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2011RGW61 
 
VERSLAG van de vergadering van de Statencommissie Ruimte, Groen en Water van 15 mei 
2011 
 
Aanwezig:
Mw.drs. U.P. Blom (voorzitter), drs. R.W. Krol (gedeputeerde), drs. R.E. de Vries (gedeputeerde), 
E.R.M. Balemans (VVD), dhr. 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); 
 
Van ambtelijke zijde aanwezig: drs. H. Schoen (adjunct-griffier), mw. R. Ambatzidellis (commissie-
secretaris) en mw. G. van Weerd (verslag). 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Er zijn geen berichten van 
verhindering.  
 
2. Ingekomen stukken 
2.1 Vereniging Landelijk Gebied Otter-Maten beantwoording Ruimtelijke Visie University 

Nyenrode (RGW 54) 
De heer Scherer begrijpt dat het achterliggende probleem te maken heeft met behoefte aan 
uitbreiding bij de universiteit Nyenrode. Hij vraagt de gedeputeerde naar de stand van zaken, 
nu er een voorlopig ambtelijk oordeel is gevormd. 

 
De heer V.d. Steeg begrijpt dat er door de provincie kanttekeningen zijn geplaatst bij de 
ruimtelijke visie over Nyenrode van de gemeente Breukelen. Aangegeven wordt dat er 
binnenkort een reactie van de provincie naar de gemeente Breukelen zal uitgaan. Hij vraagt of 
deze commissie een afschrift van die reactie kan ontvangen. 
Mevrouw Hoek benadrukt dat het hier inmiddels de gemeente De Stichtse Vecht betreft. 
 
De heer Krol licht toe dat de provincie Utrecht vrijwel dagelijks geconfronteerd wordt met 
ruimtelijke initiatieven en ruimtelijke plannen. Daarover wordt regelmatig overleg met 
gemeenten gevoerd. De Ruimtelijke Visie over Nyenrode is een groot plan. Nyenrode is een 
interessante onderwijsinstelling in de provincie Utrecht en het betreffende gebied bevat 
kwetsbare ruimtelijke kwaliteiten. 
Nu treft de commissie RGW, midden in een proces, een afschrift van een brief aan. De normale 
gang van zaken is dat er ambtelijk contact plaatsvindt, vaak gevolgd door een brief van het 
hoofd afdeling Ruimte. Er is nu geen sprake van een formeel principeverzoek met een besluit 
van G.S. De kwestie rond Nyenrode speelt al meer dan vier jaar. Aan de ene kant wil de 
provincie deze universiteit met kaliber en kwaliteiten de kans geven om te groeien. De 
universiteit levert een belangrijke bijdrage aan het investeringsklimaat en aan het intellectuele 
klimaat van deze provincie. Echter, aan de andere kant zijn de ruimtelijke mogelijkheden op 
die locatie beperkt. Dat geeft een spanningsveld. Het feit dat de gesprekken al vier jaar duren, 
geeft aan dat de urgentie niet erg hoog is. Wanneer snelheid betracht moest worden, dan had 
Nyenrode wel een bouwaanvraag bij de gemeente ingediend en was het formele traject van 
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start gegaan. Het is niet de gewoonte van de heer Krol om ambtelijke reacties op 
‘proefballonnetjes’ met deze commissie te delen om te voorkomen dat de politiek zich te snel 
met het proces gaan bezighouden. 
In dit specifieke geval is hij wel bereid de reactie van de provincie Utrecht in afschrift naar de 
commissie zenden.   

 
2.2 Afschrift brief aan veehouders stikstofverordening per 1 maart van kracht (RGW57) 
 Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
2.3 Comité Bossenwaard projectontwerp Ruimte voor de Lek (RGW59) 
 Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
2.4 Stichting Het Utrechts Landschap natuur en landschap in Bestuursakkoord tussen rijk en 

provincie (RGW60) 
Mevrouw Hoek vraagt hoe G.S. met deze vraag van HUL om zullen gaan: hoe wordt er 
gehandeld wanneer het rijk geen subsidie meer geeft voor realiseren van de EHS? 
De heer Krol antwoordt dat het gesprek met de staatssecretaris nog steeds gaande is. Wellicht 
kunnen er op 15 juni verdere stappen worden gezet met betrekking tot het dossier herijking 
EHS, echter, die planning is wel optimistisch. Het is niet te verwachten dat partijen er helemaal 
uit gaan komen en dat betekent inderdaad dat het Akkoord van Utrecht niet helemaal hoeft te 
matchen met de uitkomst van de staatssecretaris. Daarover zal dan het gesprek met P.S. worden 
aangegaan. Er is nog geen begin van een goede uitkomst van de problematiek in de gesprekken 
met de staatssecretaris. Vijf ambtelijke werkgroepen houden zich daarmee bezig. De twee 
politieke pijnpunten hebben betrekking op enerzijds de financiën: de staatssecretaris heeft een 
zware financiële taakstelling die hij wenst te honoreren. Anderzijds is de termijn een pijnpunt. 
Een oplossingsrichting kan zijn om een langere periode te nemen voor de realisering van de 
herijkte EHS, dus niet 2018 maar bv.  2025. Spreker zou dat een elegante oplossing vinden 
maar er is een harde politieke afspraak gemaakt dat de EHS in 2018 moet zijn afgerond. Het 
gaat hier om een politiek gevoelig onderwerp, ook P.S. breed. Spreker belooft P.S. 
onmiddellijk te informeren, zodra er over dit dossier nieuws te melden valt.  
De heer De Kruijf, memoreert dat HUL er op rekent dat de gedeputeerde niet akkoord gaat, 
wanneer er onvoldoende dekking voor de EHS wordt gevonden. 
 
De voorzitter laat weten dat deze kwestie zal worden opgepakt bij de behandeling van het 
Bestuursakkoord. 

 
2.5 NMU ad hoc commissie Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (RGW65) 

Mevrouw Mineur stelt voor deze brief af te handelen in de ad hoc commissie PRS. 
De heer Van de Lagemaat is het daarmee niet eens. Besluitvorming hoort thuis in de commissie 
RGW of in P.S. Afgesproken is dat de ad hoc commissie PRS een besloten werkcommissie is. 
Dat moet zo blijven. 
Mevrouw Mineur wil deze brief graag in de commissie PRS bespreken. Wanneer er een besluit 
genomen moet worden, dan kan dat in P.S. of in de commissie RGW. 
Mevrouw Dik meent dat bespreking van deze brief in de ad hoc commissie PRS mogelijk toch 
in een politieke discussie zal resulteren. Overigens is deze discussie achterhaald. De commissie 
RGW heeft de kwestie reeds besproken en daar ligt een statenbesluit aan ten grondslag. Daar 
moet niet aan worden getornd. 
De heer Bekkers stelt nadrukkelijk dat politiek relevante gesprekken altijd in de 
commissieRGW zullen worden gevoerd en niet in de ad hoc commissie PRS. Wat hem betreft 
wordt het reeds ingenomen standpunt over de aard van de ad hoc commissie PRS gehandhaafd.  
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De heer V.d. Steeg meent, dat wanneer vooraf de spelregels richting insprekers worden 
duidelijk gemaakt, er geen bezwaar is om de mogelijkheid tot inspraak te bieden in de 
commissie PRS. Ook in de voorfase kunnen zich visies en standpunten uitkristalliseren; 
inspraak in de voorfase heeft de voorkeur van de PvdD. 
De voorzitter wijst erop dat inspraak mogelijk is in de commissie RGW. P.S. hebben 
afgesproken om de ad hoc commissie PRS in beslotenheid te laten vergaderen. Zij wil aan dat 
besluit vasthouden en de discussie daarover niet opnieuw openen. 
De heer Balemans memoreert dat NMU bekend is met de werkwijze van de ad hoc commissie 
PRS en de besluitvorming daarover van P.S. Hij is erop tegen om de besloten vergaderingen 
van de commissie PRS  te laten beïnvloeden door insprekers. Partijen hebben de mogelijkheid 
om in de commissie RGW in te spreken; daar hoort ook het politieke element thuis. P.S. 
hebben onlangs duidelijk aangegeven hoe de inspraak in deze provincie geregeld wordt en dat 
is meer dan voorheen. Afgesproken is dat die werkwijze nog zal worden geëvalueerd. Wanneer 
de regeling met betrekking tot de inspraak zou moeten worden veranderd, dan hoort dat bij die 
evaluatie betrokken te worden. Hij is geen voorstander van incidentele afwijkingen van de 
procedure; dat is voor de buitenwereld en het ambtelijk apparaat volstrekt ondoorzichtig.  
De heer Kilic vindt dat P.S. een goed besluit hebben genomen, nl. dat de inspraak thuis hoort in 
de commissie RGW en waar nodig in P.S. Dat moet worden gehandhaafd. 
De heren De Kruif en Scherer sluiten zich daarbij aan. 
Mevrouw Mineur memoreert dat de PRS wellicht het meest belangrijke onderwerp is voor de 
staten in de komende periode, zoals gedeputeerde Krol eerder heeft aangegeven. De nieuwe 
P.S. hebben veel nieuwe informatie te verwerven en te verzamelen. De SP zou ook graag input 
krijgen van o.m. de Woonbond, die ook met deze PRS te maken krijgt. Er zouden meer partijen 
kunnen worden uitgenodigd om met de commissie van gedachten te wisselen. Wellicht is er de 
mogelijkheid om een informatieve opinievormende conferentie te organiseren. Daarbij wordt 
de vertrouwelijkheid overeind gehouden maar krijgen P.S. wel de mogelijkheid zo vroeg 
mogelijk in het besluitvormingsproces over alle relevante informatie te beschikken. Zij vraagt 
of andere fracties zich in dat voorstel kunnen vinden.  

 
De voorzitter constateert dat de overgrote meerderheid van de commissie RGW vasthoudt aan 
het P.S.-besluit over aard en werkwijze van de ad hoc commissie PRS. De opmerkingen om 
zorgvuldig met de inspraak om te gaan geeft zij door aan de gedeputeerde en de griffie. 

 
De heer Balemans gaat ervan uit dat voorstellen van de ad hoc commissie PRS ongetwijfeld in 
een informatieve ronde ten behoeve van P.S. aan de orde zullen worden gesteld. Organisaties 
zullen dan de gelegenheid krijgen zich daarover uit te spreken. Een en ander zal worden 
gevolgd door een debat in P.S. 

 
Het gaat mevrouw Mineur erom dat de inbreng van organisaties richting P.S. in een zo vroeg 
mogelijk stadium tot standkomt.  

 
De voorzitter neemt kennis van het standpunt van de SP en rondt het debat over dit punt af.  

 
De heer Krol laat weten dat hij blij is met de afloop van deze discussie, dit naar aanleiding van 
de brief van NMU. 

 
3. Verslag Statencommissie Ruimte, Groen en Water van 4 april 2011 
Het verslag van deze vergadering wordt vastgesteld. 
 
De heer De Vries komt terug op twee toezeggingen van voormalig gedeputeerde Binnekamp: 
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Het HDSR heeft een rapport uitgebracht over de toekomst van de muskusrattenbestrijding. Hij zegt toe 
dat hij dat rapport, zo mogelijk digitaal, voor de volgende RGW-vergadering naar de commissie zal 
doorsturen. 
In de vorige vergadering werd door de SP een vraag gesteld over de kosten ad € 18,- die aan Vitens 
betaald moeten worden bij niet online betalen. Het bedrag van € 18 is mede bedoeld om de kosten 
voor water zo laag mogelijk te houden voor alle huishoudens. Het gaat hier om een bedrag voor 
administratieve lasten van Vitens, wanneer rekeningen niet via internet worden betaald.   
Mevrouw Mineur vindt het onterecht dat mensen die geen internetaansluiting hebben € 18 meer 
moeten betalen; het gaat vrijwel altijd om ouderen en huishoudens met weinig inkomen. Is daarvoor 
geen oplossing te vinden? 
De heer De Vries vindt dat deze kwestie primair thuishoort bij de bedrijfsvoering van Vitens. De 
mogelijkheden voor internetbetalingen worden steeds breder en steeds meer mensen gaan daarvan 
gebruik maken. Er zal geen hele grote groep mensen zijn die het bedrag van € 18 moet betalen. Hij 
vindt het niet op zijn pad liggen, ook niet in zijn rol als aandeelhouder van Vitens, om daar actief op in 
te steken. Wel kan hij zich voorstellen dat gemeenten dit oppakken bv. in het kader van steun aan 
ouderen bij betaling van rekeningen e.d. Daar liggen meer kansen. 
 
