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2011RGW128 

VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Ruimte, Groen en Water d.d. 10 

oktober 2011 

 

Aanwezig: 

Drs. A.H.L. Kocken (voorzitter), drs. R.W. Krol (gedeputeerde), drs. R.E. de Vries 

(gedeputeerde), E.R.M. Balemans (VVD), drs. F.H.W. Bekkers (GroenLinks), mw.drs. U.P. 

Blom (PvdA), drs. J.G. Boerkamp (D66), mr. D.S.L. Tuijnman(VVD), mw. E.J. Broere (PVV), 

drs. P. Duquesnoy (SP), J. Fastl (GroenLinks), ir. H. Graaff (CDA), drs. C. de Heer 

(ChristenUnie), N.J.P. Hoefnagels (D66), mw. W.M.M. Hoek (50PLUS), ing. D. Kilic (PvdA), J. 

v.d. Lagemaat (SGP), mw.drs. A.M.C. Mineur (SP), ing. H.N. Scherer (PVV), W. van der Steeg 

(PvdD), dr. I. Thonon (D66), drs. W.J. Ubaghs (PVV), G.H.J. Weierink (VVD); 

 

Van ambtelijke zijde aanwezig: drs. H. Schoen (adjunct-griffier) en mw. G. van Weerd (verslag). 

 

 

De voorzitter geeft eerst het woord aan de heer J. Hogenboom van NMU. 

 

De heer Hogenboom laat weten dat hij in deze commissie aanwezig is om een belofte in te 

lossen. In de brief aan P.S. over de PRS heeft NMU beloofd een visie over de inpassing van 

duurzame energie in de provincie Utrecht aan de commissie RGW voor te leggen. Het Rathenau 

Instituut heeft een rapport uitgebracht, waaruit blijkt dat de realisatie van duurzame energie in 

Nederland sterk achterblijft. Ieder jaar opnieuw wordt er meer fossiele energie gebruikt terwijl 

dat steeds schaarser, duurder, vervuilder en onbetrouwbaarder wordt. Als het gas opraakt, zal 

ook Nederland steeds afhankelijker worden van onbetrouwbare energieleveranciers. De 

provincie Utrecht heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dat vergt een enorme 

omslag, zowel op het gebied van besparing als op het gebied van energieopwekking. Daarmee is 

ook een groot economisch belang gediend. Ook vanuit dat oogpunt is het belangrijk de 

noodzakelijk omslag te gaan maken. NMU heeft alle mogelijkheden voor duurzame 

energieopwekking in Utrecht op een rij gezet en getracht een realistische inschatting te maken 

van de ambities voor de komende 10 jaar. In de kadernota voor de PRS wordt uitgegaan van 20% 

duurzame energie, echter, uit berekeningen van NMU blijkt dat tot 2020 maximaal kan worden 

voorzien in een doelstelling van 10% duurzame energie. Dat blijft een forse doelstelling maar is 

wel haalbaar mits er gekozen wordt voor een complete mix van bronnen. Er moet dan wel 

maximaal worden ingezet op windenergie, zonne-energie, aardwarmte en biomassa. 

NMU nodigt de commissie RGW uit voor een uitgebreider gesprek over dit onderwerp. Ook wil 

NMU graag uitgebreider met de woordvoerders van de fracties over duurzame energie in de 

provincie Utrecht doorpraten. 

De heer Hogenboom merkt voorts op dat de 10% doelstelling reeds is opgenomen in het VO PRS 

maar dat betekent niet dat de provincie nu achterover kan leunen. Om de 10% duurzame energie 

te kunnen realiseren, is er een veel actievere opstelling van de provincie nodig dan nu in de PRS 

wordt aangegeven. NMU roept P.S. van harte op daarvoor te kiezen en ruimte te maken voor alle 

vormen van duurzame energie en ruimte te bieden aan initiatiefnemers. De provincie moet zich 

niet afhankelijk maken van de wensen van gemeenten.  

Vervolgens overhandigt de heer Hogenboom de voorzitter het NMU rapport met daarin een 

advies over duurzame energie in relatie tot de PRS. Ook de commissieleden zullen dit rapport 

ontvangen.  

  

1. Opening 
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De voorzitter, de heer Kocken, opent de vergadering. In het bijzonder verwelkomt hij de leden 

van de commissie MME die de behandeling van de agendapunten 7 en 8 bijwonen. 

