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2011RGW51 
 
VERSLAG van de vergadering van de Statencommissie Ruimte, Groen en Water van 4 
april 2011 
 
Aanwezig:
Mw.drs. U.P. Blom (voorzitter), E.R.M. Balemans (VVD), drs. F.H.W. Bekkers (GroenLinks), drs. 
J.G. Boerkamp (D66), mw. E.J. Broere (PVV), mw. drs.R.K. Dik-Faber (ChristenUnie), J. Fastl 
(GroenLinks), ir. H. Graaff (CDA), drs. C. de Heer (ChristenUnie),  N.J.P. Hoefnagels (D66), mw. 
W.M.M. Hoek (50PLUS), ir. H. IJssennagger (PVV)G.A. de Kruif (CDA), drs. C. de Kruijf (PvdA), 
J. van de Lagemaat (SGP), mw. drs. A.M.C. Mineur (SP), A.J. Schaddelee (ChristenUnie), ing. H.N. 
Scherer (PVV), W. van der Steeg (PvdD), I. Thonon (D66), mr. D.S.L. Tuijnman (VVD) en G.H.J. 
Weierink (VVD); 
 
Met kennisgeving afwezig: gedeputeerde drs. W.M. de Jong en mw. A.C. Boelhouwer; 
 
Van ambtelijke zijde aanwezig:
Dhr.drs. H. Schoen (adjunct-griffier), mw. R. Ambatzidellis (commissiesecretaris) en mw. G. van 
Weerd (verslag). 
 

1. Opening 
De voorzitter, mevrouw Blom, opent de eerste vergadering van de commissie RGW in de nieuwe 
samenstelling met een woord van welkom. 
Bericht van verhindering is binnengekomen van mevrouw Boelhouwer en gedeputeerde De Jong. 
 
2. Ingekomen stukken 
2.1 Memo gedeputeerde Krol stand van zaken houtwallen Biltse Duinen (RGW30) 

Mevrouw Mineur vraagt of de nieuwe ontwikkeling verandering brengt in de stand van 
zaken; blijft het gebied vrij toegankelijk en is het plan afgestemd met  belanghebbenden, met 
name met de Vrienden van de Biltse Duinen? 
De heer Hoefnagels memoreert dat D66 in het verleden aandacht heeft gevraagd voor de 
houtwallen bij de Biltse Duinen. Hij wil de gedeputeerde complimenteren met de goede 
afhandeling.  
De heer Krol licht toe dat er ten aanzien van de Biltse Duinen een tweesporenbeleid is 
gevoerd. Via de Verordening Natuur en Landschap wordt nagegaan of de afscherming van 
particuliere percelen kan worden tegengegaan. De provincie heeft voorts getracht met 
gemeente en HUL gronden weer terug te kopen en de bescherming daarvan beter te regelen. 
Dat is in het afgelopen jaar succesvol gebeurd. 
Besloten is geen VNL ontheffing te verlenen voor dat gedeelte van de houtwal dat is gelegen 
binnen het stuifzandgebied en wel een VNL ontheffing te verlenen voor het deel dat is 
gelegen in het bebouwingslint. De twee grondeigenaren hebben tegen dit besluit inmiddels 
beroep aangetekend bij de Raad van State. De Vrienden van de Biltse Duinen hebben 
gevraagd aanwezig te mogen zijn bij de zitting van de Raad van State om daar hun belangen 
aan de orde te stellen. Handhaving door de provincie is pas mogelijk nadat het besluit van de 
provincie onherroepelijk is geworden, dus na de zitting van de Raad van State. De heer Krol 
zegt toe dat de commissie schriftelijk zal worden geïnformeerd over de uitkomst van de 
zitting.  

 
2.2 Hart van de Heuvelrug jaarrapportage 2010 (RGW31) 
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De heer De Kruijf memoreert dat er in de gemeente Zeist een amendement is aangenomen 
waarin een fasering wordt aangebracht in de manier waarop financiële tekorten worden 
weggewerkt. Zijn vraag is of dat past binnen de bestaande plannen. Ook vraagt hij naar de 
relatie met de gemeente Zeist, immers, de drie partijen dienen wat betreft Hart van de 
Heuvelrug gezamenlijk op te trekken.  
Zie verder onder punt 2.4. 

 
2.3 Dierenbescherming, De Faunabescherming en Bont voor Dieren: muskusrattenbestrij-

ding (RGW32) 
De heer V.d. Steeg vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de overdracht van de 
muskusrattenbestrijding naar de waterschappen. Hij vraagt of de aanbevelingen uit dit rapport 
worden meegenomen in de overdracht. De provincie Utrecht heeft in 2010 € 40.000 subsidie 
verstrekt aan de Stichtse Rijnlanden om onderzoek te doen naar alternatieve, preventieve 
muskusratbestendige maatregelen als onderdeel van het toenmalige amendement “beperken 
overstromingsrisico’s regionale waterkeringen”. Graag ontvangt hij een memo over de stand 
van zaken van het onderzoek dat door De Stichtse Rijnlanden wordt uitgevoerd.  
Mevrouw Mineur sluit zich bij deze vragen aan. 

 
De heer Binnekamp laat weten dat een en ander afhankelijk is van de behandeling van de 
spoedwet in de Eerste Kamer. De Stichtse Rijnlanden gaat de muskusrattenbestrijding 
uitvoeren voor het hele Utrechtse gebied, een en ander in overleg met P.S. Al heel lang is er 
discussie gaande over alternatieve muskusrattenbestrijding. Er is een landelijke commissie 
muskusrattenbestrijding in het leven geroepen die alternatieven onderzoekt. De rapporten 
zullen in de loop van dit jaar gereed zijn. Deze zullen uiteraard met deze commissie worden 
besproken. Er loopt al een experiment met alternatieve bestrijding in Noord-Brabant maar dat 
is nog niet erg succesvol. Destijds hebben P.S. gevraagd om een dergelijk experiment ook in 
Utrecht uit te voeren maar helaas is dat nog niet ingevuld. Dat zal waarschijnlijk ook niet 
gebeuren, in afwachting van de resultaten van het experiment in Den Bosch. Kort geleden is 
er een nota van HDSR verschenen over de toekomstige muskusrattenbestrijding. De heer 
Binnekamp zegt toe dat de commissie RGW deze nota in afschrift zal ontvangen.  

 
De heer IJssennagger vindt voorliggende notitie interessant. De PVV wil deze benadering het 
voordeel van de twijfel geven. Wellicht dat er een experiment in het land kan worden uitgezet 
om na te gaan of dit een succesvolle methode is. Ongetwijfeld zullen de traditionele 
bestrijders deze alternatieve benadering aan de kant schuiven, maar hij hoopt dat de 
gedeputeerde dat zal weerstaan. 

 
De heer De Kruijf steunt de opmerking van de PVV. 

 
2.4 Memo gedeputeerde Krol, beantwoording raadsvragen gemeente Zeist inzake Hart van de 

Heuvelrug (RWG33) 
Mevrouw Mineur verwijst naar de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Zeist; zij vraagt 
hoe de gedeputeerde daar tegen aan kijkt.  
De voorzitter geeft aan dat deze kwestie reeds eerder besproken is in de commissie RGW.  

 
De heer Krol memoreert dat in de samenwerkingsovereenkomst tussen P.S. en de gemeenten 
Soest en Zeist is vastgelegd hoe wordt omgegaan met de vliegbasis Soesterberg, met name 
wat betreft de verdeling van lasten, risico’s en optimalisering van ontwikkelingen. P.S. 
hebben deze samenwerkingsovereenkomst in september 2010 geaccordeerd en inmiddels 
hebben ook Soest en Zeist met de overeenkomst ingestemd, zij het met enkele amendementen 
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zoals fasering. De fasering is een wens van de gemeenteraad van Zeist die in de stuurgroep 
Hart van de Heuvelrug zal worden ingebracht. Uiteraard is het nog niet zeker of de twee 
andere partijen de faseringswens van de gemeente Zeist zullen honoreren. Nader overleg 
daarover is noodzakelijk.  
Door lokale politieke keuzes in het programma Hart van de Heuvelrug kunnen er financiële 
risico’s gaan ontstaan. Zo is er in het kader van Hart van de Heuvelrug over de locatie 
Leeuwenhorst een afspraak gemaakt, echter, het nieuwe college van B&W van Zeist heeft 
inmiddels besloten Leeuwenhorst niet te zullen te ontwikkelen. Dat heeft verregaande 
financiële consequenties, ook voor de andere twee samenwerkingspartners Soest en de 
provincie Utrecht. Nagegaan zal worden of het hier wel om een haalbaar traject gaat.  
De heer Krol zegt toe dat hij binnenkort uitgebreider zal terugkomen op de stand van zaken 
Hart van de Heuvelrug. In ieder geval zal hij nog voor de zomer met P.S. de geactualiseerde 
mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug bespreken.  