4. Mededelingen 
De voorzitter vraagt aandacht voor: 
- de excursie van 30 mei a.s., samen met de commissie MME 
- het werkbezoek Hart van de Heuvelrug op 8 juni 
- de hooravond Ruimte voor de Lek op 29 juni. 
 
De heer De Vries verwijst naar het deelakkoord water. De commissie RGW zal dit document 
ontvangen en zijn voorstel is het deelakkoord water voor kennisgeving aan te nemen. O.a. wordt 
ingegaan op de taakverdeling tussen provincie en waterschappen. Het is goed dat deze commissie daar 
kennis van neemt. 
Voorts brengt hij de droogteproblematiek onder de aandacht van deze commissie. Ondanks de huidige 
regenbui blijft de droogte in onze provincie onverminderd ernstig. De provincie staat in nauw contact 
met de verschillende waterschappen maar de kritische grens qua droogte is nog niet bereikt. Middels 
een handboek zijn er afspraken gemaakt op welke momenten de provincie actief wordt ingeschakeld 
dan wel betrokken. Wanneer zich gevallen voordoen dat de kritische grens wordt bereikt, dan zal hij 
de commissie daarvan op de hoogte stellen.  
 
5. Rondvraag 
De heer V.d. Steeg verwijst naar een intern gespreksmemo van de provincie van 4 april jl. (te zien op 
de website van het HDSR) waaruit blijkt dat er bestuurlijk overleg is geweest tussen de provincie en 
het HDSR omtrent de eventuele herijking van de waterparels. Bij amendement op het waterplan 
hebben P.S. destijds gesteld dat de waterparels beschermd dienen te worden. Sinds de tot standkoming 
van het waterplan is er op dat vlak heel weinig gebeurd. Het HDSR wilde de waterparels laten 
meeliften met het beleid omtrent de EHS. Nu de EHS herijkt wordt, vraagt het HDSR de provincie om 
herijking van de waterparels. De heer V.d. Steeg vraagt naar het standpunt van G.S. in deze. De PvdD 
is voor in standhouding van de doelen dienaangaande. Ook vraagt hij of deze commissie een memo 
kan ontvangen over de nadere ontwikkelingen rond de waterparels. 
De heer De Vries deelt mede dat de waterparels onderdeel zijn van de EHS discussie die met de 
staatssecretaris wordt gevoerd. Sprake is er van een integrale benadering. Zodra er meer helderheid is, 
mogelijk rond 15 juni, is er ook meer informatie beschikbaar over de vraag hoe in de toekomst met de 
waterparels zal worden omgegaan.  
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De heer V.d. Steeg begrijpt dat ook G.S. een koppeling maken tussen EHS en waterparels. Dat wordt 
door de heer De Vries bevestigd; de waterparels zijn onderdeel van de EHS; EHS en waterparels 
worden integraal bezien.  
 
6. Termijnagenda 
De heer De Heer verwijst naar de openstaande moties. Ook de jaarrekening bevat een overzicht van 
openstaande moties. Wat betreft Hart van de Heuvelrug en monitoring Flora- en Faunawet zijn er nog 
openstaande moties die wel in de jaarrekening staan maar nog niet zijn afgedaan. Deze moeten ook 
worden toegevoegd aan het overzicht in de termijnagenda. 
De voorzitter zegt toe dat dit zal worden bekeken. 
 
De heer Bekkers memoreert dat in de vorige vergadering is gesproken over RODS. De gedeputeerde 
wilde een soort Akkoord van Utrecht met betrekking tot RODS tot stand brengen en liet toen weten 
dat hij daarop in de volgende vergadering zou terugkomen. De toezegging dienaangaande ontbreekt 
echter in de termijnagenda. Spreker vraagt naar de actuele stand van zaken. 
 
De heer De Kruijf verwijst naar pag. 3, burgerinitiatief megastallen. Op 7 februari is toegezegd dat de 
commissie geïnformeerd zal worden over uitbreidingen die meer dan 1,5 ha. betreffen. De politieke 
werkelijkheid is nu wat anders, gelet op het coalitieakkoord, maar desondanks wil hij graag weten of 
dat soort uitbreidingen of nieuw vestigingen zich voordoen. Hij vraagt of deze toezegging nog steeds 
geldt.   
 
De heer Krol laat de heer De Kruijf weten dat de nieuwe politieke realiteit niet van invloed is op oude 
toezeggingen. Binnenkort zal de commissie RGW via de email een memo over dit onderwerp 
ontvangen, naar aanleiding van een inventarisatie in bestemmingsplannen naar de huidige situatie. 
Terugkomend op de Landbouwvisie, deelt de heer Krol mede dat de Landbouwvisie naar verwachting 
rond de zomer beschikbaar zal zijn. De verwachting is dat het document in de RGW vergadering van 5 
september kan worden besproken. 
Over RODS heeft hij geen nieuwe informatie. Met de partners heeft hij afgesproken dat er nog voor de 
zomervakantie een afspraak over RODS zal worden gemaakt en dat zal in juni zijn beslag krijgen. Hij 
tekent daarbij aan dat er voor RODS geen rijksfinanciering meer beschikbaar komt. Voor de EHS is er 
nog wel sprake van restfinanciering door het rijk en dat is onderwerp van het Akkoord van Utrecht. Bij 
RODS is het zaak dat BRU, gemeenten en provincie de inzet van hun eigen RODS-middelen 
afstemmen en coördineren. Daarover wil hij graag in gesprek gaan met alle maatschappelijke 
organisaties, zoals ook het geval is geweest bij de tot standkoming van het Akkoord van Utrecht. 
Zodra daarover meer duidelijkheid bestaat, mogelijk in juni, zal hij daar bij deze commissie op 
terugkomen.  
 
7. Statenvoorstel Jaarrekening 2010 
De heer De Heer vraagt extra aandacht voor de beleidsindicatoren. De indicatoren moeten worden 
gekoppeld aan de beleidsterreinen waar de provincie zich actief op beweegt. Ter illustratie verwijst hij 
naar het rapport van de Rekenkamer over Vitaal Platteland Op dit beleidsterrein heeft de provincie 
heel veel geld geïnvesteerd maar een indicator ontbreekt. Het is de vraag of het aantal verminderde 
indicatoren nog wel de juiste zijn. Die vraag kwam overigens ook voor MME naar voren. Dat geldt 
wat hem betreft ook voor de beleidsvelden Ruimte, Groen en Water. GW. 
 
D66 verwijst naar pag. 33, uitvoering groene regelgeving. Aangegeven wordt dat bij het verlenen van 
vergunnings- en ontheffingsaanvragen in 2010 73% binnen de wettelijke termijn is afgehandeld. In 
2009 was dat nog 84%. Aangegeven wordt dat deze daling het gevolg is van het inhalen van 2009. 
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Spreker noemt dat dweilen met de kraan open. Hij vraagt hoe de achterstand kan worden ingelopen, 
zeker gezien de wetgeving voor tijdige afhandeling van vergunningsaanvragen. 
Wat betreft de verdrogingsbestrijding in de TOP gebieden, pag. 52 en 116, blijkt dat zich in 2010 een 
stagnatie voordeed, vooral door de beperkte grondverwerving. Daardoor is in 2010 slechts 1/3e deel  
van de geplande maatregelen uitgevoerd. D66 vraagt welke consequenties dit heeft en hoe dit in de 
komende jaren kan worden verbeterd.  
 
De heer Thonon verwijst naar pag. 91 waar het RAP wordt toegelicht. De eindevaluatie vindt medio 
2011 plaats. Er resteert nog een bedrag van € 3 miljoen en zijn vraag is hoe dat bedrag in het laatste 
half jaar wordt uitgegeven. Er lijkt grote onderbesteding aan te komen. 
Op pag. 170 wordt ingegaan op de bodemverontreiniging en op niet geëxplodeerde explosieven bij 
Hart van de Heuvelrug, vliegbasis Soesterberg. Hij vraagt hoe een en ander zich tot elkaar verhoudt. 
Voorts vraagt hij naar de grondverkoop in het kader van Hart van de Heuvelrug, met name het 
omzetten van rood in groen. Hoe realistisch is het nog te stellen dat de grondexploitatie vliegbasis 
Soesterberg nog sluitend is, zie pag. 239. 
 
Mevrouw Hoek vraagt naar het budget voor de woonschepen. Zij verwijst naar stuk nummer 7 (het 
uitvoeringsprogramma notitie woonschepenbeleid), pag. 4, waar wordt aangegeven dat er 78 
knelpunten zijn waarvan er nog 12 over zijn. 
Op pag. 7, onderbouwing voorstellen voor aanwending van het rekeningenresultaat ad 2, komt naar 
voren dat er € 137.000 is gegenereerd door de verkoop van enkele woonboten. Echter, nergens vindt 
zij terug wat er over is van het budget en hoe de knelpunten van de 12 woonschepen worden 
bekostigd. Bij aanvang was er voor het oplossen van de knelpunten rond de woonschepen een budget 
van € 10 of € 12 miljoen beschikbaar. Er zijn woonbooteigenaars uitgekocht. Zij weet dat het om grote 
bedragen ging. Een eigenaar heeft zelfs een bedrag van € 1,1 miljoen ontvangen. Zij vraagt wat de rest 
van het budget is en hoe de overige 12 knelpunten worden gefinancierd.  
 
De heer Balemans laat weten dat de VVD geen vragen heeft over de onderdelen Ruimte, Groen en 
Water uit de jaarrekening.  
 
De heer De Kruijf heeft waardering voor voorliggende jaarrekening. Wat betreft de 
resultaatbestemming van het jaarresultaat in deze commissie, kan de PvdA akkoord gaan met de 
reallocatie van gelden voor de woonschepen. 
Hij begrijpt dat er voor de ecoducten een reserve is van € 1,5 miljoen. Er moet nog wat ‘bijgeklust’ 
worden en zijn vraag is wie dat gaat doen en op welke termijn. 
 
GroenLinks vraagt eveneens een toelichting op het lage percentage vergunningverlening. 
 
De heer De Vries komt terug op de vragen over de verdrogingsbestrijding in de TOP gebieden. Als 
gevolg van het feit dat het rijk minder geld beschikbaar stelt, kan de provincie de 
verdrogingsbestrijding minder actief aanpakken. Afgewacht moet worden hoe het rijk zich gaat 
opstellen. Hoe dan ook blijft de provincie Utrecht zijn ambities op dit terrein handhaven, echter, het 
moet wel betaalbaar zijn. Als dat niet mogelijk is, zullen de ambities wellicht moeten worden 
bijgesteld.   
 
De heer Hoefnagels wijst erop dat nu over de jaarrekening 2010 wordt besproken terwijl 
staatssecretaris Bleker slechts een klein deel van 2010 heeft kunnen beïnvloeden. Gebleken is dat van 
de 15% gewenste maatregelen er slechts 5% gerealiseerd kon worden. Dat is slechts 1/3e deel. Dat kan 
niet alleen maar worden afgewenteld op minder geld uit Den Haag. 
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De heer De Vries licht toe dat de verwerving van grond, om dergelijke maatregelen te kunnen 
uitvoeren, in de provincie Utrecht erg moeizaam verloopt. Dat verklaart deels het lage percentage. Hij 
vreest overigens dat dit in de toekomst niet beter zal worden. Hij is wel bereid om nader te laten 
analyseren waarom er slechts 1/3e deel van de ambities op dit vlak is gerealiseerd. Hij zal daar later 
schriftelijk op terug te komen.   
Voorts zijn er vragen gesteld over het lage percentage vergunningsaanvragen en handhaving. Dat heeft 
alles te maken met de lage capaciteit van de afdeling waardoor er minder werk verzet kan worden. 
Voorts zegt hij toe, voorafgaand aan de volgende P.S.-vergadering, schriftelijk te zullen terugkomen 
op de vragen van mevrouw Hoek over de woonschepen. 
 