 

2. Ingekomen stukken 

2.1 Dhr. F. van den Berg van Landschap Erfgoed Utrecht (RGW114) 

 

2.2 Vragen van mw. Van Hoorn omtrent financiële uitvoerbaarheid van het Akkoord van 

Utrecht (RGW115)  

De heer Scherer laat weten dat de PVV deze vragen steunt. G.S. worden verzocht een en 

ander schriftelijk te beantwoorden met kopie naar deze commissie. 

Gedeputeerde Krol meldt dat de woordvoerders informeel zijn bijgepraat over de stand 

van zaken Akkoord van Utrecht. Voor de volgende commissievergadering zal het 

kaderdocument AVP en het Akkoord met het kabinet, met alle consequenties van dien,  

worden geagendeerd. Hij stelt voor de beantwoording van de vragen van mevrouw Van 

Hoorn in dat kader mee te nemen. Aldus wordt besloten. 

Gelet op de afspraken met het kabinet, ziet het er naar uit dat het Akkoord van Utrecht 

uitvoerbaar zal zijn, aldus gedeputeerde Krol.  

 

3. Verslag statencommissie Ruimte, Groen en Water van 5 september 2011 

Het verslag van deze vergadering wordt vastgesteld.  

 

De heer De Heer vraagt naar de toezegging uit dit verslag wat betreft informatie over het 

onderhoud van cultuurhistorische landschappen.  

De heer Krol begrijpt dat het hier gaat over het beleidsplan van LEU en de vragen van de heer 

Van de Berg of het onderhoud aan de cultuurhistorische landschappen wordt beëindigd. De heer 

F. ter Maten van LEU heeft over deze kwestie een verduidelijkend memo opgesteld. De 

gedeputeerde zegt toe dat de commissie dit memo in afschrift zal ontvangen.  

Op 25 oktober a.s. zullen G.S. alle bezwaren van de subsidieontvangende instellingen opnieuw 

nalopen en daarover een definitief besluit nemen. De commissie zal daarover worden 

geïnformeerd. Spreker heeft inmiddels met LEU gesproken over de wijze waarop met de 

problematiek van LEU zal worden omgegaan. Hij zal daarover vooruitlopend op de G.S. 

vergadering van 25 oktober nu geen verdere mededelingen doen.   

 

De heer V.d. Steeg leest in het verslag, naar aanleiding van een vraag van de heer Weierink, 

waarom het muskusrattenbestrijdingsrapport naar de commissie RGW is gezonden. 

Aangegeven wordt dat de PvdD daar om zou hebben gevraagd. Dat is toch wat anders gegaan. 

Tijdens de eerste RGW-vergadering was er een ingekomen stuk over de muskusrattenbestrijding 

geagendeerd. De heer V.d. Steeg stelde daarover toen enkele vragen en gedeputeerde 

Binnenkamp antwoordde daarop dat hij over dat onderwerp een nota van HDSR naar de 

commissie RGW zou zenden. Het heeft vervolgens lang geduurd voordat de desbetreffende nota 

naar de commissie RGW werd gezonden; feitelijk was het toen mosterd na de maaltijd.   

 

4. Mededelingen 

Gedeputeerde De Vries laat weten dat staatssecretaris Atsma de samenwerkingsovereenkomst 

Ruimte voor de Lek heeft getekend. Dat betekent dat men daadwerkelijk met Rijkswaterstaat aan 

de slag kan gaan. 

 

Gedeputeerde Krol deelt mede dat de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 7 

september 2011 een uitspraak heeft gedaan die gevolgen heeft voor de tot nu toe gevolgde 
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werkwijze in het kader van de provinciale stikstofverordening. De commissie RGW zal 

daarover ter informatie een verduidelijkend memo ontvangen.  

 

Gedeputeerde De Vries deelt mede dat hij, naar aanleiding van een eerder verzoek van de PvdD,  

met de waterschappen heeft gesproken over alternatieve vangstmethodenmuskusratten. Hoewel 

de provincie Utrecht niet meer verantwoordelijk is voor de muskusrattenbestrijding, is de 

provincie wel geporteerd van het zoeken naar alternatieve bestrijdingsmethoden. Zo nodig wil de 

provincie daar in meedenken, echter, het blijft een verantwoordelijkheid van de waterschappen 

zelf. De heer V.d. Steeg dankt de gedeputeerde voor het feit dat hij dit onderwerp met de 

waterschappen heeft besproken.  

