project dat al meer dan 15 jaar loopt, behartigt de belangen 
van de bewoners, ondernemers en andere betrokkenen in het kader van de herinrichting van het gebied 
de Bovenlanden. Zij zijn het niet eens met de procesgang en met het huidige plan. De Stichting heeft 
zelf een alternatief plan ontwikkeld, wat mijn collega 
straks zal presenteren. Dat plan sluit ook aan op de doelstellingen die de provincie zich heeft gesteld. 
Met andere woorden: het plan gaat vooral in de planningsfase op de implementatie in en de bewoners, 
ondernemers en andere betrokkenen staan daarachter. 
 
De provincie heeft een aantal toezeggingen gedaan aan de bewoners, ondernemers en andere 
betrokkenen. Die toezeggingen worden niet nagekomen. De provincie doet haar best om ‘Wei in de 
Bovenlanden’ te betrekken bij die implementatie. We worden ook onderdeel van een stuk van het 
planningsproces. Maar het gaat niet zover dat het plan dat we hebben, wordt meegenomen. Met andere 
woorden: je wordt geïnformeerd, maar je hebt geen inbreng. 
Wij denken dat de provincie zich onvoldoende realiseert dat er wezenlijke fouten zijn gemaakt in de 
procesgang van dit project. De provincie weet waarschijnlijk onvoldoende wat dat kan betekenen, 
bijvoorbeeld door vertraging of doordat het bewoners bruuskeert waardoor zij zelf naar instanties gaan 
die meer duidelijkheid kunnen geven. Dat zou jammer zijn, want ‘Wei in de Bovenlanden’ staat ook 
voor innovatie, maar wel met behoud van de culturele waarden. Het is nog maar de vraag of het 
bestemmingsplan van 2005/2006 faciliteert wat de provincie in gedachten heeft.  
 
Om welke toezeggingen gaat het? 
- Op 18 september 2002 heeft de provincie duidelijke uitspraken gedaan over hoe de herinrichting in 
de Bovenlanden er uit zou gaan zien. ‘Er verandert bijna niets, en dat betekent dus dat er koeien in de 
wei zullen blijven. Er zal geen moerasland komen’. Er zijn dus toezeggingen gedaan.  
Na 20002 treedt er radiostilte op en hoort men niets. Totdat er in 2007/2008 een heel ander plan ligt 
waar wel moerasland en rietlanden bij betrokken zijn en waar een heel andere invulling wordt gegeven 
dan oorspronkelijk is geschetst.  
- Het tweede is dat in 2009 de Bovenlanden tot prioritair gebied wordt verklaard. Met andere woorden: 
de toezegging dat er geen onteigeningen zouden komen wordt eenzijdig en zonder overleg teniet 
gedaan.  
In 2009 worden excuses gemaakt over de slechte communicatie met de bewoners rond het project. Dat 
is heel mooi, zo ga je met elkaar om, lijkt me. Vervolgens wordt in één adem genoemd dat dit niet 
betekent dat er ruimte is voor inbreng of voor verandering in de plannen. Met andere woorden: de 
betrokkenen, de bewoners staan aan de zijlijn met lege handen. 
 
‘Wei in de Bovenlanden’is het hier volstrekt mee oneens. De Stichting probeert wel mee te denken 
met de provincie, maar wel met behoud van de unieke cultuurhistorische waarde. Koeien in de wei is 
daar een onderdeel van en het zou jammer zijn als dat helemaal wordt vernietigd doordat er teveel 
nieuwe natuur zou komen.  
 
Dit is de procesgang en wij denken dat het zinvol is om u hierover te informeren. Ik realiseer me ook 
in welke fase de besluitvorming is en wij denken dat het goed is dat u hiervan op de hoogte bent. 
Dank u.’ 
 
De heer P.Winsemius. 
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Bijlage 2 
 