De heer Krol komt terug op de vraag over het RAP. De eindevaluatie van het RAP zal in het vierde 
kwartaal plaatsvinden. Een aantal projecten loopt wat uit richting 2012. Er zal naar verwachting iets 
van de middelen overblijven, mogelijk 500.000,-. G.S. zijn van plan om die middelen te gebruiken 
voor enkele intensiveringonderdelen van het PRS traject. Hij zal daar op terugkomen met een voorstel 
in het kader van de voorjaarsnota. Wanneer er dan toch nog middelen overblijven, dan is in het 
coalitieakkoord afgesproken dat deze naar de algemene middelen zullen terugvloeien. 
Vragen zijn gesteld over de NGE’s, de niet gesprongen explosieven, zie pag. 171. Vooraf is 
geïnventariseerd in welke mate er NGE’s op de vliegbasis zijn, een en ander werd gekoppeld aan een 
financiële indicatie. De werkelijkheid is toch weer anders. Tevens is er een zeer uitgebreid 
bodemsaneringonderzoek met betrekking tot kerosinevervuiling gedaan. Dat geeft geen grote 
verrassingen hoewel aard en omvang toch wat kunnen afwijken. 
Met het rijk is een specifieke afspraak gemaakt over de kosten sanering NGE’s; een deel van die 
kosten kunnen op het rijk worden afgewenteld. In de jaarrekening komt in de betreffende passage 
spanning tussen intensief vooronderzoek en daadwerkelijke realiteit naar voren. Dat levert soms enig 
verschil op.  
Overigens liggen er in het gebied veel NGE’s verspreid, vooral omdat de geallieerden in de nadagen 
van de Tweede Wereldoorlog op de vliegbasis veel bommen hebben laten vallen. Om die reden blijven 
de hekken dicht; spitten wordt nl. niet geadviseerd. 
Ook zijn er vragen gesteld over pag. 239 met betrekking tot de sluitende grondexploitatie van de 
vliegbasis Soesterberg. De raming van de kosten en de raming van de opbrengsten leveren een positief 
resultaat op. Op 8 juni vindt er een excursie plaats naar Hart van de Heuvelrug. De gedeputeerde zal 
dan ook terugkomen op de actualisatie van de mastergrondexploitatie voor geheel Hart van de 
Heuvelrug. Er zit een tekort in de totale exploitatie van Hart van de Heuvelrug. De exploitatie van de 
vliegbasis daarentegen ziet er wel solide uit, omdat er binnen de gemaakte afspraken met het rijk nog 
de nodige optimaliseringmogelijkheden zijn. In het gebied van de vliegbasis mogen maximaal 550 
woningen worden gebouwd. In het ruimtelijk plan is gekozen voor 450 woningen. In het kader van de 
optimalisatie is afgesproken dat er wat meer duurdere woningen met meer oppervlakte zullen worden 
gebouwd. Dat betekent dat er in totaal 350 woningen zullen worden gebouwd met een veel hogere 
opbrengst. 
Nagegaan wordt hoe de totale grondexploitatie positief kan worden omgebogen. Er zijn diverse 
aannames, o.a. over woningbouw, en het is nog maar de vraag of deze realiteit gaan worden. Enerzijds 
is de vastgoedsituatie op dit moment ‘belabberd’, anderzijds is de uitgifte van vrije kavels met blijvend 
groen en met vrij uitzicht midden in Nederland veelbelovend. 
Voorts beaamt de heer Krol dat er Reserve Ecoductengeld is. Het is juist dat er nog veel geld moet 
worden ‘bijgeklusd’ of ‘bijgeplusd’ om nog drie nieuwe ecoducten te kunnen financieren. De Reserve 
Ecoducten blijft staan om dat mede mogelijk te maken. G.S. zijn van zins de afspraken die daarover in 
het collegeakkoord zijn opgenomen, ook daadwerkelijk uit te voeren. Er zijn op dit terrein al de nodige 
voorbereidende werkzaamheden gedaan, maar de heer Krol kan nog niet aangeven wanneer daarover 
concrete voorstellen aan deze commissie zullen worden voorgelegd. 
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Mevrouw Hoek deelt mede dat haar fractie in de komende P.S. vergadering over de jaarrekening een 
motie zal indienen.  
 
De heer Boerkamp komt terug op de vergunningverlening en ontheffingsaanvragen. Met minder 
personeel kan er inderdaad minder worden gedaan, echter, de provincie heeft wel de plicht om 
wettelijke taken tijdig uit te voeren. Hij vraagt hoeveel de termijnoverschrijding is en hoe dat kan 
worden opgelost, immers, het gaat hier om een dienstverlenende taak van de provincie. 
De heer De Vries beaamt dat het hier om een dienstverlenende taak gaat; die staat voorop. In het 
coalitieakkoord zijn afspraken gemaakt over de regelgeving; onderzocht zal worden of al die regels 
wel nodig zijn. Dat kan gevolgen hebben voor de handhavingstaken van de provincie. In het najaar zal 
hij daarop terugkomen. De provincie wordt momenteel o.a. via de WABO geconfronteerd met heel 
veel regelgeving en dat levert capaciteitsproblemen op. 
 
De voorzitter rondt de discussie over de jaarrekening af.  
 
7.1 Statenvoorstel Bestuursakkoord 
Mevrouw Dik komt weinig verrassingen tegen in voorliggend Bestuursakkoord; veel daarvan was 
reeds te lezen in het Regeerakkoord. De gedachte komt dan ook naar voren dat het rijk de winnaar is 
van dit akkoord en dat de provincies daarmee als het ware met het mes op de keel hebben ingestemd. 
In de stukken komt naar voren dat men aan de ene kant blij is dat de provincies overeind blijven en 
forse taken krijgen op het gebied van Ruimte en Natuur, terwijl anderzijds die decentralisatie met 
enorme kortingen gepaard gaat. Met name in het onderdeel Natuur ziet spreekster een hele grote 
tegenstrijdigheid. Partijen willen vasthouden aan de EHS-ambities en de RODS-ambities. Er zijn 
voldoende middelen en verantwoordelijkheden om het natuurbeleid en de AVP overeind te houden. 
De ambities zijn fors maar tegelijkertijd wordt er wel een korting van € 600 miljoen doorgevoerd. Dat 
geeft de ChristenUnie niet veel vertrouwen. Wel stelt spreekster dat haar fractie heel veel vertrouwen 
heeft in deze gedeputeerde. Het gaat haar fractie dan ook te ver om ‘nee’ te zeggen tegen dit akkoord. 
Ook gaat het te ver om nu ‘ja’ tegen het akkoord te zeggen. De ChristenUnie zal in de P.S.-
vergadering een amendement indienen om dit Akkoord voor kennisgeving aan te nemen en G.S. de 
ruimte te geven om verder te onderhandelen over de deelakkoorden. Zij is bv. erg benieuwd hoe de 
deelakkoorden op het gebied van Jeugdzorg en Natuur er uit gaan zien. Het is belangrijk dat die 
onderhandelingen worden voortgezet. Echter, er is teveel onzekerheid om nu al ja te zeggen. 
 
De heer Hoefnagels sluit zich aan bij de reactie van de ChristenUnie. Hij ziet het amendement van die 
fractie met belangstelling tegemoet.  
Hij vraagt wat de gevolgen zijn van de ruimtelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de hoofd-
energienetten in de provincie. In het verleden is er meermalen gediscussieerd over energievoorziening 
en hoogspanningsleidingen. Hij vraagt of er nieuwe afspraken worden gemaakt die de invloed van de 
provincie gaan verkleinen of was hier al sprake van regulier beleid? Voorts vraagt hij waarom de A12 
zone niet is opgenomen als nationaal gebiedsontwikkeling; wat is daarvan de invloed op de 
provinciale plannen? Voorts wacht hij het deelakkoord Water af. 
De voorzitter memoreert de toezegging van gedeputeerde De Vries dat de commissie het deelakkoord 
Water ter kennisneming zal ontvangen. De fracties hebben dan de gelegenheid het deelakkoord aan de 
orde te stellen. 
 
De heer De Kruif sluit zich aan bij de opmerkingen van mevrouw Dik. Ook zijn fractie wacht een 
amendement van de ChristenUnie af. Heel veel hangt af van het deelakkoord Natuur en ILG. Het CDA 
wacht dat met spanning af.  
 
De heer Duquesnoy begrijpt dat de ChristenUnie ‘geen nee en geen ja’ tegen dit Akkoord zegt. 
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Hij leest in het statenvoorstel dat “staand beleid en niet gemaakte afspraken uit het vorige 
Bestuursakkoord zijn overgenomen”. Hij vraagt wat er concreet met deze zin wordt bedoeld. 
 
De heer Fastl laat weten dat voorliggend Bestuursakkoord ver van GroenLinks af staat. Het is nog 
maar de vraag welke noten er nog gekraakt kunnen gaan worden. Inmiddels is bekend dat een aantal 
provincies alsmede de stad Utrecht niet met het Bestuursakkoord hebben ingestemd. Het ziet er 
zorgelijk uit. Zijn fractie wil nu nog geen uitspraak doen over dit Bestuursakkoord; eerst moet dat 
nader met de fractie worden besproken. Het is voor zijn fractie wel heel moeilijk om hiermee in te 
stemmen. Mogelijk is het amendement van de ChristenUnie een acceptabel alternatief, alleen al om 
het college van G.S. de ruimte te geven voor verdere onderhandelingen. 
 
De heer De Kruif laat weten dat de PvdA zeker de voordelen ziet van een af te sluiten akkoord. Dit 
akkoord bevat zeker positieve elementen, maar deze moeten wel tegen de negatieve punten worden 
afgewogen. Helaas zijn de negatieve elementen veel groter dan de positieve, gelet op het landelijk 
gebied. Zojuist liet de heer Krol in het kader van de brief van HUL weten dat er nog geen begin van 
een goede afloop is, als het gaat om de gesprekken met het rijk over het Akkoord van Utrecht. Feitelijk 
houdt dat in dat het Akkoord van Utrecht volledig op losse schroeven staat. De PvdA meent dan ook 
dat nu niet akkoord kan worden gegaan met dit document. De PvdA zal zelfs tegen dit Akkoord 
stemmen. De fractie sluit zich aan bij de opvatting van HUL dat, wanneer de korting van € 600 
miljoen overeind blijft, P.S. en G.S. niet akkoord kunnen gaan met dit Bestuursakkoord. Wanneer het 
Bestuursakkoord in gunstige zin wordt bijgesteld, is de PvdA opnieuw bereid het te beoordelen.    
 
De heer Balemans constateert dat het voorstel nog de nodige losse eindjes bevat. Dat brengt een zekere 
dynamiek met zich mee in de verwachtingen en aannames van de fracties. Toch zal er, zoals Olie B. 
Bommel zei, een ragfijn spel gespeeld moeten worden. Dan komt men uit op de deelakkoorden. Op dat 
gebied is er nog het nodige te doen. Dan is er geen behoefte aan een Ollie B. Bommel maar aan een 
Tom Poes die een list gaat verzinnen. De VVD neemt kennis van het Bestuursakkoord en in P.S. zal 
zijn fractie daar een oordeel over geven. Voorlopig beschouwt de VVD dit als een aanzet tot een 
verdere uitwerking van de ambities op het gebied van Ruimte, Groen en Water.  
Op een vraag van de heer Hoefnagels antwoordt de heer Balemans dat hij in deze commissie geen 
uitgebreide discussie wil voeren over het Bestuursakkoord omdat hij ook met andere deelterreinen te 
maken heeft. Zijn fractie vindt het beter om in P.S. integraal op dit Bestuursakkoord terug te komen; 
dan kan ook de bredere samenhang aan bod komen.   
 
De heer IJssennagger vraagt wat G.S. beogen; willen zij dat P.S. het Bestuursakkoord aannemen of dat 
P.S. het afwijzen, dit met het oog op de verdere onderhandelingspositie van provincies richting rijk. 
Ook de PVV zal in de P.S.-vergadering een oordeel geven over het Bestuursakkoord. 
 
De heer V.d. Lagemaat laat weten dat de SGP eerst het amendement van de ChristenUnie wil 
afwachten. 
 
Mevrouw Hoek deelt mede dat zij namens 50PLUS in de commissie BEM zal reageren op het 
Bestuursakkoord. 
 