 

De voorzitter memoreert dat in de vorige vergadering is gesproken over de voorbereiding van de 

bijeenkomst met maatschappelijke organisaties over de AVP op 14 november a.s. De heren De 

Kruif en De Heer hebben zich hiervoor aangemeld. Hij vraagt of een derde commissielid bereid 

is mee te helpen met de voorbereidingen. 

Ter vergadering meldt de heer Boerkamp zich hiervoor aan. 

 

6. Termijnagenda 

De heer De Heer vraagt wat het etiket Europees landschap inhoudt, nu de rijksoverheid geen 

cent meer geeft voor het etiket nationaal landschap. Wat doet de provincie met de status van de 

nationale landschappen? De stichting het Groene Hart heeft het kabinet opgeroepen om in ieder 

geval het Groene Hart de status van Europees landschap te geven. De ChristenUnie vraagt wat de 

status van Europees landschap betekent; wat zijn de consequenties daarvan? Maakt deze status 

het gemakkelijker om geld uit Europese fondsen in de wacht te slepen? De ChristenUnie vraagt 

of G.S. een notitie kunnen opstellen over de voor- en nadelen van de status van Europees 

landschap voor het Groene Hart.  

Gedeputeerde Krol antwoordt dat de term Europees landschap in feite niet bestaat. In 2005 heeft 

de provincie wel de Europese landschapsconventie mede ondertekend, de zgn. Conventie van 

Florence. Daarin staat dat er op nationaal niveau afspraken kunnen worden gemaakt over de 

bescherming van bijzondere landschappen. Daar werd vervolgens de term Nationaal landschap 

voor bedacht. In de PRS zijn daarvoor beschermingselementen afgesproken. Het verzoek om dat 

te wijzigen in Europees landschap was wel interessant, maar levert geen extra bescherming of 

extra fondsen op. De beschermende status van Nationaal landschap moest de afgelopen jaren 

vooral provinciaal worden ingevuld; deze status leverde weinig rijksvoordelen op, hetzij 

financieel, hetzij planologisch. Het Groene Hart is een Nationaal landschap. Die status behoeft 

niet te worden gewijzigd, aangezien de Groene Hart provincies zeer capabel zijn om dat 

landschap daadwerkelijk te beschermen.  

 

Mevrouw Mineur deelt mede dat de SP vragen heeft naar aanleiding van een artikel in Trouw 

van 15 september jl. over het afschaffen van het beschermingsregime voor 63 natuurgebieden 

in Nederland. De SP heeft daar zorg over en vraagt om inzicht in de beschermingsstatus van 

natuurgebieden in de provincie Utrecht: gevraagd wordt om een overzicht van de manieren 

waarop een natuurgebied beschermd kan worden en welke van die manieren nu nog van 

toepassing zijn op de Utrechtse gebieden. De rijksoverheid heeft een overzicht van de Natura 

2000 gebieden en de vraag is ook of deze gebieden wel hun huidige status behouden. 

Gedeputeerde Krol antwoordt dat er planologische beschermingsmiddelen zijn om de natuur in 

de provincie Utrecht te beschermen. Natuur kan ook beschermd worden met de subsidieregeling 

SNL, de Natuurbeschermingswet (met name voor Natura 2000 gebieden) en andere groene 

regelgeving die buiten de EHS van toepassing is, zoals de Flora- en Faunawet en de Boswet. 
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Discussie is gaande over de 63 natuurbeschermingswetgebieden. Als die status komt te 

vervallen, dan valt de juridische werking van de Natuurbeschermingswet weg evenals de 

vergunningplicht bij ingrepen. Wanneer er sprake is van overige bescherming, bv. niet bouwen, 

blijft dat wel van kracht. Wanneer de gebieden in de herijkte EHS liggen, dan blijft ook de EHS 

bescherming van kracht. Het heeft dus gevolgen voor vergunningstrajecten maar niet voor het 

planologisch regime, mits gebieden planologisch goed beschermd zijn. De contractpartijen voor 

het Akkoord van Utrecht hadden wat moeite met die NBW-status omdat die status extra 

regeldruk oplevert, zonder dat het betere bescherming biedt.  

Voor de 162 gebieden met een Natura 2000 status verandert er niets, met uitzondering van één 

gebied, nl. Groot Sandbrink in de provincie Utrecht. De staatssecretaris heeft de Europese 

Commissie verzocht dat gebied de Natura 2000 status te ontnemen. Nog niet zeker is of dat gaat 

gebeuren. 