Inspreektekst op vergadering P.S. cie. RGW dd. 18 januari 2010 
 
‘Mijn naam is Arie van Oosterom. Ik woon ook in het gebied de Bovenlanden. Voor de duidelijkheid 
hebben we een kaart opgehangen. 
Als u wel eens in de Bovenlanden bent geweest, zult u het met mij eens zijn dat het een mooi en uniek 
cultuurlandschap is. Een bijzondere polder, open en wijd en deze polder is al in de Middeleeuwen op 
die wijze ontstaan. Dat op zich zou al een argument zijn om de polder te behouden zoals hij nu is: iets 
dat al vanaf de Middeleeuwen in Nederland in stand wordt gehouden. 
Als bewoners wonen, leven en ondernemen we daar met ontzettend veel plezier en dat willen we graag 
zo houden. Er is nu een plan gekomen van de provincie waarmee wij het niet eens zijn en daarom 
hebben wij gezegd dat wij beter een alternatief plan zouden kunnen ontwikkelen. Waarom dit plan? 
Dit plan houdt meer rekening met het culturele landschap van de polder. Het unieke van de 
Bovenlanden wordt in dit plan juist versterkt. In de plannen van de provincie is het eigenlijk zo dat de 
polder qua inrichting 180 graden gedraaid gaat worden. Dat moet men eigenlijk niet willen.  
In het plan dat we hebben opgesteld zijn de natuurdoelen van de provincie wel degelijk meegenomen. 
We hebben geprobeerd om die te implementeren in ons plan om zo toch enige aansluiting te krijgen. 
We realiseren ons dat er wat moet worden veranderd in de polder. Daar staan we open voor. Maar doe 
het wel op een verantwoorde manier. 
In het kort zijn dit de hoofdpunten van het plan. U hebt allemaal stukken gekregen waarin dit 
gedetailleerd staat beschreven. 

• Wij willen graag dat de weidevogel behouden blijft en versterkt wordt. Die zou men nog beter 
kunnen stimuleren door her en der plas-dras percelen aan te leggen van een halve tot één 
hectare groot. Ook het uitrijden van vaste mest zou de weidevogels tegemoet komen. 

• Daarnaast zeggen wij dat ook de moerasstroken kunnen worden geïmplementeerd. De 
moerasstroken die wij hebben gepland willen wij langs de perceelgrenzen aanleggen. Dat 
betekent dus moeras op drie á vier meter van perceelgrenzen door de hele polder heen. Als je 
al die meters bij elkaar optelt kom je snel aan 70 tot 80 hectare. Op die wijze willen wij het 
moeras in onze polder vorm geven.  

 Het voordeel van dit plan is dat de overige landen door agrariërs kunnen worden 
 beheerd. Dat heeft een groot voordel en het zal veel goedkoper blijken te zijn. 

 Deze vorm van moeras is onderzocht door proefboerderij Zegveld en daar zijn heel goede 
 resultaten van bekend. Wij toveren dat niet zomaar uit onze hoed, er is structureel onderzoek 
 naar gedaan en het werkt echt.  

• In onze polder staan ook rietlanden gepland. Wij denken dat men daar heel terughoudend mee 
om moet gaan. Het is bekend dat rietlanden averechts werken op de weidevogel. Denk er goed 
over na voor u die aanlegt, het past eigenlijk niet in onze polder.  

• Wij denken dat de wandelpaden die in de polders worden aangelegd anders zouden kunnen. 
Wandelpaden in weidevogelgebied zijn mogelijk, maar wees er terughoudend mee en kijk 
goed waar die worden aangelegd. 

• In het plan van de provincie is ook het waterpeil meegenomen. De provincie wil eigenlijk 
verschillende waterniveau’s aanleggen met stilstaand water. Wij denken dat dit absoluut niet 
kan. De muggen en knutten zullen met stilstaand water aanzienlijk toenemen. Hun aantal 
neemt ook toe doordat het elk jaar warmer wordt in ons land. Ook gezondheidsrisico’s kunnen 
een rol gaan spelen. Stromend water is beter voor de polder, de gezondheid, de muggen en de 
knutten. Dat kan echt beter. 

• We willen de lokale agrariërs in het gebied houden. Ik kan u zeggen dat als dit plan een voet 
aan de grond krijgt, de lokale agrariërs willen meedenken over hoe de natuurdoelen die de 
provincie heeft geopperd ingepast kunnen worden in hun bedrijf. Ik ben zelf ook één van de 
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agrariërs in dit gebied. Ik wil hier best over nadenken, maar het moet wel van twee kanten 
komen. 

Wij als Stichting dagen de provincie uit om met ons mee te denken. Wij willen het graag samen doen. 
Dat is een voorwaarde om dit tot een goed einde te brengen.  
De Bovenlanden is een uniek gebied en het is te kostbaar en te mooi om het te laten verpauperen en 
om processen in gang te zetten waarvan men op langere termijn spijt zal hebben. Laten we er goed 
over nadenken, dat willen we graag gezamenlijk doen.’ 
 