De heer Krol wil primair reageren op het deelakkoord Natuur. Het kabinet heeft zeker ambities op het 
gebied van natuur, maar die zijn in strijd met afspraken die in het Bestuursakkoord en in de WILG 
gemaakt zijn. Los van de politieke kleur is dat een gegeven. Het kabinetsbeleid is anders dan in 2007 
werd ingezet. Dat is de Haagse realiteit zoals die zich na verkiezingen voordoet. Het Akkoord van 
Utrecht is niet uitsluitend een bod aan de staatssecretaris, maar is ook bedoeld om met elkaar de 
ambitie voor de EHS te delen in een tijd dat er minder geld voorhanden is. Het Akkoord van Utrecht, 
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dat statenbreed gedragen wordt maar ook op groot draagvlak in de samenleving kan rekenen, is de 
basis voor het handelen van G.S. in de komende vier jaar. Wanneer de provincie en de staatssecretaris 
de financiële onderhandelingen niet succesvol kunnen afsluiten, en dat is de verwachting, komt de 
vraag opnieuw naar voren wat dat voor de provincie gaat betekenen. 
Hij is het niet eens met de PvdA die stelde dat, wanneer er een positief besluit valt over het 
Bestuursakkoord en de bezuinigingen doorgaan, dat tot gevolg heeft dat het Akkoord van Utrecht niet 
zou kunnen worden uitgevoerd. Het betekent wel dat het Akkoord van Utrecht financieel moeilijker 
haalbaar wordt. Keuzes uit het Akkoord van Utrecht kunnen worden verkleind, versoberd en de 
provincie kan zich uitsluitend gaan concentreren op de meest belangrijke taken, nl. realisering van de 
1500 ha. EHS. Wat hem betreft blijft dat overeind staan hoewel uiteraard discussie nodig is over de 
wijze waarop. In de toekomst dienen de provincies de regierol te nemen in het natuurbeleid. 
Uiteindelijk bepaalt de provincie Utrecht hoe met de politieke realiteit van Den Haag op dat punt moet 
worden omgegaan. Wanneer dat een bezuiniging van € 600 miljoen en afronding van de EHS in 2018 
zou inhouden, dan is er wel een probleem. Echter, de ambitie van het Akkoord van Utrecht houdt in 
dat er op het gebied van de EHS nog het nodige te doen valt.  
Voorliggend Bestuursakkoord stelt dat apart over het bedrag van € 600 miljoen gesproken moet gaan 
worden; dat zal in de komende vier weken apart in deelakkoorden geregeld worden. 
Hij stelt het zeer op prijs dat de ChristenUnie uitsprak veel vertrouwen in de gedeputeerde te hebben. 
Tegelijkertijd moet worden onderkend dat het voor de staatssecretaris en de 12 provincies een 
onmogelijke opgave is om hun eigen ambities (op het gebied van de fasering of op de omvang van € 
600 miljoen) te realiseren. Uiteindelijke zullen P.S. zich over de gevolgen moeten beraden. Het 
Akkoord van Utrecht heeft z.i. meer kracht dan de losse financiële discussie en de faseringsdiscussie 
met staatssecretaris Bleker.  
Het aannemen van het Bestuursakkoord betekent volgens G.S. dat er voor het dossier Natuur 
voldoende ruimte is om stevige onderhandelingen met de staatssecretaris aan te gaan. 
Het Bestuursakkoord op het onderdeel Ruimte bevat een forse decentralisatie. Dat biedt uitdagingen 
en kansen voor de provincies. Op dit domein krijgen de provincies grote verantwoordelijkheden en 
kunnen zij het verschil gaan maken. 
 
De heer De Kruijf memoreert dat één van de belangrijke spelers bij het Akkoord van Utrecht, nl. HUL, 
stelde dat alle seinen op rood staan en dat er geen sprake meer is van een te realiseren ambitieniveau, 
wanneer het Bestuursakkoord wordt aangenomen. De gedeputeerde heeft zojuist aangegeven dat dit de 
komende maand wellicht ook niet gerealiseerd gaat worden. Daarop is zijn veronderstelling gebaseerd 
geweest, nl. dat, wanneer het Bestuursakkoord in deze vorm wordt aangenomen, het Akkoord van 
Utrecht op losse schroeven komt te staan. Hij houdt dat staande.   
 
De heer Krol antwoordt dat hij het standpunt van de heer De Kruijf niet deelt. De uitwerking van de 
bezuiniging van € 600 miljoen is pas duidelijk na het sluiten van het deelakkoord. De opvatting van 
HUL, dat er nooit een Akkoord van Utrecht zal komen indien de staatssecretaris niet stevig over de 
brug komt, deelt hij niet. Dat miskent de eigen verantwoordelijkheid van de provincie. Mogelijk heeft 
de insteek van HUL een politiek strategische achtergrond, bv. dat de staatssecretaris zal moeten 
bewegen wil het Akkoord van Utrecht kunnen worden uitgevoerd. Dat laat onverlet de eigenstandige 
verantwoordelijkheden van de provincie Utrecht. Wanneer er ‘ja’ tegen het Bestuursakkoord wordt 
gezegd, dan heeft de provincie de opdracht om stevig met de staatssecretaris in onderhandeling te 
gaan. Als dat niet goed afloopt, bestaat er nog de mogelijkheid om ‘nee’ te zeggen tegen de 
deelakkoorden. P.S. hebben steeds de ruimte om daar eigen kleur en invulling aan te geven.  
D66 heeft een vraag gesteld over de A12 zone die onvoldoende in het Bestuursakkoord zou staan. In 
de Rijksstructuurvisie zal de A12 zone op een goede wijze geformuleerd worden, wel is het de vraag 
of de A12 zone goed op het kaartje wordt weergegeven. De laatste variant ziet er goed uit en die moet 
worden gehandhaafd.  
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Op de vraag van de SP over RODS, antwoordt de heer Krol dat het bestaande beleid op het gebied van 
RODS door het nieuwe kabinet volkomen aan de kant geschoven is. Dat is inderdaad in strijd met 
eerder gemaakte afspraken. Een kabinet mag na verkiezingen met een politieke kleur ook andere 
politieke keuzes maken. Juridisch is er bij EHS en RODS in het kader van ILG wat betreft wet en 
bestuursovereenkomst wel wat aan de hand. Wanneer er op dit deelgebied geen Bestuursakkoord 
wordt afgesloten, dan kan het kabinet niet aan internationale verplichtingen voldoen en kunnen  
noodzakelijke stappen volgens wet en bestuursovereenkomst niet worden gezet. Wanneer partijen er 
werkelijk niet uitkomen, dan is een juridisch traject niet uitgesloten. 
Op verzoek van de heer Duquesnoy zal de heer Krol de tekst nog eens bezien op het onderdeel 
tegenstrijdigheid, zie statenvoorstel, Onderhandelingsvoorstel, pag. 1 onderaan.  
 
De voorzitter constateert dat de discussie over het Bestuursakkoord in de komende P.S.-vergadering 
zal worden hervat. 
 
8. Statenvoorstel vaststelling projectontwerp Ruimte voor de Lek 
Mevrouw Dik neemt bij dit agendapunt het voorzitterschap van mevrouw Blom over omdat 
laatstgenoemde werkzaam is bij een organisatie die betrokken is bij het project Ruimte voor de Lek. 
 
Mevrouw Dik brengt in herinnering dat de commissie RGW hedenochtend een informatief 
werkbezoek heeft afgelegd en dat er over dit project veel vragen konden worden beantwoord. 
 
De heer Balemans laat weten dat hij verhinderd was het werkbezoek bij te wonen. 
Hij verwijst naar pag. 3 van het voorstel, bestuurlijke dilemma’s, waar wordt aangegeven: “Het 
wegvallen van de bijdrage vanuit het ILG als gevolg van de bezuinigingen van het rijk, stelt de 
provincie niet in staat haar regierol adequaat in te vullen.” Er wordt een bedrag van € 2,4 miljoen 
gemist. Concreet is zijn vraag of men dan nog wel veilig is. Overigens meent hij dat de mensen in het 
gebied weinig boodschap zullen hebben aan de uitstraling van de provincie. Er wordt nu een bijdrage 
van € 2,4 miljoen ingeboekt terwijl onderkend wordt dat de kans groot is dat die bijdrage niet wordt 
ontvangen. Hij vraagt hoe dan in alternatieve dekking wordt voorzien. Voorts vraagt hij om een reactie 
van G.S. op de stelling van het Comité Bossenwaard dat zegt dat de twee hoofddoelstellingen van het 
programma Ruimte voor de Lek niet gerealiseerd zouden kunnen worden.  
 
De heer Kilic is eveneens van mening dat het werkbezoek hedenochtend erg interessant was. Hij sluit 
zich aan bij de vraag van de VVD. Op pag. 2 van de brief van het Comité Bossenwaard wordt o.a. het 
volgende aangegeven: “G.S. verbindt gegeven zijn voorstellen aan P.S. geen gevolgen aan de eigen 
conclusies”. Hij vraagt dienaangaande om een reactie van de gedeputeerde. 
 
De heer Bekkers vraagt een toelichting op het niet halen van de doelstellingen, met name op het 
gebied van natuur. Wat betreft de uitvoering van het plan is het hem niet duidelijk waar het budget 
door gedekt wordt. Graag hoort hij of de kosten reeds eerder begroot zijn. Ook is het scenario hem niet 
duidelijk wanneer de rijksoverheid haar bijdrage niet gaat betalen. Wat betreft onderhoud, wordt 
aangegeven dat de verwachte kosten hetzelfde zullen zijn als de huidige onderhoudskosten maar 
onderbouwing daarvan ontbreekt. Alvorens met dit voorstel in te stemmen, wil hij eerst weten of de 
andere partijen, die een deel van de beheerlast moeten dragen, daartoe wel in staat zijn. GroenLinks 
steunt de conclusie dat de verkeersdrukte waarschijnlijk niet zodanig zal zijn dat er in een nieuwe 
rondweg moet worden voorzien. 
Op pag. 2 van het voorstel worden de beleidseffecten genoemd, echter, het gaat hier niet om 
beleidseffecten maar om de samenvatting en essentie van het voorstel. In de toelichting staat heel veel 
hetzelfde als in het statenvoorstel. Bij toekomstige stukken zou dat wat hem betreft beter kunnen. 
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Mevrouw Mineur verwijst naar pag. 18, onderaan, de adviesnota SNIP. Daar wordt gesteld dat voor 
een deel van de gronden particulier natuurbeheer een reëel alternatief kan bieden voor verwerving. Zij 
vraagt dienaangaande om een toelichting. Zij heeft begrepen dat er met een EHS Saldo benadering 
wordt gewerkt. Haar vraag is hoe de eisen, die worden opgelegd voor de EHS, volgens die benadering 
worden gehandhaafd.  
 
De heer De Kruif laat eveneens weten dat het werkbezoek van hedenochtend erg informatief was. Wat 
betreft het bedrag van € 2,4 miljoen dat ter discussie staat, wordt in het voorstel duidelijk gesteld dat 
het rijk verantwoordelijk is wanneer dat bedrag niet beschikbaar komt. Het CDA vindt het goed om 
die passage er in te houden.  
 
De heer V.d. Steeg vond het werkbezoek eveneens verhelderend. Het is wel van belang om het project 
met een integrale blik te blijven benaderen. Er zijn ontwikkelingen gaande met betrekking tot het 
inperken van de overstromingsrisico’s van dijkkring 14 en 15. Zijn vraag is of de regionale dijken 
versterkt gaan worden met landschappelijke implicaties van dien aard of wordt de Lekdijk 30 cm. 
verhoogd waardoor het achterland niet behoeft te worden aangepakt? Eventuele verhoging van de 
noord-dijk van de Lek kan ook gevolgen hebben voor dit project met het oog op de 8 cm waterdaling. 
Wanneer wordt besloten tot verhoging van de Lekdijk, dan is het niet handig dat separaat op te 
pakken. Het in elkaar vlechten van genoemde twee projecten zou de efficiency kunnen dienen. 
Zijn observatie is dat er in de oorspronkelijke variantkeuze van P.S. inmiddels het een en ander is 
veranderd. Dat kwam ook vanmorgen naar voren. Bij de toenmalige presentatie van de varianten is 
P.S. mogelijk niet helemaal goed geïnformeerd. 
 
De heer De Heer laat weten dat de ChristenUnie blij is met voorliggend projectontwerp Ruimte voor 
de Lek. Enkele jaren geleden was er nog veel discussie over de geulen aan de kant van Vianen die de 
dijk zouden ondermijnen en over de recreatieve ontwikkelingen aan de Nieuwegeinse kant die in de 
ogen van bewoners te intensief zouden zijn. Vanmorgen hoorde hij dat deze plooien zijn 
gladgestreken. De inrichting aan de kant van Vianen is veranderd en bij Nieuwegein wordt de 
uiterwaard beleefbaar gemaakt.  
 
De heer Hoefnagels merkt op dat er een SNIP 2A akkoord is gegeven door alle partijen. Het ILG geld 
zat daar in. Hij meent dat het vanuit de WILG en het SNIP 2A akkoord een keihard gegeven is dat er € 
2,5 miljoen beschikbaar wordt gesteld door het rijk. 
Ook zijn fractie vond het werkbezoek geweldig. Zijn vraag is  hoe de provincie in de toekomst gaat 
bewaken dat het rijk, na overdracht van taken, uitvoert wat de provincie wil.  
 
Mevrouw Broere laat weten dat ook de PVV veel heeft gehad aan de excursie van vanmorgen. De zorg 
van het Comité Bossenwaard en de vragen van de fractie zijn grotendeels weggenomen. Overigens is 
men vanmorgen niet ingegaan op de regierol van de provincie. 
 