Gedeputeerde Krol zegt de SP toe dat er een overzicht komt van de natuurbeschermingswet-

gebiedjes buiten Natura 2000, die als gevolg van dit besluit hun status als NBW-gebied 

verliezen. 

 

6. Termijnagenda 

De voorzitter attendeert de fracties op de workshop van Staatsbosbeheer van 24 oktober, 16.00 

uur. Geïnteresseerden worden verzocht zich aan te melden. 

 

De heer Balemans vraagt zich af of er wel een extra RGW vergadering op 27 oktober a.s. nodig 

is. In de vorige commissievergadering is uitgebreid over de PRS gesproken. Daarna kwam er een 

schriftelijke vragenronde die ca. 160 vragen heeft opgeleverd met antwoorden van G.S. Ook is er 

een hoorzitting geweest. Vanmorgen is er met de woordvoerders over de PRS gesproken. Alles 

overziend is zijn vraag of 27 oktober nog wel nodig is, in het licht van de informatie die nu reeds 

verzameld en verwerkt is. Mogelijk willen er op 27 oktober mensen gaan inspreken. Wanneer 

betrokkenen in een vroeg stadium om een schriftelijke reactie wordt gevraagd, dan is dat voor de 

verdere voorbereiding van het proces ook erg praktisch, aldus de heer Balemans. 

 

De voorzitter memoreert dat 27 oktober is gekozen om tegemoet te komen aan het verzoek van 

de commissie om meer tijd te kunnen besteden aan het VO PRS. Wanneer daaraan, na een aantal 

weken, geen behoefte meer is, dan steunt hij het verzoek die extra vergadering niet door te laten 

gaan.  Wel zal er in het kader van het VO PRS op 27 oktober een ontmoeting zijn met de 

jongerendenktank. Hij vraagt hoe de andere commissieleden tegenover het voorstel van de VVD 

staan. 

 

Mevrouw Blom laat weten dat de PvdA grote moeite heeft met dit voorstel. De PvdA wil erg 

graag op 27 oktober inhoudelijk reageren en de gedeputeerde een aantal zaken meegeven. De 

PvdA heeft zich tijdens de vorige bespreking van het VO PRS strikt gehouden aan het verzoek 

van de voorzitter om de bijdrage te beperken, echter, veel andere fracties hebben dat verzoek 

naast zich neergelegd. Wanneer 27 oktober niet doorgaat, dan zou dergelijk gedrag juist beloond 

worden. Zij memoreert dat beloofd is dat er op 27 oktober ruimte zou worden geboden voor een 

inhoudelijke discussie en die afspraak moet worden nagekomen.  

 

Mevrouw Doornenbal memoreert de afspraak dat er nog een ronde zou volgen waarin politieke 

vragen aan de orde konden worden gesteld. Het is terecht dat de PvdA daar op wijst. De 

commissie RGW dient zich wat het CDA betreft aan de spelregels te houden die ze zelf heeft 

opgesteld; die moeten tussentijds niet worden gewijzigd.  
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De heer Thonon vindt het belangrijk dat de commissie nuttig met zijn tijd om gaat. Hij 

memoreert dat er over het VO PRS inmiddels ook nog een bijeenkomst met maatschappelijke 

organisaties heeft plaatsgevonden alsmede en een woordvoerdersoverleg. Zijn fractie is over dit 

onderwerp nu wel uitgevraagd. Wel zou het jammer zijn wanneer de commissie op 27 oktober 

uitsluitend voor de jongerendenktank bijeen zou moeten komen. Die bijeenkomst zou wat D66 

betreft kunnen worden verplaatst naar de volgende commissievergadering.  

De voorzitter antwoordt dat er in de volgende commissievergadering geen gelegenheid meer is 

om de inbreng van de jongerendenktank mee te geven aan G.S. 

 

Mevrouw Broere laat weten dat de PVV neutraal staat tegenover het verzoek van de VVD. In de 

vorige vergadering heeft spreekster gemeld dat zij de kwaliteit van de vergadering niet erg kon 

waarderen. Het zou goed zijn als de vergadering van 27 oktober doorgaat, maar haar fractie staat 

daar neutraal tegenover. 

 

De heer Bekkers is van mening dat het VO PRS zich nu nog niet goed leent voor een politiek 

debat. Hij kan leven met een compromisvoorstel waarin alle fracties transparant en openbaar hun 

inbreng aan G.S. meegeven. Gegeven het belang dat de PvdA hecht aan deze extra vergadering 

vindt hij het belangrijk die belofte na te komen.   