De heer A. van Oosterom. 
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Bijlage 3 
 
Presentatie van de heer Klaas Meester tijdens de vergadering van P.S., cie. RGW dd. 18 januari 2010. 
 
De heer Meester combineert bij de presentatie agendapunten 11 en 14 met elkaar. Agendapunt 14 gaat 
over de NV Utrecht en hangt samen met agendapunt 11. De heer Meester maakt gebruik een beamer. 
 
‘Ik wil vier onderdelen met u doorlopen. Is er bij agendapunt 11, waarin u de RAAM-brief, de 
Utrecht-brief en de gebiedsagenda kreeg, sprake van nieuw beleid? Ik stap terug in de geschiedenis om 
te kijken hoe het allemaal zo gekomen is. Wat gaan we met die trajecten in het vervolg doen, dat is 
ook interessant voor u. En tenslotte heb ik twee ‘toetjes’: één gaat over binnenstedelijk bouwen en de 
andere noem ik ‘de uitdaging’. 
 
• Is er sprake van nieuwe visies bij agendapunt 11, bij de RAAM-brief, de Utrecht-brief en de 
gebiedsagenda? Voor twee onderdelen is dit niet het geval. Bij de gebiedsagenda is er niets wat u al 
niet in één of ander kader besproken heeft. Dat geldt ook voor de Utrecht-brief. De RAAM-brief die 
over Almere gaat is wel nieuw. Daar kom ik straks op terug. 
 
• Waarom is het allemaal zo gekomen? In november vond het MIRT-overleg plaats en in het 
coalitieakkoord van dit kabinet is gezegd dat MIT niet alleen meer over infrastructuur mag gaan, maar 
dat het breder moet zijn en de hele fysieke leefomgeving daarin behandeld moet worden. Daar is dus 
de R van Ruimte in gekomen. Daar hadden we de gebiedsagenda voor nodig want, wil je zinvol 
overleggen met het kabinet in het MIRT, dan is het handig een dergelijk achtergronddocument te 
hebben. Dit kan als een soort visvijver worden gebruikt om projecten die je heel specifiek wilt 
bespreken met de minister uit te halen.  
In het MIRT van afgelopen november stonden zes onderwerpen op de agenda die hier zijn genoemd. 
Even kort de stand van zaken: de Staten en de NV Utrecht hebben gezegd het een goed document te 
vinden, we hebben dat in het MIRT- overleg met de ministers afgekaderd. Ook het kabinet vindt dit 
een buitengemeen goed document over het grote spanningsveld tussen de verstedelijking enerzijds en 
de kwaliteit van de fysieke ruimte anderzijds. 
In het MIRT-overleg is natuurlijk ook uitgebreid aandacht besteed aan de draaischijf: de 
voorkeursrichtingen over de Ring en over de Driehoek zijn daar in vastgelegd.  
In het MIRT-overleg is ook over de A12-zone gesproken. Als men toch aan de gang gaat tussen 
Oudenrijn en Lunetten is het verstandig om te bekijken hoe men daar met de hele ruimte om gaat. Dit 
is ook omarmd door het kabinet. 
Al die dingen zijn neergelegd in de gebiedsagenda, een gedeeld document tussen de regio 
en het Rijk: waar zijn we het met elkaar over eens. 
In die gebiedsagenda zijn dus elementen als NV Utrecht, de draaischijf en de A12-zone min of meer 
integraal overgenomen. Kortom, er ligt een gezamenlijk document van Rijk en regio. 
Dan de Utrecht-brief. Dat is de verantwoording van het kabinet richting de Tweede Kamer. In de 
Utrecht-brief zijn de Randstad Urgent-projecten, NV Utrecht en de draaischijf beschreven en heeft het 
kabinet gezegd wat zij ervan vindt. Dat is een document geworden van 85 bladzijden. U hebt dit in uw 
bezit. Op zich staat hier niets nieuws in.  
Wat nieuw is, is de RAAM-brief die door het kabinet in november is vastgesteld. Die gaat 
over de ontwikkeling van Almere: 60.000 extra woningen. Ik kan u zeggen dat het buitengemeen 
spannend is geweest wat het kabinet daarover heeft besloten. Er was even de  
angst dat het kabinet in het kader van de financiële ellende zou zeggen ‘moet dat allemaal wel’, het is 
een dure operatie. Maar het kabinet heeft gezegd hier nog steeds voor te gaan. Het kabinet weet dat het 
heel duur is, maar geeft de regionale partners, Almere maar ook onszelf, nog even de tijd om te kijken 
of het goedkoper zou kunnen. 
Als men naar de RAAM-brief kijkt en naar de planvorming rondom Almere, dan is het vanuit het 
Utrechtse interessant om te weten dat de Utrechtse opgave, zoals wij die met elkaar hebben 
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gedefinieerd in de NV Utrecht, nog steeds past in de planvorming over Almere. Er zijn nog knelpunten 
die niet zijn opgelost en dat zit vooral in de infrastructurele verbindingen. Wij hadden graag een 
MIRT-verkenning gehad over de corridor Almere-Gooi-Utrecht. Het kabinet heeft gezegd dat nog 
even niet te doen, maar het wel mee te nemen in een landelijke capaciteitsanalyse. Dat is vervelend, ik 
snap ook dat het kabinet het nog niet aandurft. Als je de MIRT-verkenning start, erken je de 
problematiek en als je de problematiek erkent, gaat je dat geld kosten. Daar was het kabinet net nog 
niet aan toe. 
Bekijkt men het MIRT-overleg van november 2009, dan is de regio Utrecht redelijk succesvol geweest 
in de MIRT-onderhandelingen. Alle punten die vanuit de regio zijn ingebracht zijn min of meer 
gehonoreerd. Als je mijn collega’s van andere provincies hoort dan kan ik verklappen dat niet iedereen 
heel tevreden was over het MIRT-overleg. 
 