 
2.5 Ontwikkelingen rond EHS (RGW34) 

De heer De Kruijf verwijst naar de veelzeggende nota van het Planbureau. Zijn vraag is 
wanneer dit onderwerp in zijn volle omvang een plek kan krijgen in de vergadering van de 
commissie RGW. De voorzitter antwoordt dat er onder agendapunt 10 een presentatie zal 
volgen over o.a. de EHS. Mogelijk dat dit antwoord geeft op de vraag van de PvdA. 

 
2.6 Provincie Zuid-Holland reactie Effectmonitoring 2009 Het Groene Hart duurzaam 

ondernemen (RGW40) 
 Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
2.7 Mevrouw M. Karsemeijer Verklaring Herinrichting Bethunepolder (RGW41) 
 Wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 
2.8 NMU reactie op voorontwerp-inpassingsplan verbindingsweg Houten-A12 (RGW42) 
 Zie onder agendapunt 7. 
 
2.9 Dhr. B. Herman, Milieuwerkgroep Houten reactie op voorontwerp Inpassingsplan 

Rijsbruggerwegtracé (RGW43) 
 Zie onder agendapunt 7. 
 
Wat betreft de hoeveelheid nagekomen ingekomen stukken, pleit de heer De Kruijf voor enige 
beperking. Wat hem betreft behoeven stukken, die later dan donderdag binnenkomen, niet meer te 
worden behandeld in de commissievergadering van de daarop volgende maandag om te voorkomen 
dat de lijst met nagekomen stukken te lang wordt. 
De heer Schoen antwoordt dat ingekomen stukken geagendeerd worden, wanneer mensen expliciet 
vragen het stuk kenbaar te maken aan de commissie. Veel maatschappelijke groeperingen ontvangen 
de stukken van de Statencommissies een week van te voren, gaan dan in overleg en sturen vaak op 
donderdag een reactie. In principe ligt de grens bij donderdag wat betreft toevoeging van nagekomen 
ingekomen stukken aan de agenda. Echter, wanneer bv. op vrijdag expliciet wordt gevraagd alsnog 
een notitie te verspreiden onder de commissie ten behoeve van de vergadering van maandag, dan 
wordt dat gedaan.    
 
Brief van statenwerkgroep Groene Hart Zuid Holland inzake monitoring 
Mevrouw Hoek verwijst naar de brief van NMU over de tegenstelling tussen de spoedwet en de 
ontwikkeling van de EHS met betrekking tot de A27 Lunetten-Rijnsweerd. De fractie van 50PLUS 
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wil zich graag bij de drie vragen aansluiten die in deze brief worden opgeworpen. Zij vraagt hoe 
deze vragen worden beantwoord. Graag ontvangt zij een afschrift van dat antwoord. 
De voorzitter geeft aan dat deze brief niet via de griffie is binnengekomen en dus niet geagendeerd 
is. De commissie MME zal op deze brief terugkomen.  
 
3. Verslagen statencommissie Ruimte, Groen en Water van 24 januari 2011 en 3 februari 2011 
De verslagen van beide commissievergaderingen worden aldus vastgesteld. 
 
4. Mededelingen 
Geen bijzonderheden. 
 
5. Rondvraag 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 
6. Termijnagenda 
Akkoord. 
 
7. Voorontwerp-inpassingsplan Verbindingsweg Houten-A12 
Mevrouw Hoek memoreert de reactie van een inspreker dat de gronden van een agrarisch bedrijf 
door de aanleg van deze weg worden doorsneden. Dat is een probleem omdat het vee deze weg moet 
oversteken. Pas wanneer het echt niet anders kan, mag het tracé wat betreft 50PLUS door agrarisch 
gebied van één agrariër worden gelegd, maar als het anders kan moet er naar een andere oplossing 
worden gezocht, teneinde versnippering van agrarische bedrijven te voorkomen.  
 
Mevrouw Mineur laat weten dat haar fractie de bijeenkomsten met belangstelling heeft bijgewoond. 
Zij vraagt hoe de gedeputeerden omgaan met de inspraak van bewoners. 
 
De heer De Kruijf geeft aan dat de PvdA de twee goed georganiseerde avonden met waardering 
heeft bijgewoond. De PvdA vraagt met name aandacht voor het volgende: 

1. Er is een aantal agrariërs dat door de wegaanleg in de problemen dreigt te komen. LTO 
suggereerde ruilverkaveling toe te passen. De vraag is hoe de gedeputeerde daar tegen aan 
kijkt.  

2. Er werd tijdens de avonden veel commentaar geleverd op de rotonde. Betwijfeld werd of dat 
wel de beste oplossing zou zijn. De PvdA vraagt of er andere alternatieven mogelijk zijn. 

3. Het is de vraag of er wel voldoende is gekeken naar de geluidsoverlast, samenhangend met 
de wegaansluiting op de A12 in combinatie met de spoorlijn. Het is de vraag of de 
geluidsbarrière van 450 meter wel voldoende reductie oplevert. Kan er ook nog anderszins 
gekeken worden naar reductie van de overlast die daar ongetwijfeld gaat ontstaan? 

 
De heer Scherer vindt dit Inpassingsplan een compliment voor het college. De PVV kan zich vinden 
in de bestuurlijke aanpak. Een nieuwe weg door het landelijk gebied van Utrecht is een zware 
ingreep en dat roept weerstand en verzet op. De PVV heeft geluisterd naar de inspraak en de politiek 
in Houten. Alles overwegend komt de PVV tot de conclusie dat deze weg nodig is om Houten in het 
noorden richting A12 te ontsluiten. Dat is goed voor de mobiliteit, goed voor de economie en goed 
voor de provincie.  
De provincie dient zich de aanbevelingen van de LTO ter harte te nemen ten aanzien van een 
mogelijk gewenste herverkaveling. De provincie zou in dit proces de regie moeten nemen gekoppeld 
aan onteigeningen. De heer Scherer vraagt of de kosten van onteigening al bekend zijn. Zijn deze 
opgenomen in de kostenraming van € 33 miljoen? 
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Het is belangrijk dat het wegtracé een verbetering wordt. De PVV denkt dat de rotonde een slechte 
oplossing is en een ongelijkvloerse kruising heeft dan ook de voorkeur waardoor de fietstunnel en de 
onzalige spitsafsluitingen op de Achterdijk overbodig worden. Eventueel kunnen er op de nieuwe 
weg wel afritten komen naar de Achterdijk, maar geen opritten. 
 
De heer V.d. Lagemaat memoreert dat de verbindingsweg Houten –A12 al speelt vanaf 1994 om de 
ontsluiting van Houten vast te leggen en uit te voeren. Het is een goede zaak dat dit tracé wordt 
aangelegd. De pijn van de agrariërs moet zoveel mogelijk worden weggenomen. De SGP is 
voorstander van een vrijwillige kavelruil. De provincie kan daarvoor middelen beschikbaar stellen 
om een en ander goed uit te voeren. De SGP ziet niets in een verplichte ruilverkaveling, gelet op de 
wetgeving die daaraan ten grondslag ligt. Met kavelruil op vrijwillige basis is veel te bereiken, dit in 
samenwerking met LTO. Voor het overige steunt de SGP dit plan.  
 
De heer V.d. Steeg laat weten dat de PvdD teleurgesteld is over de aanleg van een nieuwe weg door 
groen gebied, temeer daar er nog steeds twijfels zijn over nut, noodzaak en situering van deze weg. 
Nu het ernaar uit ziet dat het tracé er toch gaat komen, wil de PvdD aangeven dat de maximale 
snelheid zo laag mogelijk moet worden gehouden, dus maximaal 60 kilometer per uur. Dat is beter 
voor mens en dier. Tijdens de hoorzitting was er een interessant betoog over aardkundige waarden, 
met het oog op een oude stroomrug van de Kromme Rijn. De PvdD vraagt de gedeputeerde dit 
betoog mee te nemen in de verdere uitwerking van de plannen.  
De PvdD wil voorts de gedeputeerde herinneren aan zijn toezegging om aandacht te besteden aan 
faunapassages bij deze weg.  
 
De heer Schaddelee is als P.S.-lid, maar ook als inwoner van Houten, erg blij dat deze weg er nu 
eindelijk komt. Dat is hard nodig. Tijdens de hoorzitting werd opgemerkt dat het zuidelijke deel van 
de weg door een voormalige rivierbedding van de Oude Rijn gaat. De inspreker deed de suggestie 
het zuidelijk deel 50 meter te verplaatsen naar het oosten. De heer Schaddelee vraagt wat de 
gedeputeerde van die suggestie vindt. Is er in het Inpassingsplan wel voldoende rekening gehouden 
met aardkundige waarden? 
Voor de beoordeling van het plan is het voor de ChristenUnie van belang te weten hoe er wordt 
omgegaan met de belangen van fietsers; wat wordt er gedaan aan het bevorderen van de 
fietsveiligheid richting Bunnik en Odijk via de N410? De huidige situatie is gevaarlijk. 
De ChristenUnie hecht ook aan landschappelijke inpassing en is geen voorstander van nieuwe 
doorsnijdingen. Het is de vraag of er bij het Rijsbruggerwegtracé wel sprake is van een nieuwe 
doorsnijding; alleen het laatste stukje wordt doorgetrokken naar de A12 en dat is een goede zaak. 
Zijn fractie is voorstander van een ongelijkvloerse kruising bij de Achterdijk, ook met het oog op het 
recreatieve verkeer (met name fietsers) op de Achterdijk. Hij vraagt voorts welke maatregelen er 
worden genomen om te voorkomen dat de nieuwe weg teveel een barrière gaat worden binnen het 
landschap, voor recreanten en voor fietsers. De ChristenUnie wil ook waarschuwen voor de 
aanzuigende werking vanaf de N229 vanaf Wijk bij Duurstede. Ook dat pleit voor de aanleg van een 
ongelijkvloerse kruising bij de Achterdijk.  
 