 

De heer Duquesnoy memoreert dat het hier gaat om een VO en daar is al heel veel over 

gesproken en vele politieke vragen zijn er gesteld. Het argument van de VVD, dat het praktisch 

is de inbreng van insprekers schriftelijk te ontvangen, vindt hij niet overtuigend.  

Het politieke debat zal niet gaan over het VO PRS. Enige rust kan wat hem betreft geen kwaad. 

 

De heer De Heer sluit zich aan bij de inbreng van het CDA. Tijdens het woordvoerdersoverleg 

bleek dat er nog voldoende politieke punten zijn waarover doorgepraat kan worden, zoals bv. 

duurzame energie, waarover veel nieuwe informatie wordt aangeleverd. Wat de ChristenUnie 

betreft kunnen beide bijeenkomsten op 27 oktober doorgang vinden.  

 

De heer V.d. Lagemaat sluit zich aan bij de VVD. Wat de SGP betreft is er voldoende over het 

VO gesproken. Zelf heeft hij zich strikt aan het verzoek van de voorzitter gehouden en toch heeft 

hij er geen moeite mee de vergadering van 27 oktober te laten vervallen. Wat hem betreft wordt 

het overleg met de jongerendenktank verschoven naar een moment dat over het ontwerp PRS 

wordt gesproken.   

 

Mevrouw Hoek deelt mede dat 50PLUS de vergadering van 27 oktober graag wil laten doorgaan, 

gelet op het verzoek van de PvdA en de vele open einden die er nog zijn. 

 

De heer V.d. Steeg sluit zich aan bij de woorden van het CDA. 

 

De heer Balemans geeft aan dat het politieke oordeelsvormende debat over de PRS pas in het 

voorjaar 2012 kan plaatsvinden. Overigens sluit hij zich geheel aan bij de meerderheid van deze 

commissie wat betreft het al dan niet doorgaan van de vergadering van 27 oktober. Echter, in die 

vergadering zal hij geen politieke piketpalen slaan; overigens hoort ook hij insprekers graag, zij 

het dat een schriftelijke inbreng gemakkelijk is bij de verdere voorbereiding. 

 

Gehoord de discussie, constateert de voorzitter dat er behoefte is om de extra vergadering van 27 

oktober te laten doorgaan. Centraal blijft de oorspronkelijke vraagstelling staan, nl. kan het VO 

PRS als een goed gespreksstuk naar buiten en is de kadernota Ruimte voldoende in het VO 

verwerkt. 
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Vastgesteld wordt dat de extra vergadering RGW op 27 oktober zal doorgaan. Daar zal overigens 

ook worden gesproken over het Akkoord van Utrecht. 

 

7.   Statenbrief ontwerpinpassingsplan Verbindingsweg Houten A12 

7.1 Statenbrief Uitvoeringsovereenkomst RBW-tracé (ter kennisname) 

De heer Hoefnagels deelt mede dat D66 in grote lijnen tevreden is met de aanpassingen zoals 

deze in het ontwerpinpassingsplan zijn opgenomen. De aanleg van een tunnel bij de kruising met 

de Achterdijk is door D66 bij de bespreking van het voorontwerp bepleit en is nu in het ontwerp 

opgenomen. Daar is D66 positief over. Deze ongelijkvloerse kruising zorgt voor rust op de 

bestaande wegen in het gebied en is dan ook een belangrijke verbetering. Voorts stelt D66 de 

volgende vragen: 

1. In de gemeente Bunnik leven veel vragen over de geluidsberekeningen. Mogelijk komt 

dat door optelling van het geluid van het RBW-tracé en dat van de A12. Hij vraagt of 

G.S. een aparte verduidelijkende notitie kunnen opstellen over de complexe 

geluidsberekeningen.  

2. De bewoners van de bestaande RBW gaven aan dat ze zowel bij de provincie als bij de 

gemeente moeten inspreken. De door hen gewenste aanpassingen ter hoogte van de 

Binnenweg vallen echter binnen de plantekeningen van het Inpassingsplan; dan zou de 

inspraak volledig via de provincie moeten verlopen. D66 vraagt of de gedeputeerde 

daarover duidelijkheid kan geven. 