• Ik doe een stap terug en ga naar 21 mei 2003. Toen is de NV Utrecht gestart, waarin een aantal 
bestuurders rond de tafel is gaan zitten en heeft gezegd: moeten we niets gezamenlijks gaan doen? Eén 
van die bestuurders was een wethouder van de gemeente Soest die thans ook in ons midden is. Wat 
was toen de stand van zaken? 
Als je kijkt naar het Rotterdamse, het Haagse en naar de noordvleugel van Amsterdam, dan had men 
daar de zaken redelijk voor elkaar. Als je naar het Utrechtse keek dan was er toch sprake van enige 
verdeeldheid tussen de regionale partners. Dan druk ik mij voorzichtig uit. Eigenlijk ging het heel 
goed in het Utrechtse, dus kon men zich beter druk maken over dingen waar je het niet over eens was. 
Ik heb hier willekeurige voorbeelden van dingen waarover men elkaar ongelofelijk in de haren heeft 
gezeten:  
- Bunnik-Zuid, waarvan de helft van de natie zei dat men daar maar eens flink wat moest gaan doen en 
de andere helft, die zit hier in de Staten, zich afvroeg of dat nu zo nodig moest. Dat ontaardde in een 
waar stripverhaal.  
- We waren het oneens met de stad Utrecht over de ontwikkeling van Almere. De Staten zeiden: 
hebben we Almere niet nodig om wat van de druk op Utrecht af te nemen én er waren partners die van 
mening waren dat men dit zelf moest regelen. Als je het samenvat was er een groot spanningsveld 
tussen de stad (we willen groeien) en de provincie (moet dat nu allemaal nu wel zo hard groeien). We 
waren erg goed in staat om de accenten op de verschillen te leggen. Dat betekende dat we absoluut 
geen positie in Den Haag hadden en dat zij ons volstrekt niet serieus namen. Toen is de NV Utrecht 
gestart en de nota Ruimte kwam, later kwam Randstad 2040, het MIRT-overleg en men zei: dit kan zo 
niet verder, we gaan de koppen bij elkaar steken. In die discussie is vooral de nadruk gelegd op de 
inhoud en niet op de bevoegdheden. Vervolgens heeft men zich afgevraagd wat men met elkaar zou 
willen en hoe men dat met elkaar gaat regelen. Tussen 2003 en 2009 is het één en ander gebeurd.  
De NV Utrecht is geheel uit de startblokken gekomen, zowel organisatorisch als  inhoudelijk. 
Het Utrechtse Verkeers- en Vervoersverband is uit de startblokken gekomen (inhoudelijk en 
organisatorisch). Eigenlijk werkten in die verbanden dezelfde partners.  
Ook het Haagse begon ons iets serieuzer te nemen, want beide projecten zijn in het Randstad Urgent-
project van het kabinet opgenomen. Dat heeft geresulteerd in de eindbalans die u hebt besproken en 
die andere partners ook hebben besproken en dat heeft geresulteerd in het regionale draagvlak voor de 
Draaischijf. Dat betekent gezamenlijk in de regio gedragen producten. Maar zoals ik net zei, aan de 
hand van de gebiedsagenda en het MIRT-overleg ook een product dat we met het Rijk delen.  
Het aardige is dat de inhoud breed is. Het gaat niet alleen meer over wegen, het gaat niet alleen meer 
over stenen stapelen. Maar de groen blauwe ruimtes die in de gebiedsagenda zijn verwerkt zijn ook in 
de NV Utrecht verwerkt. Al die elementen zijn er nu in meegenomen. 
 