De heer Fastl memoreert dat GroenLinks geen groot voorstander was en is van deze nieuwe weg. Hij 
dankt alle kiezers uit Bunnik die de opvattingen van GroenLinks hebben gesteund; in Bunnik heeft 
22% van de kiezers op GroenLinks gestemd. Dat toont wel aan hoe zwaar dit vraagstuk weegt. 
Ook zijn fractie vraagt zich af waarom deze rotonde nodig is. Er hoeft op het tracé geen aansluiting 
te worden gemaakt. Het landschap moet zoveel mogelijk in tact blijven, daar waar het kan. Hij sluit 
aan bij de opmerking van de PvdD, nl. dat de ecologische verbindingen in het landschap kansen 
moeten krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Voorts moet worden voorkomen dat men zich als 
gevolg van het nieuwe tracé optisch waant in stedelijk gebied.  
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GroenLinks wil graag weten waarom er voorzien wordt in een rotonde. Het gaat hier om een 
verbinding tussen Houten en de A12 en het is onduidelijk waarom de Achterdijk daarbij wordt 
betrokken. 
 
De heer Hoefnagels memoreert dat D66 al eerder heeft aangegeven waarom het Rijsbruggerwegtracé 
het beste traject is om de ontsluitingsproblemen van Houten op te lossen. D66 heeft destijds een 
motie ingediend om zoveel mogelijk inpassing mee te nemen aan de zijde van Bunnik. D66 is 
tevreden dat het geluidscherm daar onderdeel van wordt. Voorts constateert hij dat enkele elementen 
uit het Inpassingsplan niet overeenkomen met hetgeen in het verleden is besproken. Destijds werd 
gesteld dat er geen geld was voor een ongelijkvloerse verbinding. Toch blijft  D66 daar voorstander 
van. Twee jaar geleden is veel gesproken over de aansluiting bij de Achterdijk. Aangegeven werd 
dat er een zgn. koude aansluiting zou worden uitgevoerd, d.w.z. Achterdijk en Rijsbruggerweg recht 
op elkaar, zodat er alleen maar rechtdoor kan worden gereden. Zo zou op een redelijk goedkope 
manier de kruising worden mogelijk gemaakt. Dat is ook een oplossing om sluipverkeer in het 
gebied tegen te gaan. Nu is er veel sluipverkeer en het gebied is voor fietsers niet prettig. De 
gedachte was altijd ook de hoeveelheid verkeer in het buitengebied tussen Bunnik en Houten te 
beperken. Dat zal absoluut net worden gerealiseerd met voorliggend Inpassingsplan. D66 heeft dan 
ook veel begrip voor de zeer kritische reactie vanuit Bunnik op deze rotonde. 
De ligging van de weg komt uit op 2,5 of 3 meter boven maaiveld. Dat is niet nodig en naar het 
oordeel van D66 niet wenselijk. In de MER staat dat de ligging op maaiveld zou zijn en D66 wil dat 
handhaven. De inpassing van de nieuwe rondweg aan de zuidzijde van Bunnik lijkt helemaal niet te 
zijn meegenomen. Dienaangaande vraagt hij om een toelichting. Op dit moment is er voor de fiets 
een heel vervelende verbinding over de A12. D66 vraagt of dat verbeterd kan worden in samenhang 
met de overkluizing van de A12. Op dit moment moet men met de fiets aan de hand een trap op, de 
A12 over, en vervolgens weer met de fiets aan de hand de trap af. Het gaat hier om een fietsfilevrije 
verbinding in de provincie Utrecht en daar zou men toch moeten kunnen doorfietsen. 
 
De heer Graaff sluit zich aan bij diverse reeds gestelde vragen, bv. wat de doorslaggevende 
argumenten zijn geweest voor de keuze voor een turborontonde. Het wordt zo voor landbouwverkeer 
lastig om die rotonde te gebruiken. Het CDA vraagt het college daarmee rekening te houden en te 
zoeken naar een oplossing, wanneer toch voor die rotonde wordt gekozen. Het CDA sluit zich aan 
bij de opvatting van de SGP dat, wanneer ruilverkaveling aan de orde komt, dat op vrijwillige 
manier gestalte moet krijgen.  
 
De heer Balemans sluit zich bij diverse vragen aan.  
 