3. De stikstofdepositie op het nabij gelegen beschermde natuurmonument De Raaphof is 

zodanig fors dat er een vergunning nodig is. D66 kan niet terugvinden wanneer die 

vergunning er gaat komen; dienaangaande wordt om een toelichting gevraagd. 

4. D66 heeft geconstateerd dat er 7 adviesbureaus zijn ingeschakeld voor alle onderzoeken 

voor de verbindingsweg Houten-A12. Had dat niet wat minder gekund? Dat had de 

provincie inkoopkosten en overheadkosten gescheeld alsmede afstemmingsproblemen 

tussen de studies.  

 

De heer Duquesnoy merkt op dat ook de SP blij is met de tunneloplossing. Tijdens de hoorzitting 

bleek wel dat 2 bedrijven daar moeite mee hadden omdat zij de A12 erg moeilijk kunnen 

bereiken. Hij vraagt of de provincie met betrokken bedrijven in gesprek gaat om tot een 

oplossing te komen. Vragen werden er tijdens de hoorzitting gesteld over de maaiveldoplossing; 

de weg wordt boven maaiveldniveau aangelegd. Hij vraagt dienaangaande om uitleg. 

Over de geluidsbelasting zijn en worden vele verschillende cijfers gepresenteerd. Bekend is dat 

het geluid inmiddels niet meer wordt gemeten. Vooraf wordt de geluidsbelasting berekend maar 

de vraag is waarom dat zoveel verschillende uitkomsten oplevert. Dat maakt dat bewoners de 

plannen met argwaan bekijken. 

 

De heer Scherer  laat weten dat de PVV de aanpak van G.S. inzake dit ontwerpinpassingsplan 

uitstekend vindt. De PVV is positief, ondanks alle weerstand die is beluisterd en hoopt op de 

nodige voortgang. De volgende vragen komen naar voren: 

 De ligging van het tracé is 70 centimeter hoger dan het maaiveld. De enige reden daartoe 

is de aanleg van faunapassages om de 250 meter. De PVV vindt dat niet gewenst en pleit 

voor ligging op maaiveldniveau. Dat is veel mooier en waarschijnlijk ook goedkoper. 

 De ongelijkvloerse kruising bij de Achterdijk zal volgens de media met behulp van een 

tunnelbak worden gerealiseerd. De PVV wil die weg graag laten doorlopen en de 

Achterdijk daarover met een mooi kunstwerk overheen tillen. Een betonnen bak is in het 

landschap geen fraai element. Wellicht is het een idee om de Adviseur Ruimtelijke 

Kwaliteit, de heer Leursing, te vragen advies uit te brengen over de landschapsaspecten 
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van deze weg en de situatie van de ondertunneling, bij voorkeur ondersteund met een 3D 

presentatie. 

 

Mevrouw Hoek laat weten dat 50PLUS blij is dat er voorzien wordt in een ongelijkvloerse 

kruising zodat de fruittelers in het gebied ongestoord en veilig kunnen “pendelen”.  

Op 10 oktober ontving zij een zienswijze van 7 wijkverenigingen, 13 pagina’s lang. Puntsgewijs 

wordt daarin opgesomd wat er in dit proces niet is gedaan, wat niet klopt etc. Hoofdzakelijk gaat 

de zienswijze over de geluidsbelasting. Zij vraagt hoe G.S. met deze zienswijze zullen omgaan. 

 

De heer De Kruif is bijzonder blij met het gelopen traject. Dat is zorgvuldig geweest en heeft 

geleid tot serieuze aanpassingen, naar aanleiding van alle zienswijzen. Wel blijven er vragen 

bestaan over de verschillende cijfers die over de geluidsbelasting worden gepresenteerd, de 

bereikbaarheid van de paar grote landbouwbedrijven die hebben ingesproken en de toekomstige 

verkeersafwikkeling van fort Vechten. 

 

De heer Fastl meent dat het proces niet bijzonder zorgvuldig is geweest, hetgeen ook blijkt uit de 

zienswijze die er vanuit Bunnik is binnengekomen. Vier jaar geleden verbaasde hij zich al over 

het traject dat werd ingegaan en achteraf verbaast hij zich nog steeds over de plek waarop men is 

uitgekomen. Er wordt nu een weg ingepast die uiteindelijk nul toegevoegde waarde heeft en een 

mooi, kansrijk gebied doorsnijdt, terwijl dat niet noodzakelijk is. Hij sluit zich voorts aan bij een 

eerder gestelde vraag over de bereikbaarheid van Fort Vechten. 