• Dan neem ik een stap vanuit de historie naar hoe we nu verder gaan. De NV Utrecht heeft gezegd 
dat er vier speerpunten zijn die men met elkaar wil oppakken. Men wil samen verder.  
We blijven in overleg met het Rijk want we hebben daar nog enkele punten op te lossen.  
De financiering binnen de stedelijke opgave is nog niet helemaal geregeld, zoals u wellicht weet. Ook 
is er een aantal initiatieven bij het Rijk genomen, onorthodoxe maatregelen van minister Van der 
Laan: wetende dat we financieringsproblemen hebben, hoe kunnen we toch verder met die 
verstedelijkingsopgaven? 
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We hebben tegen elkaar gezegd: het is leuk en aardig om in het overleg met het Rijk te blijven, maar 
het is ook goed om als regionale partners zelf de koppen bij elkaar te steken om te kijken of we 
wellicht andere uitvoeringsstrategieën moeten gaan ontwikkelen. Dat zal spannend gaan worden. 
Ook hebben we tegen elkaar gezegd: we hebben de NV Utrecht-visie er nu liggen en die moet verder 
worden uitgewerkt in gebiedsgerichte uitwerkingen en structuurvisies. Bij de NV Utrecht-eindbalans 
hebt u als Staten besloten dat dit een belangrijke bouwsteen zou worden voor de structuurvisie. Dat 
komt hier één op één in terug.  
We gaan kijken hoe het er daadwerkelijk mee staat, halen we doelen die in de eindbalans zijn 
neergelegd? Daar zit monitoring achter. 
We hebben ook met het Rijk en de regionale partners afgesproken dat het de bedoeling is dat we 
medio 2010 uitvoeringsgerichte afspraken maken tussen de NV partners onderling, maar ook tussen de 
NV partners en het Rijk. Dat was het laatste beslispunt van het Statenbesluit dat u indertijd nam en 
waarvan u gezegd hebt: we geven G.S. de opdracht om een dergelijk uitvoeringskader te gaan maken. 
 
• Dan komt nu de uitwerking van de voorkeursrichtingen. 
Drie alternatieven, één richting. Maar daar weet u ongetwijfeld al veel meer van, ook in het kader van 
de commissie die over infrastructuur gaat. 
Over de A12-zone hebben we gezegd dat we dat verder moeten gaan uitdiepen. Iedereen was er 
enthousiast over, het was verrassend hoe enthousiast ook het kabinet in het MIRT-overleg van 
november was over die A12-zone. Dat hadden we niet helemaal verwacht, want er zijn hier en daar 
wat problemen. Moet er nu op de belangrijkste achterlandverbinding ook nog een vluchtroute komen 
als de hele Randstad overstroomt, moet je nu die vervelende ruimtelijke jongens daar wel bij in de 
buurt hebben die allerlei plannen hebben en ons dwars kunnen zitten? Desondanks is het heel positief 
ontvangen. We hebben tegen elkaar gezegd dat we er ook volop mee verder gaan. Een detail: het kan 
zijn dat er in het kader van Randstad 2040, het programma van mevrouw Cramer, nieuwe 
sleutelprojecten komen. Dat wordt door het volgende kabinet besloten. We hebben de A12-zone daar 
redelijk prominent op de agenda staan. 
Schaalsprong Almere, ik heb er net al een paar dingen over gezegd. De planuitwerking zal nu verder 
gaan op basis van de RAAM-brief die het kabinet heeft gemaakt. Dat wordt nog een klus, want er zijn 
enkele problemen op te lossen. Zeker de  regionale partners in het Utrechtse: het is aardig dat u 
1 februari aanstaande met de Staten van Flevoland en Noord-Holland overlegt. Eén van de dingen die 
wij graag willen is: ga nu inderdaad die verbindingen naar het oude land ook aan de oostkant eens 
goed bekijken.  
Bij alles in het leven in dit huis is er natuurlijk een nauwe relatie met het Utrecht 2040 project, waarbij 
we parallel en geïntegreerd werken aan hoe beide trajecten goed op elkaar kunnen aansluiten. 
 