De heer Van Lunteren zal ingaan op de vragen over het Inpassingsplan. De opmerkingen over de 
fietsverbinding horen primair thuis in de commissie MME.  
Opmerkingen zijn gemaakt over de doorsnijding van percelen in relatie tot een mogelijk oplossing 
met behulp van ruilverkaveling. Tezamen met gedeputeerde Krol gaat de heer Van Lunteren na of 
ruilverkaveling mogelijk is. Op dit moment is dat nog niet bekend.  
Op de vraag van de SP hoe G.S. met de inspraak omgaan, laat de heer Van Lunteren weten dat de 
inspraak is georganiseerd om daarmee iets te gaan doen. De signalen en verbetersuggesties, die 
tijdens de twee avonden in Bunnik naar voren zijn gekomen, worden onderzocht. Ook de 
schriftelijke inspraakreacties worden afgewacht. Het is goed dat er verbetersuggesties zijn 
aangedragen die de kwaliteit van het plan bevorderen. 
Er zijn diverse varianten van de rotonde voorbij gekomen, die ook mogelijk zouden kunnen zijn, 
zoals de koude aansluiting. Er is niet voor de koude aansluiting gekozen op grond van de 
verkeersveiligheid. Men kan wel afspreken dat het verkeer alleen rechtdoor mag gaan, echter, er 
zullen altijd verkeersdeelnemers zijn die toch gaan afslaan waardoor het kruispunt een potentiële 
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nieuwe black spot in de provincie kan gaan worden. Ook de gemeente heeft voorkeur voor een 
rotonde omdat dit de verkeersveiligheid bevordert. Wel weet spreker dat deze kwestie binnen het 
college van B&W van Bunnik een punt van discussie is.  
Gevraagd is waarom er op deze plek niet voor een ongelijkvloerse kruising is gekozen. Het gehele 
tracé ligt op maaiveld. Daar waar het tracé de weg over moet, zal het worden verhoogd maar voor 
het overige ligt de weg geheel op maaiveldhoogte. Dat is ook steeds richting omwonenden 
gecommuniceerd. Wanneer er een ongelijkvloerse kruising zou komen, dan moet men diep de grond 
in. Dat is erg lastig met het oog op de archeologische waarden die zich daar bevinden. 
LTO heeft terechte opmerkingen gemaakt over het agrarisch verkeer, zoals door de PVV en SGP 
werden weergegeven. Oplossingen zijn mogelijk door het organiseren van afsluitingen, een en ander 
ook op verzoek van de gemeente Houten. Diverse varianten worden onderzocht. Eén daarvan is een 
losse verbinding zodat het landbouwverkeer op een makkelijke manier de weg kan oversteken. Dat 
zal wel budgetverhoging tot gevolg hebben. Echter, Houten verzoekt om een bepaalde weginrichting 
en de provincie is met Houten in gesprek over de vraag hoe de gemeente dat wil gaan financieren. 
De agrariërs zijn immers inwoners van Houten. Zodra daarover meer bekend is, zal dit met de 
commissie worden besproken.  
Voorts licht de heer Van Lunteren toe dat niet de provincie maar de gemeente zelf verantwoordelijk 
is voor spitsafsluitingen. De kosten van onteigening zijn in de raming meegenomen. Overigens gaat 
het hier om vertrouwelijke informatie. Bij onteigening wordt uitgegaan van overdracht van grond 
langs minnelijke weg. 
De PvdD is voorstander van 60 kilometer per uur op het tracé. Het gaat hier niet om een 
erftoegangsweg  maar om een gebiedsontsluitingsweg en daar is 80 kilometer per uur toegestaan. 
De ChristenUnie vroeg naar de mogelijkheid om het tracé te verplaatsen vanwege de aardkundige 
waarden. Om die reden is het tracé al enigszins omgelegd. Alle andere opmerkingen over 
aardkundige en archeologische waarden zullen bij de uiteindelijke weging worden meegenomen. Het 
zo maar verplaatsen van een tracé is overigens geen eenvoudige zaak maar de heer Van Lunteren 
zegt nogmaals toe dat alle opmerkingen zullen worden meegenomen bij de verdere uitwerking van 
het plan.  
In het plan zijn reeds de nodige geluidsmaatregelen meegenomen. Discussie is nog gaande over het 
deel dat de A12 over gaat. Het is daar erg lastig om met geluidsarm asfalt te werken. Nagegaan 
wordt wat daar mogelijk is, dat heeft hij de bewoners ook toegezegd. Echter, het moet wel realistisch 
blijven. Het is bv. beter specifiek iets voor één woning te doen, dan het nemen van generieke 
maatregelen die jaarlijks veel extra kosten met zich meebrengen. Nagegaan wordt hoe de weg qua 
zicht het best kan worden ingepast, eventueel met geplooid landschap en eventueel iets omlaag. Dat 
alles komt terug in de verdere detaillering op basis van de opmerkingen die tijdens de twee avonden 
naar voren zijn gebracht. 
De fietsveiligheid staat los van dit Inpassingsplan. Voorts is het gebruikelijk dat met de aanleg van 
een nieuwe weg rekening wordt gehouden met faunapassages. Onder de weg door worden buizen 
gelegd waarvan dieren gebruik kunnen maken. Een en ander is reeds in het plan opgenomen.  
De heer Fastl komt terug op de discussie over de tunnel. De optie om de ene weg twee meter te 
verhogen en de andere weg twee meter te verlagen is geen ingrijpende aanpassing en heeft geen 
grote gevolgen voor de bodemwaarde. Hij pleit ervoor dat alsnog te onderzoeken. Daarmee wordt de 
oude structuur in stand gehouden en hebben de dieren meer kansen. 
De heer Van Lunteren memoreert zijn toezegging dat waar mogelijk met de aardkundige waarden 
rekening zal worden gehouden. Een ander probleem is het budget dat beperkingen heeft. Wanneer 
men met de weg de diepte in moet, dan zal dat een forse aanslag op het budget betekenen. Wanneer 
P.S. de oplossingen van G.S. niet voldoende vinden, dan zijn andere varianten bespreekbaar mits 
daarvoor financiën beschikbaar worden gesteld. De heer Van Lunteren stelt nu voor het traject in te 
gaan, zoals hij heeft geschetst. Binnen het gestelde budget kunnen er vele knelpunten worden 
opgelost. T.z.t. zal er opnieuw met P.S. over dit plan worden gesproken.  
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De heer Hoefnagels is blij met de toezegging van de gedeputeerde dat de weg op maaiveld komt te 
liggen. Hij verwijst naar bijlage 1 van het Inpassingsplan waarin melding wordt gemaakt van een 
hoogteligging van 4.40 meter NAP en een maaiveld van 1,90 NAP. Hij constateert dat dit blijkbaar 
onjuist is. De heer Van Lunteren sprak zojuist over een potentiële black spot. In hoeverre kan een 
koude aansluiting, met verkeerslichten, dit oplossen? Nu al is de Achterdijk een black spot. Vorig 
jaar zijn daar twee fietsers door een verkeersongeval omgekomen. Bunnik en Houten willen heel 
graag de hoeveelheid verkeer verminderen en de verkeersveiligheid in het gebied verbeteren. De 
vraag is hoe de verkeersveiligheid op al die andere wegen kan worden verbeterd. Mogelijk dat een 
koude aansluiting een iets minder gewenste situatie kan opleveren maar dat kan met behulp van een  
verkeersregelinstallatie worden verbeterd. De oplossing van de provincie voor het landbouwverkeer, 
mogelijk dwars over de rotonde heen, is feitelijk hetzelfde als een koude aansluiting maar dan 
binnen een rotonde; dat lijkt hem veel onveiliger en duurder. 
Mevrouw Mineur verwijst naar een verkeersinstallatie in Volendam. Deze verkeerslichten zijn 
normaal gesproken uit, maar kunnen door passerende boeren met afstandsbediening aangezet 
worden. Mogelijk kan dit ook worden meegenomen.  
De heer Hoefnagels meen dat de verkeersintensiteit op de Achterdijk daar te hoog voor is.  
 
Mevrouw Hoek vraagt nogmaals hoe rekening wordt gehouden met de percelen van de agrariërs in 
het gebied. Het ziet ernaar uit dat er een loodrechte weg zal worden aangelegd. Wanneer er niet 60 
maar 80 kilometer per uur wordt gereden, dan is de ervaring dat er meestal 100 kilometer wordt 
gereden. Het zou mooier zijn de weg wat te laten meanderen, zowel voor de agrariërs, de 
landschappelijke inpassing als voor de verkeersveiligheid.  
 
De heer Van Lunteren laat weten dat de suggestie van mevrouw Hoek niet zal worden onderzocht. 
Het meanderen van de weg zal niet in het landschap passen omdat de kavellijnen moeten worden 
gevolgd. Eerder heeft hij toegezegd dat nagegaan wordt of ruilverkaveling tot de mogelijkheden 
behoort. Terugkomend op de rotonde en de verkeersveiligheid, laat de heer Van Lunteren weten dat 
juist een rotonde voor verkeersveiligheid zorgt omdat daardoor de snelheid van het verkeer wordt 
verminderd. Een koude aansluiting zal het sluipverkeer niet belemmeren, ook een verkeerslicht zal 
dat, naar hij inschat, niet tegengaan.   
Hij zegt wel toe dat de afwegingen ten aanzien van de rotonde nogmaals zullen worden gedaan. 
Overigens is het niet de bedoeling dat er dwars over de rotonde heen een weg zal worden aangelegd; 
dat was niet de optie. Voor het kruisen van de weg door het landbouwverkeer wordt aan een andere 
optie gedacht. Wellicht dat de suggestie van mevrouw Mineur een oplossing biedt. Ook dat zal 
worden onderzocht.  
Hij is het voorts eens met de conclusie van de heer Hoefnagels wat betreft bijlage 1 van het 
Inpassingsplan.  
 
De voorzitter rondt de bespreking van dit agendapunt af. 
 
8. Statenbrief lange termijn visie Vitens (toekomst drinkwatervoorziening) 
De heer Balemans laat weten dat de VVD zich in deze visie kan vinden. Hij constateert dat Vitens 
nog 1,5 jaar nodig heeft voor onderzoek. Hij vraagt zich af of dat niet wat sneller kan. Hij begrijpt 
dat eind 2012 het provinciaal water- en grondwaterplan tegen het licht zullen worden gehouden. Zijn 
vraag is of een en ander kan worden versneld. 
 
De heer De Kruif deelt mede dat het CDA de reactie van G.S. onderschrijft wat betreft voorliggende 
ontwerpvisie. Naar aanleiding van bijlage 3, het convenant dat in januari ondertekend zou worden, 
vraagt hij of het convenant nu daadwerkelijk getekend is.  
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Mevrouw Broere verwijst naar punt 4, internationale activiteit verder uitbouwen. Vitens draagt op 
dit moment bij aan de drinkwatervoorziening van 20 miljoen mensen in ontwikkelingslanden. De 
PVV vraagt op welke manier Vitens bijdraagt. Wordt er gekeken naar het budget voor 
ontwikkelingssamenwerking? Als dat niet zo is, dan staat het haaks op punt 2, maatschappelijke 
kosten verlagen. 
Voorts vraagt zij een toelichting op pag. 8 (innovatie is de motor), nl. “Volledig ontzorging van 
zakelijke klanten en consumenten”; wat wordt daarmee bedoeld? 
 
De heer V.d. Lagemaat deelt mede dat de SGP zich aansluit bij de vragen en opmerkingen van het 
CDA en de VVD. 
 
Mevrouw Mineur mist in deze nota de mogelijkheid van waterbesparing, juist nu duurzaamheid een 
steeds belangrijker thema gaat worden.  
De SP werd benaderd door mensen die zich benadeeld voelen omdat ze bij een verhuizing € 18,50 
aan Vitens moeten betalen wegens het niet hebben van een internetaansluiting. De SP vraagt of de 
gedeputeerde daar een rol in kan spelen.  
 
De heer De Kruijf memoreert dat de PvdA zich zorgen maakte over de drinkwatervoorziening op de 
lange termijn. Om die reden is gevraagd dit onderwerp voor deze commissie te agenderen. De PvdA 
is tevreden over deze visie en constateert dat het vraagstuk alle aandacht en alle zorg heeft. Hij sluit 
zich aan bij de opmerking van de heer Balemans dat concrete vervolgstappen wellicht wat eerder 
kunnen worden genomen dan eind 2012. Er is aanleiding tot wat meer tempo. Hij sluit zich aan bij 
de suggestie van de SP om ook de mogelijkheid van waterbesparing in beeld te brengen. 
 