Toegezegd is dat de oostelijke ontsluiting niet via de bestaande provinciale weg gaat lopen maar 

parallel langs de snelweg wordt gesitueerd. GroenLinks wil meer inzicht in die aansluiting op de 

A12, vooral wat betreft de toekomstige fietstunnel die moeilijk in pasbaar zal zijn. Spreker vreest 

een nog complexer geheel dan nu al is ingetekend. Spreker ziet in voorliggend ontwerp geen 

mogelijkheden voor een goede landschappelijk ingepaste oostelijke ontsluiting. Hij vraagt of dit 

meer inzichtelijk kan worden gemaakt, met name voor de insprekers. Hij sluit zich aan bij de 

opmerkingen van de PVV over de ligging van het tracé boven maaiveld. Hij heeft begrepen dat 

het geheel op maaiveldniveau brengen van de weg te duur zal zijn, gelet op de archeologische 

waarden van het gebied. Dat bewijst overigens wel het gelijk van vele insprekers dat een weg op 

die plek niet wenselijk is. GroenLinks vraagt of de weg de bestaande glooiing van het landschap 

zo veel mogelijk kan volgen. Nu is er gekozen voor een geleidelijk opgaande weg waardoor de 

weg soms 1,5 meter hoog ligt en op het andere moment een hoogte heeft van 70 centimeter. 

Concreet is zijn vraag waarom de weg niet overal op 70 centimeter hoogte worden gelegd.  

 

De heer Kilic is van mening dat er wat betreft het RBW-tracé een goede procedure is doorlopen. 

Hij complimenteert de gedeputeerde daarmee. Eerst was er discussie over een rotonde maar dat 

is nu aangepakt met een tunnel. Dat is een goede oplossing. Zorgen heeft hij wel over de 

verkeersveiligheid en de geluidsbelasting. Sommige verantwoordelijkheden liggen op het 

grondgebied van Houten of van Bunnik. Hij vraagt aandacht van G.S. voor de 

verantwoordelijkheden van gemeenten. Zij zullen mogelijk ook moeten gaan investeren in 

spitsstroken en andere verkeersmaatregelen.  

 

De heer V.d. Lagemaat is eveneens van mening dat er een goede procedure is doorlopen. Er is 

volop gelegenheid geweest voor inspraak hoewel het niet iedereen naar de zin kan worden 

gemaakt. Ook de SGP heeft vragen over de hoogte van de weg ten opzichte van het maaiveld. 

Wegens de archeologische waarden moet de maaiveldhoogte van de weg worden aangepast. Zijn 

vraag is wel of de archeologische waarden sowieso wel in tact kunnen blijven bij de aanleg van 

een nieuwe weg. Zijn fractie meent van niet. In dat geval is het beter de weg direct op 

maaiveldhoogte te leggen. 
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De heer De Heer sluit zich aan bij de vragen van D66 over de inspraakmogelijkheden van de 

burgers en de vragen van GroenLinks over de oostelijke aansluiting. 

 

Gedeputeerde Krol licht toe dat het hier om een complex verkeersvraagstuk gaat. Hij zal ook als 

plaatsvervanger van gedeputeerde Van Lunteren op de vragen van deze commissie ingaan.    

Diverse vragen zijn er gesteld over de geluidsberekeningen en de cumulatie van geluid.  

Daarover is een memo met berekeningen opgesteld. Hij zegt toe dat de commissie dit memo in 

afschrift zal ontvangen.  

De Raaphof is een natuurbeschermingswetgebiedje. Wanneer dat gebied nog een 

natuurbeschermende status kent, dan moet er door de provincie een NBW-vergunning worden 

aangevraagd. Dat moet overigens nog gebeuren. Wellicht is de vergunningsaanvraag niet meer 

noodzakelijk, gelet op de discussie die zojuist bij de rondvraag werd gevoerd naar aanleiding van 

vragen van de SP.  

Diverse fracties stelden vragen over de hoogte van het maaiveld. G.S. hebben altijd uitgedragen 

dat de weg zo laag als mogelijk is zal worden aangelegd. Dat is niet helemaal op het niveau van 

het maaiveld, als gevolg van voorschriften op het gebied van archeologie, ecologie en techniek. 