De heer V.d. Lagemaat begrijpt dat hij veel gemist heeft tijdens de excursie. Helaas was hij verhinderd 
die excursie bij te wonen. In het voorstel staat dat er in het projectontwerp een balans is gevonden 
tussen veiligheid, natuurontwikkeling en recreatie. Vervolgens wordt aangegeven dat het bedrag van € 
2,4 miljoen mogelijk bevroren zal worden. Dan rijst bij hem toch wel de vraag of een en ander in 
balans is. D66 stelde hem gerust met de opmerking dat het een keihard gegeven is dat het rijk dat geld 
toch beschikbaar moet stellen. Hij vraagt de gedeputeerde dienaangaande om een toelichting.  
In het verleden hebben de ChristenUnie en de SGP vragen gesteld over de kwelwaterproblemen in 
Vianen. Volgens dit voorstel zijn de problemen aldaar opgelost. Wanneer het probleem in de toekomst 
niet opgelost blijkt te zijn, hoe gaat de provincie daar dan mee om? 
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Een aantal bewoners in Vianen ziet problemen wat betreft hun verkeerstoegankelijkheid. Hun 
voorkeur gaat uit naar een rondweg om de buitenstad heen. In rapporten wordt nu aangegeven dat dit 
niet nodig is. Wanneer in de toekomst zo’n rondweg toch nodig zou zijn, is zijn vraag of de provincie 
bereid is een evaluatiepunt in te lassen om daarover eventueel alsnog een besluit te nemen.  
 
Mevrouw Hoek dankt voor de informatieve excursie. Zij verzoekt de gedeputeerde nogmaals goed 
nota te nemen van de brief van Comité Bossenwaard in relatie tot voorliggend voorstel. Niet alle 
vragen zijn beantwoord. Zij vraagt of het voorstel op onderdelen toch verduidelijkt kan worden. 
Het zou heel zorgelijk zijn wanneer het rijk het bedrag van € 2,4 miljoen niet beschikbaar zou stellen. 
Zij hoorde van projectleider Martens dat met het oog op de veiligheidsnormen afgewacht moet worden 
wat Duitsland gaat doen. In die zin is er wel een afhankelijkheid van de omringende landen. Wellicht 
is het een optie om Europese middelen voor dit project aan te vragen.  
 
De heer De Vries komt terug op de vraag hoe er zal worden gehandeld wanneer het rijk alsnog niet 
over de brug komt met ILG gelden ad € 2,4 miljoen. Wanneer het kabinet dat investeringsbudget niet 
beschikbaar stelt, dan is het rijk verantwoordelijk voor het feit dat de provincie niet tot realisatie van 
de opgave kan komen terwijl dat plan ook door het rijk omarmd en gedragen werd. Echter, de 
provincie kan dat geld niet afdwingen. Wanneer het geld achterwege blijft, dan zal een bijstelling van 
de EHS opgave het gevolg zijn. 
Hij zegt voorts toe dat hij P.S., voorafgaand aan de P.S.-vergadering, een reactie namens G.S. zal doen 
toekomen naar aanleiding van de brief van het Comité Bossenwaard waarin op alle punten van het 
comité zal worden ingegaan. G.S. hebben veel waardering voor de bijdrage van het Comité. Echter, in 
de klankbordgroep komen vele verschillende belangen naar voren. Deze moeten allemaal integraal  
worden afgewogen en het is onmogelijk dat alle belangen in totaliteit in het project terugkomen. 
De onderhoud- en beheerkosten zijn reeds in het budget verwerkt. Hoeveel die kosten bedragen kan hij 
nu niet aangeven. De provincies Utrecht en Zuid-Holland gaan in overleg over de beheerkosten van 
het Merwedekanaal, dat voor een groot deel in Zuid-Holland ligt. Waarschijnlijk zal Zuid-Holland 
verantwoordelijk worden voor het totale beheer van het Merwedekanaal, waarna de kosten achteraf 
met de provincie Utrecht worden verrekend. De verhouding tussen de kosten van Zuid-Holland en 
Utrecht is 3/4e deel tot 1/4e deel. 
Er zijn kansen en mogelijkheden voor particulier natuurbeheer. Helaas is het verwerven van nieuwe 
natuurgebieden niet eenvoudig en juist daarom moeten de mogelijkheden van particulier natuurbeheer 
worden aangegrepen. Met name aan de kant van Vianen doen zich dienaangaande mogelijkheden 
voor. Met degenen die verantwoordelijk worden voor particulier natuurbeheer zal een contract worden 
gesloten. Zij zijn gehouden aan een aantal taken en opdrachten. Wanneer ze daar niet aan voldoen, dan 
krijgen ze minder geld uitgekeerd. 
Mevrouw Mineur vindt dit teleurstellend. Wanneer iemand zich niet aan een afspraak houdt, dan moet 
eerst worden ingezet op handhaving en niet onmiddellijk op vermindering van de vergoeding. 
De heer De Vries stelt dat met alle macht zal worden geprobeerd het particulier natuurbeheer te laten 
slagen en de desbetreffende doelstellingen te halen. Wanneer dat uiteindelijk niet lukt, dan kan er 
bestraffend worden opgetreden en de vergoeding worden ingehouden. 
De heer V.d. Steeg ging in op dijkkring 14 en 15. De kwestie die hij aankaartte is vrij laat ter tafel 
gekomen en kan op die manier ook niet meer in het project worden meegenomen. Feitelijk gaat het 
hier om een gepasseerd station. 
Gevraagd werd hoe de provincie de uitvoering in de gaten gaat houden. De provincie Utrecht zal 
vertegenwoordigd blijven in de stuurgroep en zal invulling geven aan de functie van voorzitter. Dat 
betekent dat de provincie nauw betrokken is bij de uitvoering van het project en het verloop daarvan 
kan volgen. Zonodig kan er tijdig worden bijgestuurd. Hij gaat ervan uit dat deze rol van de provincie 
Utrecht ook de andere projectpartners op prijs wordt gesteld. 
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Vanmorgen is tijdens het werkbezoek uitvoerig stilgestaan bij de kwelwaterproblematiek. Hij gaat niet 
in op vragen hoe er wordt gehandeld wanneer de kwelwaterproblematiek niet zou worden opgelost. 
Hij heeft duidelijk begrepen dat er een oplossing voorhanden is en dat daarover goede afspraken zijn 
gemaakt. Dat wordt door alle partners in het project omarmd. Als het kwelwaterprobleem zich 
opnieuw zou voordoen, dan wordt daar opnieuw met de partners over gesproken. Vooralsnog heeft hij 
geen reden aan te nemen dat dit het geval zou zijn.  
Opmerkingen zijn gemaakt over de verkeersintensiteit bij Vianen in relatie tot de recreatieve 
mogelijkheden aldaar. Vooralsnog heeft hij geen informatie gekregen op grond waarvan er moet 
worden voorzien in de aanleg van een rondweg. Persoonlijk is hij daar nooit voorstander van geweest, 
vooral daar dit een ingreep in het gebied zou betekenen. Het project moet eerst worden uitgevoerd. 
Wanneer er echt verkeersproblemen gaan ontstaan, dan is hij zeker bereid daar tezamen met Vianen 
naar te kijken. 
De fractie van 50PLUS vroeg of Europese subsidie tot de mogelijkheden behoort. Alle deelprojecten 
zijn opgenomen in het totale programma Ruimte voor Rivieren, ook de deelprojecten die betrekking 
hebben op de aansluiting op Duitse rivieren. Inmiddels kijkt ook Europa met argusogen naar het 
standpunt van Den Haag inzake Natura 2000, ILG en EHS. Hij verwacht in die zin wel een reactie, 
maar dan niet in financiële zin.   
Mevrouw Hoek meent dat een inspanning voor het verkrijgen van Europese fondsen nodig is, gezien 
de veiligheidsdoelstelling van het project Ruimte voor de Lek. 
De heer De Vries antwoordt dat de beoogde veiligheid niet perse afhankelijk is van de natuuropgave in 
het gebied. Primair staat de waterveiligheid voorop en gaande het project bleek dat er ook kansen 
lagen voor recreatie en natuur. De doelstellingen op dat vlak worden mogelijk gemaakt door werken 
met werk. Wanneer een natuurdoelstelling niet zou kunnen worden gerealiseerd, betekent dat niet dat 
de waterveiligheid in het geding is.  
 
De heer Bekkers vraagt nogmaals hoeveel extra geld er nodig zou zijn, wanneer de natuurdoelen niet 
zouden worden gehaald. Ook vraagt hij waardoor de provinciale bijdrage wordt gedekt. Hij vraagt de 
gedeputeerde in een memo inzichtelijk te maken vanuit welke budgetten de vereiste bedragen gedekt 
worden. Ook vraagt hij op welke manier de provincie er zeker van kan zijn dat de beheerskosten van 
andere partners ook gedekt zijn. 
 
De heer V.d. Steeg komt terug op de suggestie van mevrouw Hoek wat betreft het aanvragen van een 
Europese subsidie. Terzake verwijst hij naar de Interreg-subsidies die betrekking hebben op 
grensoverschrijdende belangen. Wellicht zijn er dienaangaande subsidiemogelijkheden. 
 
De heer Scherer sluit zich aan bij de vragen van mevrouw Hoek en de heer V.d. Steeg. 
 
De heer De Vries antwoordt dat Interreg-subsidies voor dit project niet mogelijk zijn. Het aanvragen 
van Interregsubsidies is een verantwoordelijkheid van het rijk maar het rijk heeft die subsidie niet 
aangevraagd. Interreg heeft niet zozeer te maken met grensoverschrijdende samenwerking maar met 
projecten die een gelijksoortige problematiek hebben. Dat is hier niet aan de orde.    
De financiering van het project Ruimte voor de Lek komt voort uit het oude coalitieprogramma. 
Vragen zijn gesteld hoe er wordt gehandeld wanneer natuurdoelen niet worden gehaald. Enerzijds 
worden er activiteiten ontwikkeld die feitelijk niet in een EHS-gebied thuishoren, anderzijds worden er 
extra natuurbevorderende maatregelen genomen. Het gaat hier om de Saldobenadering en dat moet er  
toe leiden dat er uiteindelijk meer natuur tot standkomt in het totale gebied Ruimte voor de Lek. 
Hoewel de ambities voor de natuur iets zijn bijgesteld, verwacht spreker dat men toch nog op een 
positief saldo zal uitkomen, kijkend naar de omvang van het project en de maatregelen die genomen 
worden op het gebied van natuur en recreatie. Wat hem betreft is er geen reden tot ongerustheid.   
Voorts deelt hij mede dat de regeling voor bagger is afgekocht.  
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Mevrouw Dik rondt de behandeling van dit agendapunt af.  
Mevrouw Blom neemt het voorzitterschap weer van haar over. 
 
9. Statenbrief verkenning Grebbedijk: Grebbedijk als Deltadijk? 
Hoewel niet alle fracties deze brief hebben ontvangen, hebben zij wel via de website van de provincie 
kennis kunnen nemen van deze statenbrief. 
 
Mevrouw Dik laat weten dat de ChristenUnie blijk is met dit document. In het gebied is grote zorg 
over de veiligheidsrisico’s van de bewoners in het gebied achter de Grebbedijk, van Amersfoort tot 
Veenendaal. Zij hoopt dat het waterschap de kwestie voortvarend gaat oppakken.  
 
De heer Hoefnagels heeft vragen over het antwoord van de Deltacommissaris. De Deltacommissaris 
gaf aan dat, wanneer zou blijken dat de huidige veiligheidsnorm niet voldoende is of er nieuwe 
technische inzichten ontstaan, een Deltadijk een serieus te overwegen optie is, die kan worden 
ingebracht in het deelprogramma Rivieren. D66 vraagt zich af hoe het proces nu verder gaat. In de 
reactie van de Deltacommissaris wordt de suggestie gewekt dat er werk voor niets wordt verzet terwijl 
de veiligheid niet wordt verbeterd. Wie gaat nu bepalen wat de veiligheidsnorm zou moeten zijn? D66 
is niet positief over een gehele nieuwe dijkverbinding dwars door het landschap heen. Wanneer er ooit 
gekozen moet worden voor een hoger veiligheidsniveau, dan zal deze notitie ter bespreking in deze 
commissie moeten terugkomen. 
 
De heer V.d. Lagemaat constateert dat provincies en waterschappen de dijk willen verhogen, terwijl de 
Deltacommissaris dat niet nodig acht. Hij vraagt dienaangaande om een toelichting.  
 
Mevrouw Hoek begrijpt dat de economische waarde van het desbetreffende gebied op 10 miljard euro  
uitkomt terwijl het mogelijk om 250.000 getroffenen kan gaan. Haar fractie vindt het belangrijk de 
Grebbedijk op deltahoogte te brengen, gezien de grote risico’s van een overstroming. Een 
voortvarende aanpak is nodig.  
 