Mevrouw Dik memoreert dat er in Veenendaal een grondwaterwinning is. Op de gevel van het 
gebouw staat “Als ge water drinkt, denk aan de bron.” Dat is een mooie spreuk. Het is immers niet 
vanzelfsprekend dat het water uit de kraan komt, het moet worden gewonnen uit de diepere lagen 
van de bodem. Uit voorliggende notitie blijkt ook dat drinkwater niet altijd zomaar beschikbaar is. 
Zij complimenteert de PvdA met de agendering van dit onderwerp. Er ligt een prima notitie voor en 
het is een goede zaak dat de provincie en Vitens gezamenlijk onderzoek doen. Zij ziet de resultaten 
daarvan tegemoet.  
 
De heer Hoefnagels laat weten dat D66 zich aansluit bij de opmerking van de VVD. Ook de reactie 
van de provincie heeft zijn instemming. Wellicht kan meer prioriteit aan import uit Flevoland 
worden gegeven, wanneer water daar op duurzame wijze kan worden gewonnen. Dat moet nog uit 
onderzoek blijken. Vragen heeft hij over de oplegnotitie waarin alleen maar voordelen worden 
opgesomd terwijl er ongetwijfeld ook nadelen zijn. Hij verzoekt dienaangaande voortaan om meer 
evenwichtige statenbrieven.  
Wat betreft de integratie in de waterketen komt duidelijk naar voren hoe Vitens dat benadert. Andere 
regio’s hebben daarvoor andere organisaties opgericht, bv. Waternet in regio Amsterdam. Hij vraagt 
of G.S. de visie van Vitens met betrekking tot de integratie in de waterketen onderschrijven, of 
hebben G.S. dienaangaande een eigen visie? Hij zou daar graag over van gedachten wisselen.  
 
De heer Bekkers vindt vroegtijdig voorbereid zijn op voldoende drinkwatervoorziening in de 
toekomst van groot belang, ook met het oog op duurzaamheid. Het is belangrijk na te gaan hoe 
zuinig met water kan worden omgegaan. In de statenbrief mist hij de link naar de structuurvisie. Hij 
vraagt hoe er in het kader van de structuurvisie over drinkwatervoorziening kan worden nagedacht in 
samenhang met diverse andere ruimtelijke ontwikkelingen.  
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De heer Binnekamp deelt mede dat de provincie Utrecht aandeelhouder van Vitens is. De visie van 
Vitens is naar alle aandeelhouders gezonden. Vitens wil toe naar een duurzame waterwinning tegen 
een zo laag mogelijke prijs met maatschappelijke verantwoorde effecten. De vraag is ook hoe Vitens 
aankijkt tegen de wincapaciteit op lange termijn. Er gaat nu nog meer water de grond in dan er uit 
komt. Om die reden geeft Vitens de voorkeur aan grondwater voor drinkwatervoorziening. De 
voordelen van grondwater versus oppervlaktewater zijn duidelijk in beeld gebracht en hij steunt deze 
visie van Vitens volledig. Grondwater is zuiver, brengt minder kosten met zich mee en is voldoende 
voorhanden, terwijl het oppervlaktewater meer risico met zich meebrengt. G.S. ondersteunen de 
uitgangspunten van Vitens met hier en daar een kanttekening. Het is de bedoeling dat partijen in de 
komende 1,5 jaar trachten de lange termijnvisie van Vitens inhoud geven. De provincie wordt bij 
ontwikkelingen betrokken en kan vanuit haar visie en standpunt het onderzoek beïnvloeden. Fracties 
vonden de termijn tot 2012/2013 te lang. Spreker wijst erop dat er wel tussenrapportages zullen 
worden uitgebracht. Hij gaat ervan uit dat deze aan de commissie zullen worden voorgelegd en dat 
deze in commissieverband zullen worden besproken. Toch zal hij bij Vitens aandacht vragen voor de 
wens van deze commissie om onderzoeken te versnellen.   
De heer Balemans vraagt nogmaals of er mogelijkheden zijn tot versnelling van de onderzoeken, 
juist met het oog op het belang van een goede drinkwatervoorziening. 
De heer Binnekamp herhaalt dat hij bij Vitens aandacht zal vragen voor versnelling van de 
onderzoeken. Echter, Vitens heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid. De provincie is vooral aan 
zet waar het gaat om de vergunningverlening met betrekking tot de winning van grondwater. 
Vitens is vooral actief in Ghana en naar hij meent ook in Ivoor Kust. Vanuit de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van het Vitens wordt 1% van het totale eigen vermogen gereserveerd voor 
ontwikkelingswerk, met name voor de infrastructuur van de drinkwatervoorziening. De 
aandeelhouders hebben hier onlangs mee ingestemd, ook de provincie Utrecht. 
Vragen zijn er gesteld over ontzorging. Vitens wil achter de watermeter kijken hoe de klant kan 
worden ontzorgd. Overzichten van het gebruik, rekeningen en klantencontacten kunnen digitaal 
vorm krijgen, dat alles om het de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken. 
De commissie miste in de visie de mogelijkheid tot besparing. Vitens wil een goed en gezond 
product leveren tegen een lage prijs. Vitens is momenteel één van de goedkoopste waterleveranciers. 
Dat wil men zo houden. De lange termijn visie is bedoeld om een duurzaam product te kunnen 
leveren maar ook om de organisatie effectiever te laten functioneren. Op termijn zullen 200 
medewerkers Vitens moeten gaan verlaten. Vitens is in 7 provincies actief en wil ook het aantal 
laboratoria terugbrengen, dat alles om een lage prijs voor het drinkwater te kunnen behouden. 
De heer Binnekamp kan geen antwoord geven op de vraag van de SP omtrent het in rekening 
brengen van € 18 voor een verhuizing wanneer er geen internetaansluiting is. Hij zegt toe dat het 
antwoord in het verslag van deze vergadering zal worden meegenomen. 
Inmiddels is het convenant door alle partijen ondertekend. Inderdaad kan deze commissie de 
resultaten van de onderzoeken t.z.t. tegemoet zien. Op dit moment wordt er al veel water uit 
Flevoland maar ook uit Gelderland gewonnen. Flevoland is rijk aan water. Onderzocht gaat worden 
of er nog meer water in Flevoland kan worden gewonnen om te kunnen voorzien in de waterbehoefte 
van Utrecht en Gelderland. Deze visie is erop gestoeld om in het totale Vitens gebied wincapaciteit 
te realiseren. Dat betekent dat er in Gelderland of in Flevoland wincapaciteit wordt gerealiseerd voor 
de Utrechtse consumenten maar ook vice versa. 
Voorts zegt de heer Binnekamp toe dat de waterketen in de structuurvisie wordt opgenomen. 
De heer Hoefnagels stelde de vraag of G.S. voorliggende visie kunnen onderschrijven waar het gaat 
om de waterketen. De heer Binnekamp stelt dat Vitens op dat gebied wel heel ver gaat. Vitens wil de 
waterketen totaal gaan integreren. De heer Binnekamp kan dat in enige mate wel ondersteunen, 
echter, dat is nog ver van de werkelijkheid. Op dit moment wordt het Nationaal Bestuursakkoord 
Water voorbereid waarin o.a. wordt ingegaan op de afvalwaterketen. Daarbij zijn ook gemeenten en 
waterschappen betrokken. Bij gemeenten bestaat daar nog weerstand tegen. In de provincie Utrecht 
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doen 15 gemeenten, de provincie en het waterschap een eerste verkenning naar bevordering van 
samenwerking in de afvalwaterketen. De gemeenten hebben de zorg tot inzameling van het 
afvalwater terwijl de waterschappen de zorg hebben om het afvalwater te zuiveren. Beiden besteden 
aan, hebben een infrastructuur nodig en hebben een beheerbevoegdheid en 
beheerverantwoordelijkheid. Getracht wordt dat alles te bundelen en het ziet ernaar uit dat dit ook 
gaat lukken. Vitens wil nog veel verder gaan maar wat de heer Binnekamp betreft is dat, wat betreft 
de korte termijn, nog een utopie. 
 
Mevrouw Mineur vraagt nogmaals hoe er op water kan worden bespaard, immers, het gaat hier om 
duurzaamheid terwijl de gedeputeerde sprak over besparing op het aantal Vitens-medewerkers.  
De heer Binnekamp verwijst naar de stukken waaruit naar voren komt dat er op termijn meer 
drinkwater nodig is. De behoefte neemt toe als gevolg van de verstedelijking, b.v. Rijnenburg, 
Leidsche Rijn en Vathorst. De consumenten worden steeds gewezen op verantwoord omgaan met 
watergebruik. Dat blijkt een moeizame weg te zijn. 
 
De voorzitter rondt de bespreking van dit punt af.  
 
9. Statenbrief verzoek van de gemeente Bunnik PRV rode contouren kern Werkhoven 
gemeente Bunnik 
Mevrouw Hoek vindt het heel menselijk dat de contouren wat worden opgerekt om een 
kastanjeboom van 80 jaar te behouden. Zij vindt dit positief, wetende dat er vaak star met de 
contouren wordt omgegaan.  
 