• De financiering. 
Er is de afgelopen periode veel gezegd: binnenstedelijk is leuk en aardig maar het kost je handenvol 
geld. Even refererend aan de eindbalans waar is gezegd: binnenstedelijk komt neer op een tekort van 
30.000 EURO, buitenstedelijk op 10.000 EURO per woning. Realiseert u zich hierbij, wellicht hebben 
we dat onvoldoende helder gemaakt in de eindbalans, dat de uitleglocaties zijn berekend zonder de 
bovenplanse kosten? We zijn aan het rekenen gegaan en ik wil niet zeggen dat dit een definitieve 
uitkomst is of dat daar niet wat op is af te dingen of aan toe te voegen, maar ik wil hem u toch even 
laten zien. 
We hebben een vingeroefening ‘Schalkstad 20.000’ gedaan. Kortom, leg in Schalkstad ten zuiden van 
Houten en het Amsterdam-Rijnkanaal nu eens 20.000 woningen neer. Dan moet er het één en ander 
gebeuren en dat heb ik ruwweg op een rij gezet: infrastructuur, waterveiligheid, archeologie -de 
Hollandse Waterlinie speelt daar een rol- , de verwerving is waarschijnlijk ook een punt wanneer men 
kijkt naar de eigendomsverhoudingen in het Kadaster, etcetera. Als u dat globaal in de berekeningen 
mee zou nemen, dan komen we op de ruwe schatting dat die uitleglocatie daar een tekort zal kennen 
van ongeveer 45.000 EURO per woning. Dat moet dus worden afgezet tegen die 30.000 EURO per 
woning die we in de eindbalans over de binnenstedelijke opgave noemden. 
Eigenlijk is de vraag: kennelijk zijn die huizen duurder, maar de ellende is dat dit uit verschillende 
financieringsbronnen komt. Bij Schalkwijk zal veel financiering van het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat moeten komen en bij de binnenstedelijke opgave zit het met name in de agenda van 
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minister Van der Laan. Je zou dus een ontschottingsdiscussie aan moeten gaan. Bij de Statenvragen 
die de PvdA heeft gesteld hebben we daar al iets over gezegd. Die ontschottingsdiscussie is een heel 
lastige discussie want het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil absoluut niet. Dat begrijp ik ook 
wel. Ook de Tweede Kamer staat hier niet om te springen. Dus ik denk dat we in het kader van de 
discussie van het Rijk elkaar diep in de ogen moeten gaan kijken en ook richting kamerleden etcetera: 
is dat eigenlijk niet nodig? Want het is niet zozeer de vraag of binnenstedelijk duur is in vergelijking 
met uitleglocaties, maar eigenlijk is de vraag of men nog wel wil bouwen. Er staat op elke bouwlocatie 
onderhand een tekort. De goedkope locaties zijn op. Dit durf ik met iets meer stelligheid te zeggen dan 
enkele dagen geleden, omdat toevallig één dezer dagen de rijksbouwmeesters een exercitie hebben 
gepleegd, ik zal u daar straks een schrijven van meegeven, die de ongeveer 12 misverstanden over 
binnenstedelijk bouwen successievelijk naar de prullenmand verwijzen. Eén van de dingen die hierin 
staat is: binnenstedelijk bouwen is goedkoper dan bouwen op nieuwe uitleglocaties. Dus ik voel mij 
gesterkt. 
Kortom, het kost geld om dit allemaal te realiseren en de vraag is wat de regionale partners daar zelf 
voor over hebben. Dat zal ook in de discussie over de uitvoeringsafspraken aan de orde moeten 
komen. Het is u allen bekend dat u in uw huidig coalitieakkoord 60 miljoen EURO bijdraagt aan de 
binnenstedelijke opgave. 
 
Ik laat u een paar afbeeldingen zien. Ik laat u zien hoe de ontwikkeling van het stadsgewest Utrecht 
van 1920 tot 2000 is geweest. Dan hebben we dus nog die woningbouwopgave, ongeveer 65.000 
woningen uit de eindbalans, wetende dat we vijf Nationale Landschappen hebben en wetende dat er 
ook nog iets als EHS en Natura 2000 is. Terugredenerend naar dit plaatje is het eigenlijk de grote 
kunst in de komende periode te bekijken hoe we op dit proces, dat al exponentieel ging vanaf 1920, de 
rem kunnen zetten. Dat is volgens mij de grootste vraag die in het Utrechtse leeft.’ 
 