De heer Balemans sluit zich aan bij de reactie van de SGP. Enerzijds laat de Deltacommissaris weten 
dat er geen reden is tot ophoging van de Grebbedijk, terwijl de provincie en het waterschap het plan 
anderzijds wel willen doorzetten. Hij vraagt waarom er wordt voorzien in een oplossing terwijl er geen 
probleem is. Hij vraagt hoe dat zit; hoeveel geld is er met dit plan gemoeid? Er moet duidelijkheid 
komen over de vraag wat hier aan de hand is en pas daarna kan worden afgewogen hoe met het proces 
moet worden doorgegaan. 
 
De heer Kilic stelt eveneens de vraag: hoe nu verder? Hij wil een duidelijk antwoord op de vraag of de 
dijk al dan niet verhoogd moet worden gelet op de veiligheid van de inwoners van het gebied. Hoe dan 
ook moet voorkomen worden dat dit document onder in een la terecht komt.  
 
De heer Bekkers vraagt of de commissie het rapport, dat eerder is verschenen, eveneens kan ontvangen 
om zo een beeld van de problemen te verkrijgen. Hij vindt het erg onverstandig om zich simpelweg te 
laten leiden door het flink verhogen van de dijken, om zo een veilig gevoel te creëren. Dit vraagt een 
zorgvuldige benadering. Mogelijke overstromingsrisico’s, hoe beperkt ook, maken dat er door de 
rijksoverheid meestal een fors budget beschikbaar wordt gesteld. GroenLinks wil in het algemeen 
stellen dat er niet alleen dijken moeten worden verhoogd. Er moet worden ingezet op innovatieve en 
multifunctionele oplossingen, zoals overstroombare dijken, om zoveel mogelijk natuur- en 
waterveiligheidsdoelen met elkaar te kunnen verenigen. 
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De heer De Kruif mist in deze statenbrief een duidelijke conclusie. Het is niet duidelijk wat er met het 
rapport gaat gebeuren. Ook hij vraagt om nadere uitleg. 
 
De heer De Vries licht toe dat de provincies voorbereid moeten zijn op het feit dat men in de toekomst 
te maken gaat krijgen met aangescherpte veiligheidsnormen binnen het deelprogramma Rivieren. In de 
brief wordt aangegeven welke afwegingen en varianten er mogelijk zijn. Er is nog niets definitief 
besloten. Rond 2014 wordt er opnieuw gesproken over de veiligheidsnormen wat betreft dijken. De 
verwachting is dat de Grebbedijk niet meer aan de nieuwe veiligheidsnorm zal voldoen. Dit document 
bevat informatie om richting Deltacommissaris aan te geven dat actie gewenst wanneer de Grebbedijk 
niet meer aan de normering voldoet. Zo wordt voorkomen dat men achter de feiten aanholt. Met de 
dijkgraaf van Vallei en Eem heeft de heer De Vries afgesproken dat er in gezamenlijkheid met alle 
partners getracht zal worden de verhoging van de Grebbedijk zo snel mogelijk een plek te geven 
binnen het Deltaprogramma. 
Om die reden ligt dit plan nu voor. Tegelijkertijd zal er overleg blijven plaatsvinden met de 
Deltacommissaris om aan te geven dat partijen op termijn wel degelijk aan de lat staan en dat actie 
moet worden ondernomen. 
 
De heer Balemans heeft de indruk dat er sprake is van verschil in inzicht over wat veilig is of niet 
tussen de gedeputeerde van de provincie Utrecht en de Deltacommissaris. Laatstgenoemde geeft aan 
dat de dijk nu aan de normering voldoet en dat de veiligheidsnormen nu niet behoeven te leiden tot 
andere inzichten en dus tot een inzet van nieuw beleid ten aanzien van de Grebbedijk. De 
gedeputeerde daarentegen gaat er nu al van uit dat er op termijn niet meer aan de veiligheidsnorm 
wordt voldaan. Dat wordt kennelijk niet door de Deltacommissaris gedeeld.  
Nogmaals vraagt de VVD of er een oplossing wordt gezocht voor een probleem dat door de 
gedeputeerde wordt gesignaleerd terwijl de Deltacommissaris dat probleem nog niet ziet. Hij vindt het 
belangrijk dat provincie en Deltacommissaris het eerst eens worden over het probleem. Hij is er niet 
op voor om nu stappen te ondernemen die ook over een paar jaar kunnen worden gezet, zonder dat de 
veiligheid in gevaar wordt gebracht.  
 
Mevrouw Broere memoreert dat mevrouw Dik zojuist inging op de zorgen van bewoners achter de 
dijk. Mevrouw Broere vraagt of mevrouw Dik daar wat meer over kan vertellen.  
 
Mevrouw Dik licht toe dat er zorgen waren over de Slaperdijk, gelegen aan de westkant van 
Veenendaal. Deze dijk heeft inmiddels een waterkerende functie gekregen. Nog steeds zijn er zorgen  
over de Grebbedijk die mogelijk onvoldoende veiligheid biedt. De Slaperdijk zal het water enige tijd 
tegenhouden zodat de mensen achter de Slaperdijk voldoende tijd hebben om te evacueren. Bewoners 
achter de Grebbedijk menen dat de Grebbedijk het water onvoldoende kan tegenhouden en dat zij 
onvoldoende evacuatietijd hebben.  
De veiligheidsnormen voor de Grebbedijk zijn lang geleden vastgesteld. In de afgelopen jaren is er 
veel gebeurd in Veenendaal en Amersfoort. De economische waarde van het gebied en het aantal 
inwoners is enorm gegroeid. De veiligheidsnormen worden berekend op basis van de statistische kans 
dat een dijk doorbreekt in relatie tot de economische waarde van een gebied. Het wordt breed 
gedragen dat beide niet meer met elkaar kloppen. Zij deelt de visie van de gedeputeerde dat het niet 
anders kan dan dat de veiligheidsnormen moeten worden aangescherpt. 
 
De heer Balemans memoreert dat de Deltacommissaris aangeeft dat de Grebbedijk voldoet aan de 
veiligheidsnormen. Betrokkene constateert niet dat de veiligheidsnormen niet meer voldoen, ook niet 
dat die normen op termijn niet meer voldoen. 
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De heer De Vries benadrukt dat G.S. nog geen besluit hebben genomen over de Grebbedijk. Wel is 
aangegeven dat het belangrijk is vooruit te denken en de kansen en mogelijkheden in kaart te brengen 
wanneer de Grebbedijk in het Deltaprogramma wordt opgenomen en er actie moet worden 
ondernomen. De Deltacommissaris is gehouden aan de normen die op dit moment van kracht zijn en 
die worden ook door hem in de afweging gebruikt. Echter, ook in de Tweede Kamer wordt nagedacht 
en gesproken over nieuwe veiligheidsnormen. Spreker verwacht dat de Kamer in 2014 nieuwe 
veiligheidsnormen gaat vaststellen; op dat moment zal de Grebbedijk niet meer aan de normen 
voldoen. De huidige normen stammen uit de jaren zeventig en zijn niet meer up to date gezien de vele 
ontwikkelingen rond Amersfoort en Veenendaal. Vooruitkijkend is het belangrijk de kansen en 
mogelijkheden ten aanzien van de Grebbedijk te analyseren. Het Deltaprogramma is noodzakelijk om 
daarin te kunnen sturen.  
 
De heer Bekkers begrijpt dat de gedeputeerde aangeeft dat in de toekomst niet kan worden uitgesloten 
dat zich problemen met de veiligheidsnormen gaan voordoen en dat dit ook door de Deltacommissaris 
wordt aangegeven. Wanneer dat moment zich gaat voordoen, moet er een rapport in samenwerking 
met de provincie Gelderland en het waterschap voorhanden zijn, zodat met de Deltacommissaris over 
multifunctionele innovatieve  oplossingen kan worden gesproken. Echter, op dit moment gaat er nog 
niets gebeuren.  
 
De heer De Vries vraagt P.S. om bestuurlijke ruimte om het gesprek met de Deltacommissaris voort te 
zetten in samenspraak met de provincie Gelderland en het waterschap, teneinde ervoor te zorgen dat 
de Grebbedijk uiteindelijk wel in het Deltaprogramma wordt opgenomen. 
 
De voorzitter constateert dat de laatste toevoeging van de gedeputeerde niet als zodanig in het voorstel 
is verwoord. Zij stelt voor dit punt in de volgende vergadering opnieuw aan de orde te stellen, bij 
voorkeur tezamen met geactualiseerde informatie. 
Aldus wordt besloten.   
 
10. Verstedelijkingsperspectief A12 Centraal 
Aan de hand van sheets, licht de heer Krol het verstedelijkingsperspectief A12 Centraal toe.  
De A12 zone is volgens het BRU, de stad Utrecht en de provincie Utrecht min of meer een 
rommelzone die een nieuwe impuls kan gebruiken. Zo kunnen lelijke gebouwen worden opgeknapt 
terwijl er tegelijkertijd stedelijke ambitie op het gebied van woningbouw kan worden gerealiseerd.  
De heer Krol illustreert dit met het nieuwe kantoor van RWS, een  oud en gedateerd kantoorgebouw 
langs de A12. dat dankzij een grondige aanpassing een nieuwe functie heeft gekregen en het gebied 
een grote impuls gaat geven.    
De A12 zone (tussen Amsterdam, Utrecht richting Brabant) is een gebied met zeer grote economische 
ontwikkelingen en veel dynamiek. Dat rechtvaardigt dat er nu moet worden nagedacht over de 
transformatieopgave die zich daar voordoet.  
De stadsgewesten Utrecht en Amersfoort kennen grote groeipercentages, ook richting jaren 2030-2040 
en bewijzen dat er in Utrecht nog langdurig vraag zal zijn naar woningen. Dat zegt ook iets over de 
ruimtelijke problematiek in deze regio. 
De A12 zone kan zich in de periode 2020-2040 ontwikkelen van een monofunctioneel extensief 
gebruikte stedelijke rafelrand tot een multifunctioneel woonwerkgebied in het hart van een 
aaneengesloten metropolitane regio. 
 
De voorzitter memoreert dat er t.z.t. een Plan van Aanpak verstedelijkingsperspectief A12 Centraal 
aan deze commissie zal worden gepresenteerd; ook komt het onderwerp terug in het kader van de PRS. 
Zij verzoekt de commissie zich nu uitsluitend te beperken tot het stellen van vragen. 
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Mevrouw Dik mist in de statenbrief het vergezicht Utrecht 2040 en de drie P’s, people, planet, profit. 
Zij vraagt naar de reden daarvan. 
In de statenbrief blijft nog open of sturing door het BRU of door de provincie moet gebeuren. De 
ChristenUnie heeft voorkeur voor sturing door de provincie. Op de plattegronden ontbreken de 
hoogspanningskabels. Dat doet haar fractie veel deugd. Wanneer er kwaliteit wordt nagestreefd in het 
gebied van A12 centraal, dan moeten de hoogspanningskabels ondergronds worden gelegd.  
 
De heer Scherer stelt voor de vraag (of dit een bouwsteen moet worden voor de PRS) mee te nemen en 
te behandelen in de ad hoc commissie PRS.  
Mevrouw Dik is het daarmee niet eens. Het gaat hier om een politieke discussie die in de commissie 
RGW moet worden afgekaart.  
De heer Scherer wil in dat geval zijn vraag aan de gedeputeerde voorleggen.  
 
De heer Balemans laat weten dat hij voorliggend document meeneemt in de overwegingen bij de PRS; 
voor hem is het document nog niet automatisch een bouwsteen voor de PRS, aangezien de voorzitter 
heeft verzocht nu geen inhoudelijke discussie over dit punt aan te gaan terwijl dat wel nodig is.   
 
De heer Krol licht toe dat het BRU trekker is geweest van het project A12 met een gedeelde 
verantwoordelijkheid van de provincie Utrecht. De vraag ligt nu niet voor of de commissie RGW met 
deze benadering kan instemmen. Wel gaat het om de vraag of de A12 zone in de discussie over de 
PRS kan worden meegenomen. Het document wordt inmiddels ook met gemeenteraden besproken. Hij 
vindt het belangrijk dat ook P.S. daarover geïnformeerd worden. 
 
De heer De Kruijf laat weten dat de PvdA met deze aanpak kan instemmen.  
 
Mevrouw Hoek vindt het belangrijk dat het proces wordt voortgezet, echter, zorgen heeft zij wel over 
het Groene Hart. 50PLUS wacht het Plan van Aanpak af.  
 
De heer V.d. Lagemaat sluit zich aan bij de positieve reactie van de PvdA. 
 