De heer De Kruijf laat weten dat de PvdA dit voorstel steunt. Overigens is hij niet onder de indruk 
van de argumentatie van G.S. Gesproken wordt over “alle belangen afwegende” en over “financiële 
haalbaarheid”. Het is goed dat er flexibiliteit wordt ingebouwd en dat maatwerk mogelijk is maar 
een meer stevige onderbouwing is wenselijk. Ook moet duidelijk zijn wie de financiële haalbaarheid 
van een plan toetst: de provincie zelf of de gemeente? 
 
Mevrouw Dik laat weten dat ook de ChristenUnie met voorliggend voorstel kan instemmen. Dit 
getuigt van maatwerk in de toepassing van de rode contouren en dat heeft de ChristenUnie altijd 
voorgestaan. Tegelijkertijd sluit zij zich aan bij het betoog van de PvdA om de onderbouwing aan te 
scherpen. Destijds werd in relatie tot Achterveld gesproken over het oprekken van de rode contour 
met als argument “de leefbaarheid”. Leefbaarheid is feitelijk een containerbegrip. Nu gaat het om de 
“financiële haalbaarheid”. Zij heeft de behoefte om het algemene begrip maatwerk in het kader van 
de rode contouren nader met elkaar te bespreken. 
 
De heer Thonon laat weten dat D66 minder enthousiast is over dit voorstel omdat dit 
precedentwerking in de hand kan werken. Er wordt nu een bruggenhoofd geslagen om de hoek in het 
betreffende gebied op te vullen met rode contour. Deze uitstulping draagt niet bij aan de toename 
van de landschappelijke kwaliteit. De uitstulping is nodig om de MFA te kunnen betalen. Het kan 
niet de bedoeling zijn dat de provincie op deze wijze de gemeente Bunnik helpt haar MFA te 
betalen. Hij memoreert dat de heer Van Lunteren bij een andere agendapunt betoogde dat de 
provincie niet de taak heeft de gemeente Houten te helpen bij de oplossing van een bepaald 
financieel probleem. 
 
De heer Bekkers mist in dit voorstel enige inhoudelijke afweging. Zonder voorkennis van de zaak is 
het moeilijk te beslissen of dit al dan niet een goede zaak is. Het lijkt erop dat de contour, die daar 
lag, niet echt redenen heeft om zo te liggen. Er zullen ongetwijfeld redenen voor zijn, maar dat komt 
in de afweging niet naar voren. Dat sterkt hem in de gedachte dat het een verstandige keuze is 
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geweest in het coalitieakkoord op te nemen dat gezocht moet worden naar meer maatwerk in 
contouren maar dat wel van tevoren moet worden aangegeven wat daarvan de onderbouwing dient te 
zijn. Voorkomen moet worden dat er zonder enige onderbouwing met lijnen wordt geschoven. 
Terzake verwijst hij ook naar een brief van bewoners uit Werkhoven waarin gemeld wordt dat de 
gemeente Bunnik van plan is 300 woningen in Werkhoven te gaan bouwen. Ten opzicht van het 
huidige woningtal, nl. 700, zou dat een toevoeging van 40% zijn. Daarmee zouden de kwaliteiten en 
de karakteristieken van het dorp onder druk komen te staan. De heer Bekkers pleit ervoor dat signaal 
ook bij de overwegingen te betrekken. 
 
De heer Balemans memoreert dat G.S. een zelfstandige bevoegdheid hebben om hierover een besluit 
te nemen maar wel hun oor te luisteren leggen bij de commissie RGW. De VVD heeft geen bezwaar 
tegen dit voornemen. 
 
De heer De Kruif sluit zich aan bij de opmerking van de VVD. Zijn fractie is voorstander van 
maatwerk wanneer daarmee duidelijk beschreven problemen kunnen worden voorkomen.  
 
De heer V.d. Lagemaat sluit zich aan bij de reactie van de VVD. De SGP staat achter het voorstel 
van G.S.  
 
De heer V.d. Steeg geeft aan dat de PvdD in het algemeen niet staat te springen wanneer een groen 
gebied wordt ingeruild voor rood gebied. Nu gaat het om het oprekken van de rode contour teneinde 
een plan financieel haalbaar te maken. De conclusie kan ook zijn dat voorliggend Bunniks plan niet 
goed is. Hij vraagt waarom er in dit kader geen gebruik is gemaakt van de touwtjesmethode. Ook de 
PvdD ziet onvoldoende onderbouwing voor de ontheffingverlening. Aan het stuk is een brief 
gehecht, gedateerd op 5 april. Inmiddels is het 4 april. In de brief wordt aangegeven dat de 
commissie RGW geen bezwaar heeft tegen het voorstel, echter, dat lijkt op de huid verkopen voordat 
de beer geschoten is. De vraag is in hoeverre het college van G.S. het advies van deze commissie 
serieus neemt.  
 
De heer Krol licht toe dat G.S. altijd het vertrouwen hebben goede voorstellen te doen. Dat leidt 
ertoe dat men denkt dat het wel goed komt en dat verklaart voorliggend type brieven. Voorkeur is er 
voor de (oppervlakteneutrale) touwtjesmethode om flexibel met de contour om te gaan. In de kern 
Werkhoven is daar geen ruimte meer voor, zodat de touwtjesmethode daar niet mogelijk is.  
De provinciale ruimtelijke verordening uit 2009 geeft aan dat de contour de contour is. Er zijn 
slechts twee mogelijkheden om daarvan af te wijken: via de touwtjesmethode en de ontheffing. Met 
een ontheffing wordt aangegeven dat een contour feitelijk wel goed is terwijl er toch wordt 
afgeweken. De ontheffing is een juridisch lastig instrument. In het zicht van de nieuwe structuurvisie 
en de provinciale ruimtelijke ordening is afgesproken dat voortaan bij voorkeur vooraf wordt 
geformuleerd wat de randvoorwaarden zijn om van een strakke contour af te wijken. In het Kader 
document van de PRS staat dat het instrument contour goed is omdat het de binnenstedelijke 
ontwikkeling stimuleert, de transformatie van bedrijventerreinen bevordert en de kwaliteit van het 
landelijk gebied spaart. Wel moet de argumentatie vooraf meer objectiveerbaar gemaakt worden. 
G.S. kunnen achter voorliggend voorstel staan. De uitbreiding van de contour is op die plek 
ruimtelijk aanvaardbaar. Feitelijk is de ruimtelijke aanvaardbaarheid het enige werkelijke argument.  
Voorliggend plan is ruimtelijk aanvaardbaar, het is een geringe afwijking van de contour en het gaat 
om een voorziening met groot maatschappelijk nut. In de PRV zal worden aangegeven dat onder die 
voorwaarden op gemeentelijk niveau maatwerk mogelijk is. Hier betreft het nog een oud voorstel en 
moet nog worden gebruik gemaakt van het destijds door P.S. goedgekeurde instrumentarium, nl. de 
ontheffing. 
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Formeel gaat het erom dat deze commissie door G.S. wordt gehoord. Uiteraard houdt de heer Krol 
rekening met de opmerkingen van de commissie RGW maar formeel heeft het college hier een eigen 
bevoegdheid. Hij hoort commissiebreed steun voor de afweging die G.S. in deze hebben gemaakt.  
Voorts deelt de heer Krol mede dat de gemeente Bunnik de behoefte heeft bij Werkhoven ca. 300 
woningen te bouwen. Op dit moment is dat in strijd met provinciaal ruimtelijk beleid. Een en ander 
komt ook terug in een document van het BRU. Hij verwacht dat het een brug te ver is dat P.S. en 
G.S. gaan meewerken aan een uitbreiding van Werkhoven met 300 woningen midden in het 
nationaal landschap; dat zou een exorbitante uitbreiding van het dorp Werkhoven zijn. Overigens 
heeft de provincie dit standpunt met enige regelmaat in de richting van Bunnik en het BRU 
gecommuniceerd. Overigens is deze kwestie in Bunnik en in Werkhoven niet geheel onomstreden. 
De Dorpsraad Werkhoven heeft bv. de opvatting dat enige groei van de kern Werkhoven moet 
worden toegestaan maar niet in de mate zoals de gemeente Bunnik dat heeft voorgesteld.  
D66 sprak van precedentwerking en gaf aan dat de provincie er niet is om de gemeente Bunnik in dit 
opzicht te helpen. De provincie is er niet om de financiële problemen van Bunnik op te lossen maar 
is er wel om een gerechtvaardigde vraag serieus op zijn merites te beoordelen waar het gaat om de 
ruimtelijke ordening, ook op regionaal niveau. Wanneer het plan landschappelijk onaanvaardbaar 
zou zijn geweest, dan was er beslist een andere afweging gemaakt. Hij verwacht van dit besluit geen 
precedentwerking. Dergelijke verzoeken komen met enige regelmaat binnen en het merendeel wordt 
afgewezen. De landschappelijke kwaliteit is wel degelijk getoetst.    
 
De heer Bekkers sluit aan bij de zorg van D66. GroenLinks heeft het betreffende hoekje in het 
gebied zojuist digitaal bekeken. Naast de rode contour is er sprake van een soort bassin. Zijn vraag is 
op welke manier in het ontwerp van deze uitbreiding rekening wordt gehouden met toevoeging van 
kwaliteit. 
 
Mevrouw Hoek komt terug op de opmerking dat de provincie er niet is om Bunnik meer geld te laten 
genereren, maar dat de provincie voor de kwaliteit van het landschap gaat. Zij vraagt of Bunnik de 
300 woningen wil realiseren voor het geld of omdat er behoefte is aan woningen.  
 
De heer Thonon begrijpt dat er een afweging op ruimtelijke gronden wordt gemaakt. Er is hier 
sprake van een kleine uitstulping. Straks komt er een structuurvisie, er worden in dit gebiedje 
woningen gebouwd en dan ligt het voor de hand het hoekje af te ronden, de rode contour verder op te 
rekken en netjes op de weg te leggen. 
Terzake verwijst de heer Thonen naar een onderzoek van de Universiteit van Utrecht waaruit blijkt 
dat, steeds wanneer er een sprong wordt gemaakt over een snelweg of in een hoek, over een paar jaar 
de hele hoek met woningen is ingevuld. Zijn fractie is daar bevreesd voor.  
 
De heer Krol begrijpt de zorg van D66. Het heeft de voorkeur om deze contouren strak neer te 
leggen op een plek die logisch is. De contour springt nu niet over de weg heen. Wanneer de contour 
wordt gelegd langs de waterloop en de weg, dan wordt er een afronding gecreëerd die in de 
structuurvisie zou kunnen worden meegenomen, echter, dat besluit is aan P.S. Hier wordt voor een 
tijdelijke, praktische oplossing gekozen waarvan men weet dat in het kader van de nieuwe 
structuurvisie een definitieve oplossing meer op de weg zal komen te liggen. De kans wordt dan 
klein dat er dan nog verdere uitbreiding zou plaatsvinden.  
Voorts wijst de heer Krol erop dat de provincie geen zeggenschap heeft over de ruimtelijke kwaliteit. 
Dat is een verantwoordelijkheid van de gemeente maar achter de schermen tracht de provincie wel 
eens het een en ander te beïnvloeden. Wel kunnen in de nieuwe PRS afrondingskwaliteiten voor de 
scheiding tussen dorp en land worden opgenomen. Hij is daarvan een groot voorstander maar nu past 
dat nog niet in de systematiek. 
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Voorst laat hij weten dat de 300 woningen nu niet aan de orde zijn. Op dat front is er ook geen 
nieuws te melden.  
 
10. Presentatie en introductie beleidsterreinen Ruimte, Groen en Water: Agenda Vitaal 
Platteland en herijking EHS 
De heer Krol geeft aan de hand van sheets een presentatie over genoemd onderwerp. Alle 
commissieleden ontvangen daarvan een hand-out. 
 
De voorzitter geeft gelegenheid voor het stellen van vragen.  
 
Mevrouw Dik begrijpt dat afgewacht moet worden hoe de staatssecretaris gaat reageren op het 
Akkoord van Utrecht en of het rijk bereid zal zijn om Utrecht daar financieel in tegemoet te komen. 
Zij heeft gelezen dat de Staat van Utrecht niet meer 1 x per 2 jaar, maar 1 x per 4 jaar gepubliceerd 
zal worden. Juist in de Staat van Utrecht komt terug hoe het gaat met de EHS en de biodiversiteit. 
Zij vraagt hoe P.S. toch jaarlijks op de hoogte kunnen worden gehouden van de ontwikkelingen rond 
de EHS en de biodiversiteit. 
 
De heer Boerkamp vraagt naar het tijdspad van de nieuwe Kadernota. Komt er voor 15 juni een 
aanzet? 
De heer Krol antwoordt dat hij, op grond van het nieuwe Coalitieakkoord, de organisatie zal vragen 
tempo te maken en dit zo snel mogelijk op te pakken. Hij verwacht dat de nieuwe Kadernota rond de 
zomer zal verschijnen. 
 
De heer Bekkers vraagt of de gedeputeerde wil ingaan op de relatie tussen AVP en RODS. RODS 
was onderdeel van het ILG maar is door het rijk wegbezuinigd terwijl daarover afspraken zijn 
gemaakt in het kader van de ontwikkeling van woningbouwlocaties. De vraag is hoe afdwingbaar 
RODS is. 
 
De heer Tuijnman vraagt met hoeveel middelen rekening moet worden gehouden in de komende 
jaren, gelet op het AVP. Er worden twee succesvolle projecten genoemd. Zijn vraag is of het AVP 
beleid ook wordt geëvalueerd, om de komende bezuinigingen zo efficiënt mogelijk door te voeren. 
 
De heer De Kruif memoreert dat alle AVP uitgaven bevroren zijn. Rond 15 juni zal er meer 
duidelijkheid komen over de EHS. Hij vraagt of er voor die tijd nog andere uitgaven in het kader van 
de AVP kunnen worden gedaan of hangt alles vast aan de uitkomsten rond EHS? 
 
De heer V.d. Lagemaat memoreert dat er in de vorige statenperiode een besluit is genomen over 
ontschotting wat betreft middelen waardoor knellende problemen kunnen worden opgelost. Hij 
vraagt of er zicht is of die knellende problemen inderdaad worden opgelost. 
 
De heer Krol geeft aan dat de problematiek van de biodiversiteit duidelijk is aangemerkt in de Staat 
van Utrecht. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft over de herijkingsplannen van het kabinet 
in relatie tot de EHS een rapport geschreven. De staatssecretaris legde dat uit als ondersteuning van 
zijn beleid terwijl het Planbureau liet weten dat de plannen van de staatssecretaris niet gaan 
functioneren. Wanneer de ambities in de provincie Utrecht noodgedwongen moeten worden 
bijgesteld, dan zullen resultaten uitblijven. Dat zal betekenen dat de natuur en de biodiversiteit in de 
komende jaren waarschijnlijk niet zullen verbeteren. Echter, de provincie heeft niet de mogelijkheid 
het rijksbeleid in die zin te corrigeren. Uit het coalitieakkoord blijkt de behoefte om op een aantal 
punten eigen provinciale verantwoordelijkheid te nemen, bv. op het ruimtelijk domein. Op de 
plaatsen waar nog kwaliteit kan worden toegevoegd kan er sprake zijn van de inzet van extra 
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provinciale middelen. Het lijkt hem niet zinvol jaarlijks een Staat van Utrecht uit te brengen. Dat zou 
een vorm van zelfkastijding zijn omdat de biodiversiteit rood zal blijven zolang er door de beperkte 
financiële middelen versobering van plannen is; dat is overigens voor geheel Nederland het geval.  
Overigens is hij er niet van op de hoogte dat er kennelijk een besluit is genomen om de Staat van 
Utrecht 1 x per 4 jaar te gaan uitbrengen.  
Mevrouw Dik vindt het antwoord van de gedeputeerde van realiteit getuigen. Het is zeker niet de 
bedoeling aan zelfkastijding te doen. Haar pleidooi was wel om als commissie jaarlijks te worden 
bijgepraat over de aankopen EHS, met name wat betreft de 1500 ha. 
De heer Krol zegt toe dat hij regelmatig, minimaal 1 x per jaar, met de commissie zal delen wat de 
stand van zaken is met betrekking tot de uitvoering van het Akkoord van Utrecht. 
GroenLinks stelde een vraag over RODS. Feitelijk is de situatie voor RODS ernstiger dan voor de 
EHS. Het kabinet stelt geen geld meer beschikbaar voor de robuuste verbindingszones of voor 
RODS. Inmiddels erkent de staatssecretaris dat het voor de inwoners van steden en verstedelijkte 
gebieden van belang is te kunnen recreëren en RODS zal worden betrokken bij de opdracht aan V.d. 
Vlist. Mogelijk blijft er voor de provincie Utrecht een klein bedrag over voor RODS. De vraag aan 
P.S. is dan of de resterende beperkte middelen van het rijk voor RODS of voor EHS of voor beiden 
moeten worden ingezet. 
Hij memoreert dat er voor RODS een traject voor verwerving van gronden, van inrichting en beheer 
is gevolgd. Ook voor de EHS zijn er gronden verworven, deze werden doorgeschoven naar een 
terreinbeheerder en daarna volgden beheer en inrichting. Voor hele complexe natuuropgaven zal die 
route mogelijk ook in de toekomst nog wel eens nodig zijn. Spreker signaleert dat het voor recreatie 
niet nodig is gronden in eigendom te hebben, mits er maar kan worden gewandeld, gefietst e.d. De 
aankoopbehoefte in gebieden voor RODS is wat hem betreft dan ook van een andere orde dan voor 
de EHS. De RODS opgave moet planologisch worden vastgelegd. Provincie, BRU en gemeenten 
moeten de recreatieopgave ook realiseren maar verwerving is minder noodzakelijk dan voor de EHS, 
aldus de heer Krol.   
In het Bestuurlijk Overleg Groen van vorige week is met de gebiedspartijen uitvoerig gesproken 
over de vraag hoe de resterende RODS middelen het best kunnen worden ingezet. Afgesproken is 
dat, analoog aan het akkoord van Utrecht voor de EHS, een dergelijke inzet ook voor RODS zal 
worden georganiseerd. Met alle belanghebbende partijen zal naar oplossingen worden gezocht. Er 
ligt hier een gezamenlijke opgave voor de stad Utrecht, het BRU en provincie Utrecht. De heer Krol 
heeft er goede hoop op dat partijen er uit gaan komen. 
Naar aanleiding van opmerkingen van de VVD, licht de heer Krol toe dat er in het coalitieakkoord 
bedragen voor de AVP zijn opgenomen. Het gaat hier om een complex gefinancierd domein.  
Uiteraard zal de gang van zaken rond het AVP in de afgelopen jaren worden geëvalueerd. Voordat er 
nieuw beleid wordt ontwikkeld moet duidelijk zijn of er verbeteringen mogelijk zijn. De Mit Term 
Review is voor de evaluatie een belangrijk document. De Mit Term Review van 2010 zal ter 
informatie naar de nieuwe P.S.-leden worden gezonden. Op verzoek van de heer Boerkamp zal dit 
document digitaal worden toegezonden.  
Naar aanleiding van de opmerking van het CDA, laat de heer Krol weten dat inzet van middelen 
voor andere doelen beperkt mogelijk is. Vanaf 20 oktober jl. zijn de rijksmiddelen stilgelegd en de € 
63 miljoen provinciale middelen voor een periode van vier jaar lopen naar hun eind. Voor 2013 moet 
men het doen met de middelen die nu in het Coalitieakkoord zijn vastgelegd.  
Destijds is er een ontschottingbesluit genomen om overblijvende middelen zo effectief mogelijk in te 
zetten. Daarmee kunnen knelpunten worden opgelost, zij het dat deze middelen op dit moment 
enigszins terughoudend worden ingezet gelet op de vorming van het nieuwe college van G.S. 
Momenteel is er ook sprake van ruilgrond taxatie. De provincie heeft in het verleden gronden 
gekocht die in gebiedsprocessen voor ruil konden worden ingezet. Een deel van de ruilgronden zal in 
de komende tijd worden afgestoten. De middelen die daaruit vrijkomen, kunnen voor andere doelen 
worden ingezet.  
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De heer Bekkers vindt de mededeling van de gedeputeerde over de RODS interessant. Hij vraagt 
wanneer de commissie informatie kan ontvangen over de vraag hoe de nog beschikbare gelden het 
best besteed kunnen worden en over de strategische mogelijkheden voor gronden met recreatieve 
doelen. De heer Krol antwoordt dat het overleg over RODS eind april/begin mei zal plaatsvinden en 
in dat overleg zullen er nadere afspraken worden gemaakt. Hij verwacht in de volgende 
commissievergadering nadere mededeling te kunnen doen over de inzet van de resterende middelen. 
Tegelijkertijd wordt er op het gebied van recreatie naar alternatieve concepten gezocht, de zgn. 
business case benadering. 
 