De heer Fastl laat weten dat GroenLinks deze A12 zone altijd interessant heeft gevonden. Dit zou een 
kans kunnen zijn om Rijnenburg juist niet te bebouwen. Die politieke discussie wil hij graag terug 
laten komen bij het Plan van Aanpak. Een belangrijk onderwerp is tevens de bereikbaarheid van deze 
regio. In de verschillende tekeningen is er sprake van een tram. Dat lijkt hem toch niet de bedoeling. 
Graag verneemt hij de randvoorwaarden met betrekking tot de mobiliteit. Aangegeven wordt dat de 
ontwikkeling van de A12 zone geleidelijk moet worden ingezet en dat het een proces van vele 
tientallen jaren gaat worden. Dat is in de ogen van GroenLinks wel terecht mits eerst de 
randvoorwaarden goed worden gedefinieerd, w.o. de mobiliteitsvraagstukken die er spelen.  
 
Mevrouw Mineur vraagt aandacht voor de luchtkwaliteit van het gebied, grenzend aan de A12 en 
andere snelwegen. De SP heeft daar zorg over en wil dat beslist in de discussie laten terugkomen. 
 
De heer Graaff heeft vragen over de positionering van de provincie in dit dossier maar hij begrijpt dat 
daarover nog een notitie zal volgen.  
 
De voorzitter laat weten dat vragen van de fracties ook schriftelijk kunnen worden ingediend. 
Eventueel kan het onderwerp in de volgende vergadering terugkomen.  
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De heer Krol beaamt dat de drie P’s in het document slechts zijdelings worden aangeduid. Dit 
document moet uiteindelijk landen in de PRS en daarin zal zeer zeker rekening worden gehouden met 
Utrecht 2040 en met de prestaties in het kader van people, profit, planet.  
GroenLinks sprak over de randvoorwaarden. Eén van de belangrijkste randvoorwaarde is inderdaad 
een goede bereikbaarheid van deze zone. Er zijn plannen voor de zgn. OV sprong, bv. aanhakend op 
de tram. Wanneer er in het gebied een grote opgave moet worden gerealiseerd, w.o. woningen, dan is 
een goede bereikbaarheid met het OV een harde randvoorwaarde. 
Op een eerdere vraag van het CDA laat de heer Krol weten dat hij geen notitie heeft toegezegd. Wel 
moeten de afspraken in het kader van het samenwerkingsverband worden vastgelegd. Er moeten 
nieuwe rollen worden afgesproken. Tot nog toe was de wethouder van Nieuwegein voorzitter maar in 
de toekomst kan mogelijk een andere partij het voorzitterschap op zich gaan nemen.  
Hij heeft de opmerkingen van de ChristenUnie over de hoogspanningskabels aangehoord. Het onder 
de grond brengen van zware hoogspanningskabels is niet eenvoudig. Hoogspanningskabels die 
ondergronds worden gelegd, hebben tot gevolg dat daar bovenop niet mag worden gebouwd. Hij vindt 
het om die reden moeilijk nu te reageren op de opmerkingen van de ChristenUnie.  
Mevrouw Dik constateert dat uit voorliggend document blijkt dat er in het gebied van de A12 zone een 
bepaalde ruimtelijke kwaliteit wordt nagestreefd. Het zou een goede zaak zijn wanneer de 380 KV 
leidingen met hun grote straling ondergronds worden aangelegd. Zij wil daar graag de aandacht op 
vestigen.  
 
De voorzitter rondt de discussie over dit onderwerp af.  
 
11. Statenbrief verzoek gemeente Zeist rode contouren woonwagencentrum Beukbergen  
Mevrouw Hoek begrijpt dat het aantal huidige woonwagens van 190 wordt uitgebreid naar 220 en dat 
is een fors aantal. Zij vraagt of er elders in de provincie standplaatsen gaan verdwijnen nu het aantal 
bij Beukbergen wordt uitgebreid. Zij begrijpt dat er voor het gebied slechts één ontsluitingsweg is. Zij 
vraagt of er in het kader van veiligheid en aanrijroutes overleg is geweest met brandweer en politie. 
 
De heer Krol wijst erop dat die vraag niet voor ligt. De gemeente Zeist heeft een herstructureringsplan 
voor het woonwagencentrum opgesteld. Het gaat hier nadrukkelijk om een verantwoordelijkheid van 
de gemeente, ook wanneer het gaat om de veiligheidselementen. De enige vraag die voorligt is of P.S. 
opmerkingen hebben over de ontheffing van de provinciale ruimtelijke verordening; voor alle overige 
vragen verwijst hij de statenleden naar de gemeente Zeist. 
 
Mevrouw Hoek laat weten dat 50PLUS kan instemmen met het oprekken van deze rode contour. 
 
De heer De Kruijf memoreert dat regelmatig ad hoc discussies hebben plaatsgevonden over het 
oprekken van de rode contour. Ook werd toen geconstateerd dat het goed zou zijn om op korte termijn 
aan te geven onder welke voorwaarden het oprekken van de rode contour acceptabel is. Dat is 
toegezegd, echter, nu doet zich opnieuw een discussie voor zonder duidelijke randvoorwaarden. 
Overigens heeft de PvdA in dit geval geen bezwaar tegen het voorstel. 
 
De heer Bekkers sluit zich aan bij de opmerking van de heer De Kruijf. Opnieuw wordt verzocht in te 
stemmen met oprekking van de rode contour zonder enige inhoudelijke motivering. Overigens heeft 
hij de indruk dat de informatie niet helemaal compleet is. Geen inzicht is er in de verschillende 
overwegingen die in dit kader een rol spelen. Het gaat hier wel om een besluit van G.S., echter P.S. 
moeten daarover wel gehoord worden. Hij verzoekt G.S. de volledige set aan overwegingen aan P.S. te 
geven. Overigens kan hij met het kaartmateriaal niet uit de voeten; dat is volstrekt onduidelijk.  
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Mevrouw Mineur laat weten dat de SP met het voorliggende verzoek kan instemmen. Het gaat om een 
paar strookjes groen ten gunste van betaalbare woningbouw in het gebied van Hart van de Heuvelrug. 
De vraag is of een en ander wordt meegenomen in de totale groenbalans van Hart van de Heuvelrug. 
 
De heer De Kruif laat weten dat het CDA met het voorstel kan instemmen. Wel is het traject dat wordt 
doorlopen wat wonderlijk omdat de gemeente Zeist haar bestemmingsplan op een bepaalde datum 
moet vaststellen. Mogelijk heeft dat een bijzondere reden. 
 
Mevrouw Dik mist eveneens een breder kader waarbinnen kan worden afgewogen of het oprekken of 
het verleggen van de rode contour al dan niet acceptabel is. Dat bredere kader zal worden 
meegenomen in de discussie over de nieuwe PRS. 
In dit specifieke geval is de ChristenUnie blij met het voorstel. Het gaat hier om een verrommeld 
gebied dat dringend moet worden aangepakt.  
 
De heer Thonon sluit zich aan bij de woorden van mevrouw Dik en de heer Bekkers. In de 
overwegingen wordt geen ruimtelijke afweging genoemd. Er vindt een uitbreiding plaats naar 220 
standplaatsen. Tevens wordt gesteld dat, wanneer er 10 plaatsen bij worden gedaan, men nog binnen 
de rode contour zou blijven. Hij vraagt waarom de provincie dat niet als suggestie aan de gemeente 
Zeist heeft voorgelegd. Hij constateert voorts dat de helft van de uitbreiding voldoende is om de 30 
wooneenheden te alloceren. Hij vraagt waarom daarvoor niet is gekozen. 
 
De heer Krol licht toe dat het hier gaat om hele kleine wijziging van de rode contour. De afspraak is 
dat er voor dergelijke kleine gevallen een flexibiliteitinstrumentarium zal worden ontwikkeld. Voor 
principiële wijzigingen van de rode contour moeten criteria worden gedefinieerd en eerder is 
toegezegd dat dit ook zal gaan gebeuren.  
Op de vraag van mevrouw Mineur over de groenbalans antwoordt de heer Krol dat hij alsnog zal 
nagaan of in dit kader de rood-groen balansregels van Hart van de Heuvelrug van toepassing zijn; op 
dit moment weet hij dat niet. Hij zal daar op terugkomen. 
De gemeente Zeist is al jaren bezig geweest om een ernstig probleem met een woonwagenkamp op te 
lossen. Het woonwagenkamp is in meerdere opzichten onveilig geweest, ook qua situering. Inmiddels 
is er overeenstemming over de herinrichting van het kamp. De gemeente heeft daarvoor inmiddels een 
bestemmingsplan opgesteld, echter, de provincie heeft verzuimd de contour op dat punt aan te passen. 
Feitelijk gaat het hier om een reparatie binnen een contourdiscussie. De gemeente Zeist heeft in 
overleg met de bewoners een plan gemaakt o.a. ter verbetering van de brandveiligheid. Dat heeft een 
bestemmingsplan tot gevolg gehad maar dat bestemmingsplan past niet in het ruimtelijk beleid van de 
provincie.  
Overigens is de provincie nooit betrokken geweest bij de afweging of het om meer of minder 
wooneenheden zou moeten gaan. 
Geconstateerd moet worden dat de overschrijding van deze rode contour op geen enkele wijze 
schadelijk is; mogelijk zou het gebied er zelfs iets van kunnen opknappen. 
 
De voorzitter rondt de discussie af.  
 
12. Statenvoorstel Rapport Randstedelijke Rekenkamer Agenda Vitaal Platteland 
De heer G. Molenaar licht het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer Agenda Vitaal Platteland 
toe. Terzake verwijst hij naar de bestuurlijke nota alsmede de zgn. vijf minuten versie alsmede de 
digitale nota van bevindingen. 
 
De heer Tuijnman constateert dat het rapport in maart 2011 werd gepresenteerd. Op 20 oktober heeft 
staatssecretaris Bleker al een verbod op verdere ILG uitgaven gedaan. Kort wordt gerefereerd aan het 
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Regeerakkoord, echter, de gevolgen van het verbod op ILG uitgaven komen in het rapport niet naar 
voren. De VVD is vooral geïnteresseerd in de effecten van de bezuinigingen. Hij stelt de volgende 
vragen: 

� In hoeverre is dit rapport bruikbaar voor het beleid dat mogelijk ingrijpend moet wijzigen? 
� Is er al meer bekend over een nieuwe ILG bestuursovereenkomst? 
� Is er al meer bekend over wijzigingen in het Europees budget voor leefbaarheidbevordering 

van het platteland? 
� Wordt er nagedacht over aspecten van de AVP als blijkt dat de middelen zullen afnemen? 

 
De heer Duquesnoy vindt de aanbevelingen uit het rapport positief. Het is verrassend dat het college 
van G.S. met alle aanbevelingen heeft ingestemd; dat was met vorige rapporten van de Rekenkamer 
wel eens anders. De belangrijkste vraag is volgens de SP wat de provincie wil met de leefbaarheid op 
het platteland. Spreker illustreert dit met het volgende voorbeeld en verzoekt G.S. daarop te reageren. 
In Vreeland is de laatste pinautomaat verwijderd hetgeen van invloed is op de leefbaarheid van deze 
kleine kern. De bank weigert een goede oplossing en verwijst door naar de lokale ondernemers. Een en 
ander is niet in het belang van de bewoners. Hij vraagt of G.S. dienaangaande faciliterend en/of 
stimulerend kunnen gaan optreden.  
 
De heer Bekkers vraagt zich op grond van de aanbevelingen en conclusies van de Rekenkamer af of 
daaraan wel belastinggeld moet worden uitgegeven. Hij wil de Rekenkamer aansporen om voortaan 
conclusies en aanbevelingen beter inhoudelijk te onderbouwen. Een conclusie als “in redelijke mate 
draagt het bij aan…” zegt veel te weinig. Ook worden bepaalde begrippen bijzonder vaag 
gedefinieerd; daar hebben P.S. niet veel aan. Beter is het conclusies en aanbevelingen te formuleren 
die iets bijdragen. 
In aanbeveling 4 wordt een suggestie gedaan over de ordening van vraagstukken, echter, daar gaat de 
Rekenkamer z.i. de fout in door te stellen dat de Rekenkamer het belangrijk vindt dat de beschikbare 
middelen terecht komen in de gebieden waar de problemen het grootst zijn.  
Het is niet aan de Rekenkamer om dat te bepalen, tenzij die stelling voorzien wordt van objectieve 
onderbouwingen. In het schema spreekt de Rekenkamer zichzelf tegen in de volgende zin ”Waar 
moeten we plattelandsbeleid ontwikkelen en uitvoeren? Daar waar objectief gezien een probleem is en 
waar subjectief gezien de perceptie aanwezig is.” Zojuist gaf de heer Molenaar echter aan dat het geld 
niet aan de meest overtuigende partijen beschikbaar moet worden gesteld maar dat er aan de subsidie 
een objectieve analyse ten grondslag moet liggen. 
 