De voorzitter stelt voor dit onderwerp in de volgende vergadering aan de orde te stellen. Zij rondt de 
discussie over dit agendapunt af.  
 
11. Ad hoc commissie Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 
De heer Schoen deelt mede dat de ad hoc commissie PRS onder de commissie RGW valt. De ad hoc 
commissie PRS lijkt op de commissie Pakketstudies van MME. Het grote verschil is dat de 
commissie Pakketstudies de onderwerpen ook politiek benadert, terwijl de ad hoc commissie PRS 
zich uitsluitend richt op technische onderwerpen; de politieke discussies die samenhangen met de 
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie horen thuis in de commissie RGW. De ad hoc commissie 
PRS is vooral een werkcommissie en is hoofdzakelijk samengesteld uit de woordvoerders 
ruimtelijke ordening. De ad hoc commissie PRS zal met het oog op de nieuwe staten een nieuwe 
samenstelling krijgen. De volgende vergadering van de ad hoc commissie PRS zal op 9 mei 
plaatsvinden. 
 
Op een vraag van mevrouw Mineur antwoordt de heer Schoen dat de ad hoc commissie PRS een 
werkcommissie is zonder politieke discussies en meestal in beslotenheid werkt. 
 
De heer Thonon vraagt naar de werkwijze van deze commissie. 
De heer Schoen licht toe dat de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie zeer veelomvattend is. Het 
college van G.S. heeft de behoefte om in een ambtelijke voorfase met commissieleden sommige 
punten te verkennen. De ad hoc commissie PRS werkt onder het beslag van de nieuwe Wet 
Ruimtelijke Ordening met nieuwe spelregels. De ad hoc commissie vergadert gemiddeld 1 x per 2 
maanden, afhankelijk van het stadium waarin de PRS zich bevindt. 
 
Mevrouw Mineur vraagt of er bezwaar tegen is de vergaderingen van de ad hoc commissie voor 
derden open te stellen. 
De heer Schoen herhaalt dat deze commissie tot nog toe altijd in beslotenheid heeft vergadert. P.S. 
kunnen echter anders besluiten. 
 
Mevrouw Dik is er op tegen om de vergaderingen van de ad hoc commissie PRS voor derden open te 
stellen, juist omdat het een werkcommissie is met onderling overleg en bespreking van technische 
punten. Wanneer derden worden toegelaten, zullen er toch weer politieke discussies gaan ontstaan en 
deze horen thuis in de commissie RGW. 
 
Mevrouw Mineur laat weten dat de SP iedere zweem van achterkamertjespolitiek wil vermijden. 
Zoveel mogelijk moet in de openbaarheid zichtbaar zijn wat de provinciale politiek doet en hoe 
besluitvorming tot stand komt. Zij vraagt wat erop tegen is de commissie voor derden open te 
stellen. Wellicht dat P.S. zich over die afweging moeten buigen. 
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De heer Thonon memoreert dat de technische commissie dient te rapporteren aan de commissie 
RGW; daar zijn de insprekers welkom. De politieke besluitvorming met insprekers hoort thuis in 
RGW.  
 
De voorzitter memoreert dat de vorige staten hebben besloten dat de ad hoc commissie PRV een 
werkcommissie is die in beslotenheid zijn werk doet. Totdat anders besloten wordt, blijft de ad hoc 
commissie een besloten commissie. 
 
De heer Krol geeft het volgende in de overwegingen mee. In de vergaderingen van de ad hoc 
commissie PRS worden ook gedachten en ontwikkelingen gezamenlijk besproken en waar nodig 
aangepast. Zolang de besluitvorming en het politieke debat buiten de deur blijven, is het woord 
achterkamerpolitiek wat hem betreft niet gepast. Wanneer de commissie openbaar wordt, kunnen 
controversiële zaken in een vroeg stadium niet meer worden gedeeld, ook niet als het alleen om 
technische aangelegenheden gaat. De mogelijkheid om in heel vroeg stadium als commissie invloed 
op het beleid te kunnen hebben, wordt feitelijk weggenomen wanneer de ad hoc commissie als 
reguliere commissie gaat functioneren. Het zal erg belemmerend werken wanneer allerlei technische 
elementen ook door de commissie RGW moeten worden behandeld. Een subcommissie zal in zijn 
ogen beslist nodig blijven.  
 
De heer Bekkers doet de volgende suggestie om de impasse te doorbreken. In het verleden heeft hij 
gewerkt als programmaleider voor de bouw van een structuurvisie van een andere provincie. Vanuit 
het programma werd er toen door ambtenaren een bijeenkomst georganiseerd waarvoor statenleden 
werden uitgenodigd. De kwestie of dat besloten was of niet, was daarbij niet aan de orde. De 
besluitvorming werd ambtelijk goed voorbereid.  
 
De voorzitter zegt toe dat ook deze suggestie zal worden meegenomen in de volgende vergadering 
van de nieuwe ad hoc commissie PRS. 
 
12. Inwerkprogramma 
De voorzitter wijst op: 
- De gezamenlijke excursiedag met MME op 30 mei; 
- De gezamenlijke excursie over het Groene Hart met Noord- en Zuid-Holland op 9 september; 
- Het gebiedsgericht werken wordt gepresenteerd in de commissievergadering van 16 mei. 
Wanneer de commissie RGW nog meer wensen heeft wat betreft het inwerkprogramma, kunnen 
deze aan de griffie worden doorgegeven.  
 
13. Beleidsregel veehouderij, stikstof en beschermde natuurmonumenten provincie Utrecht 
De PvdD zal over dit onderwerp schriftelijke vragen stellen.  
 
14. Verklaring herinrichting Bethunepolder en vaststelling ontwerp  
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
15. Rapportage “Resultaten en toepassingen ecologisch onderzoek 2006-2009” 
De PvdD zal over dit onderwerp schriftelijke vragen stellen. 
 
16. Informeren over de vaststelling van de grondwatertrappenkaart 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
17. Sluiting 
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Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter onder dankzegging voor ieders komst en inbreng de 
vergadering. 
 