De heer Boerkamp constateert dat de politieke werkelijkheid wat betreft de ILG gelden niet in 
voorliggend rapport naar voren komt. D66 is blij dat de aanbevelingen van het rapport door G.S. 
worden omarmd. De omslag van het rapport toont enkele schapen; kennelijk associeert de 
Rekenkamer het platteland vooral met schapen. Hij vraagt waarom de aanbevelingen gezamenlijk aan 
G.S. en P.S. voorgelegd. Het is toch gebruikelijk dat de aanbevelingen aan G.S. en P.S. afzonderlijk 
worden gedaan? 
 
De heer De Heer memoreert de uitspraak van de Rekenkamer dat er een balans moet worden gevonden 
tussen een sterke regierol en een bottum up benadering; die balans is nu niet optimaal. Hij vraagt of de 
Rekenkamer pleit voor een andere balans met een sterkere regierol en minder bottum up. 
In de provincie Utrecht wordt getracht gelden zoveel mogelijk te ontschotten terwijl de Rekenkamer 
nu adviseert gelden over de deelgebieden te verdelen. Hij vraagt of dat wel past in het 
ontschottingsbeleid van de provincie Utrecht. 
De heer De Heer begrijpt dat G.S. de aanbevelingen van de Rekenkamer overnemen. Hij vraagt of 
G.S. een sterkere regierol van de provincie willen gaan invullen en minder aan de gebiedscommissie 
willen overlaten. . 
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Opnieuw stelt de heer De Heer voor een indicator voor dit beleidveld te ontwikkelen, juist omdat de 
provincie extra geld voor de leefbaarheid van het platteland beschikbaar heeft gesteld.  
 
De heer De Kruif sluit zich in grote lijnen aan bij de woorden van de ChristenUnie. Voor het CDA zijn 
twee zaken van belang: 

� De definiëring van het begrip leefbaarheid. De huidige definiëring is erg ruim en daar kan men 
alle kanten mee op. De praktijk is dat veel AVP gelden voor andere doelen worden gebruikt 
maar dat deze weer via een achterdeur ten goede komen aan de leefbaarheid. Het is nog maar 
de vraag of er met het creëren van een aparte pot meer resultaten kunnen worden bereikt. Hij 
vraagt dienaangaande om de mening van de Rekenkamer 

� De rol van de provincie: G.S. zijn van mening dat de regierol niet bij de provincie ligt. Dat zo 
zijnde, komt de vraag naar voren wat de meerwaarde is van de inhoud van dit rapport. Hij 
vraagt hoe de Rekenkamer daar tegenaan kijkt.  

 
De heer V.d. Lagemaat constateert dat voorliggend rapport is geschreven vanuit de werkelijkheid die 
toen gold, maar minder aansluit op de huidige politieke werkelijkheid. Het is duidelijk dat een aantal 
zaken fors zal moeten worden bijgesteld. Het rapport heeft betrekking op een klein deel van de 
provincie Utrecht, nl. de Waarden, terwijl de problematiek in het oosten van de provincie duidelijk 
anders ligt dan in het westen. Hij vraagt G.S. hoe het in het oosten is gesteld. 
 
Mevrouw Hoek is van mening dat de voorzieningen in het noorden van de provincie niet optimaal zijn 
geregeld, o.a. wat betreft het openbaar vervoer. Zij verwijst naar het voorbeeld van de SP over het 
verwijderen van een pinapparaat in Vreeland. Meer dan 50% van de inwoners van Vreeland betreft 
ouderen en zij worden door die maatregel erg gedupeerd. Tegelijkertijd durven lokale ondernemers 
met het oog op de risico’s, vaak geen pinapparaat meer in huis te hebben. Concreet is haar vraag wie 
er nu zeggenschap heeft over de voorzieningen in Vreeland: is dat de Rabobank, die wegens te hoge 
kosten de pinvoorziening verwijdert, de gemeente of de provincie Utrecht? Zij vraagt met het oog op 
de leefbaarheid van het platteland en de kleine kernen nadrukkelijk aandacht voor de veiligheid en het 
openbaar vervoer. 
 
De heer Molenaar komt terug op de opmerkingen van de VVD en D66 over de veranderingen in de 
ILG. De Rekenkamer heeft zich in dit onderzoek gericht op dat deel van het AVP budget waar de 
provincies en de gemeenten zelf voor verantwoordelijk zijn; deze zijn niet zozeer onderdeel van de 
ILG afspraken met het rijk. Het rapport heeft dus ook in het huidige tijdsgewricht zijn waarde. 
GroenLinks had veel kritiek op het rapport. Het oordeel ‘redelijk’ van de Rekenkamer is de optelsom 
van vele verschillende bevindingen. Deze zijn in de Nota van Bevindingen uitgewerkt aan de hand van 
een normenkader; dat is vooraf ook zo met de provincie besproken. Het uiteindelijke oordeel van de 
Rekenkamer is dus wel degelijk gemotiveerd. De Nota van Bevindingen bevat veel feitelijk materiaal 
over het beleid van de provincie en hoe de situatie er in de Utrechtse Waarden voor staat. Hij neemt 
kennis van de kritiek van GroenLinks maar deelt deze niet. Hij beschouwt een en ander wel als een 
aanmoediging om na te denken over de vraag of ook in de toekomst  termen als ‘redelijk’, ‘in hoge 
mate’ of  ‘in geringe mate’ moeten worden gebruikt. GroenLinks gaf aan dat een deel van de 
aanbevelingen van de Rekenkamer politiek getint zouden zijn. De Rekenkamer heeft de aanbevelingen 
van een toelichting voorzien. Het rapport bevat twee schema’s die voor de provincie feitelijk als 
denkkader fungeren om te trachten te ontrafelen waar het bij leefbaarheid om gaat, in objectieve zin en 
in subjectieve zin. Het gaat hier beslist niet om een dictaat van de Rekenkamer. 
De heer Boerkamp wees op de illustratie op de omslag van het rapport. De Rekenkamer heeft zeker 
een ruimere opvatting over het platteland en de leefbaarheid daarvan dan uitsluitend de schapen.  
Het al dan niet gezamenlijk uitbrengen van aanbevelingen aan G.S. en P.S. hangt af van het 
onderwerp. Aanbevelingen aan G.S. hebben vaak betrekking op de uitvoering, terwijl aanbevelingen 
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aan P.S. zich veelal concentreren op controlerende en kaderstellende taken. Gelet op de stand van 
zaken rond dit thema, vond de Rekenkamer het nuttig om de aanbevelingen zowel aan G.S. als aan 
P.S. te doen; beiden worden uitgenodigd gezamenlijk over dit onderwerp in gesprek te gaan. 
Door de ChristenUnie werd gevraagd naar de balans tussen het bottum up werken en het top down 
werken. Wat betreft de Rekenunie zou er vanuit de provincie wat meer regie kunnen zijn. Teveel 
komen zaken van onderaf op de provincie af. Op grond van een probleemanalyse zouden daar wat 
meer keuzes in moeten worden gemaakt. De aanbeveling is er op gericht om het top down element ten 
opzichte van de maatwerkaanpak iets te versterken. Dat gaat voorbij aan de discussie over ontschotten 
en met deelgebieden werken. Er wordt nu ook geld aan AVP deelgebieden gegeven. De Rekenkamer 
bepleit bij het verdelen van het geld meer oog te hebben voor de specifieke leefbaarheidproblemen in 
de zeven AVP gebieden.  
Naar aanleiding van de opmerking van het CDA, geeft de heer Molenaar aan dat ook de Rekenkamer 
zich heeft gebogen over de definitie van leefbaarheid; hoeveel komt er via andere beleidsterreinen 
terecht bij de leefbaarheid? Juist om helder te kunnen discussiëren over de rol van provincies en 
gemeenten is het van belang dat de provincie duidelijk stelt dat de leefbaarheid betrekking heeft op 
bepaalde domeinen en dat daar de primaire focus op ligt. Zo kan er met gemeenten gemakkelijker een 
afbakening tot stand komen, passend bij de rol van de provincie.  
Opgemerkt werd ook dat de provincie geen rol zou hebben op het gebied van leefbaarheid. Het rijk 
geeft daar in de AVP wel degelijk een aanwijzing voor, nl. dat de provincies in de regierol samen met 
gemeenten invulling geven aan het zgn. achtste thema, nl. de leefbaarheid. Er blijft wel degelijk een 
rol voor de provincie om dat helder te maken.               
 
De heer Krol memoreert dat G.S. het rapport van de Rekenkamer hebben aangenomen maar wel 
hebben geconstateerd dat dit spanning oplevert in relatie tot de realiteit van vandaag. De heer 
Molenaar gaf aan dat het rijk nog steeds van mening is dat de provincies zich met het thema 
leefbaarheid moeten bezighouden. De AVP van de provincie Utrecht wordt deels provinciaal 
gefinancierd. Wanneer daarvoor minder middelen beschikbaar zijn, dan zal de provincie opnieuw haar 
takenpakket gaan bezien. De AVP (ILG plus) van de provincie Utrecht zal een stevige herijking 
moeten ondergaan. Voor een deel is dat afhankelijk van de financiële discussie met de staatssecretaris. 
Ook hangt de herijking samen met de afspraken die de nieuwe coalitie heeft gemaakt over de 
financiering van de AVP. In de komende vier jaar is er in totaal € 16 miljoen beschikbaar voor de 
totale AVP in de provincie Utrecht. Een en ander zal worden vastgelegd in een nieuw kaderdocument. 
In de vorige statenperiode heeft de provincie zelfs € 63 miljoen in de AVP geïnvesteerd. In de 
komende jaren zal er sprake moeten zijn van een forse versobering wat betreft kosten om tot 
uitvoering te komen. Er zijn nu zeven programmabureaus en zeven gebiedscommissies. Hij gaat ervan 
uit dat dit aantal niet overeind kan blijven. Politiek is afgesproken dat de huidige AVP-benadering, 
waarbij gebieden een belangrijke rol spelen in de wijze van acteren van de provincie, de zgn. bottum 
up benadering, belangrijk blijft. Wel zal er kritisch moeten worden gekeken naar de 
organisatiestructuur van het AVP met de zeven gebiedscommissies en naar de feitelijke uitvoering. De 
nieuwe Coalitie heeft afgesproken dat de totale Sociale Agenda, met o.a. het onderwerp leefbaarheid, 
in de komende periode zorgvuldig zal worden afgebouwd. Voor de AVP is veel minder geld 
beschikbaar, ook aan provinciale kant. In dat perspectief zal het nieuwe kaderdocument bezien moeten 
worden. 
De conclusies van de Rekenkamer hebben betrekking op een deel van de gebiedscommissies in 
Utrecht, nl. De Waarden en dan nog alleen op leefbaarheid en sociaaleconomische vitaliteit. De AVP 
kende een veel bredere scope. G.S. hebben toegezegd de aanbevelingen van de Rekenkamer serieus te 
willen bekijken maar de aanbevelingen zullen wat hem betreft altijd onderdeel zijn van de politieke 
discussie over het nieuwe kaderdocument AVP. Daarin zullen geld, prioriteiten en organisatiestructuur 
van het AVP aan de orde worden gesteld. 
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De heer Krol is blij met de opmerking van het CDA dat alle middelen die voor aankopen van de EHS 
en voor landbouwstructuurversterking worden ingezet in het kader van de AVP, ook belangrijk 
kunnen bijdragen aan bevordering van de leefbaarheid van het platteland. Wanneer bij de inpassing 
van een weg ook de geluidsproblematiek wordt aangepakt, dan verbetert dat de leefbaarheid. In die zin 
is het goed om het onderwerp leefbaarheid breder te bezien. 
 
De voorzitter vraagt om een reactie van de gedeputeerde op de regierol van de provincie Utrecht. 
De heer Krol vindt die vraag lastig te beantwoorden. Hij kan zich voorstellen dat er, gelet op de sterke 
focus op een beperkter aantal taken, meer dan in het verleden een zwaardere regierol van de provincie 
wenselijk is in de AVP.  
 
De voorzitter dankt de gasten voor hun inbreng en aanwezigheid. Zij constateert dat dit voorstel als 
sterstuk aan P.S. kan worden aangeboden.  
 
13. Protocol depositiebank Utrecht 
Ter kennisname. 
 
14. Overdracht landgoed De Paltz 
Ter kennisname. 
 
15. Vaststellen collectieve beheerplannen weidevogels 
Ter kennisname. 
 
16. Stand van zaken MER natuurontwikkeling Wilnisse Bovenlanden 
Ter kennisname. 
 
17. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.  