Wanneer er archeologische waarden in het geding zijn, mag er op grond van de wet geen 

verstoring plaatsvinden. Overigens zijn er in de provincie Utrecht op vele plekken 

archeologische waarden te vinden, tot in de kelder van Paushuize toe. De aanleg van een weg, 

met daaronder een zandbed, betekent dat er geen verstoring mag plaatsvinden, zodat men in 

theorie altijd nog bij de in de bodem aanwezige archeologie kan komen. Voorts mag de ecologie 

in het gebied niet teveel worden verstoord. De technische reden is dat, hoe lager de weg wordt 

aangelegd, hoe meer problemen er met de drooglegging zullen gaan ontstaan met zeer hoge extra 

kosten als gevolg.  

De PVV vroeg om een 3D visualisatie van het tracé. Dat is niet gebeurd omdat daarvoor de 

financiële middelen ontbreken: daarover was overigens ook geen aparte afspraak gemaakt. 

Wanneer P.S. daar toch behoefte aan hebben, dan ziet hij dienaangaande een voorstel met 

bijbehorende middelen in het kader van de begroting tegemoet.  

Gevraagd werd of de Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit over het RBW tracé is geraadpleegd. Dat is 

niet het geval omdat Houten, Bunnik, het BRU en de provincie Utrecht het in 2009 eens waren 

over het landschapsplan dat door Royal Haskoning is opgesteld; alle aanbevelingen uit dat plan 

zijn overgenomen. Het zou dubbel werk zijn om later nog eens de ARK in te schakelen. 

Vragen waren er over de aansluiting bij fort Vechten. Eerst was er voorzien in een turborotonde 

die een betere ontsluiting van Fort Vechten zou hebben opgeleverd. O.a. op grond van de 

inspraak is niet voor die rotonde besloten. In de huidige oplossing zal de bereikbaarheid van Fort 

Vechten niet verslechteren ten opzichte van de huidige situatie. Fort Vechten is dan bereikbaar 

via de parallelweg langs de A12. 

Ook zijn er opmerkingen gevraagd over de oostelijke ontsluiting op de A12. Die is voorzien bij 

het viaduct over de Tureluurweg. Daarvoor is ruimte onder het viaduct gereserveerd.  

Voorts verduidelijkt gedeputeerde Krol dat de Achterdijk onder het RBW-tracé doorgaat en niet 

andersom; andersom zou meer ruimte en grond kosten. Een 80 km. weg onder een 60 km weg 

doorleiden, zou een andere helling betekenen en om veiligheidsredenen is dat niet wenselijk. 

Op vragen van de heer Kilic over de inzet van de gemeenten Houten en Bunnik antwoordt 

gedeputeerde Krol dat een aantal verkeersbesluiten, met name in relatie tot de Binnenweg, 

inderdaad door de gemeenten moet worden genomen. De provincie heeft daarover contact met de 

gemeenten. Ook is gewezen op de problemen van twee ondernemers die hebben ingesproken. 

Gedeputeerde Van Lunteren heeft met de betreffende inspreekster gesproken en liet toen weten 

dat er een oplossing voorhanden was. Wanneer betrokkenen een ontheffing krijgen voor een stuk 

weg, waar ze nu niet over mogen rijden, dan is het probleem opgelost.   
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D66 vroeg zich af waarom er voor dit proces zoveel adviesbureaus zijn ingeschakeld. De 

provincie heeft dit project destijds overgenomen van het BRU die hier niet mee verder kwam. De 

provincie heeft toen gebruik gemaakt van alle adviesbureaus en de onderzoeksrapporten die het 

BRU eerder had gemaakt. Dat heeft inderdaad een hele waslijst aan rapporten opgeleverd. 

Echter, er zouden veel meer problemen zijn ontstaan wanneer de provincie al die onderzoeken 

nog eens had overgedaan.  

De fractie van 50PLUS vroeg hoe wordt omgegaan met de zienswijze van de wijkverenigingen. 

Gedeputeerde Krol memoreert dat het in deze vergadering om een oriënterende bespreking gaat. 

Alle zienswijzen die over het ontwerpinpassingsplan verbindingsweg Houten-A12 worden 

ingediend, zullen van antwoorden worden voorzien. De commissie RGW zal die antwoorden in 

afschrift ontvangen en deze kunnen in januari bij de verdere besluitvorming van P.S. worden 

betrokken.  

 

De heer Fastl is erg benieuwd naar de berekeningen die dergelijk lage geluidswaardes hebben 

opgeleverd. Hij wacht het memo van de gedeputeerde af. 

Voorts vraagt hij om kaartmateriaal zodat de toekomstige situatie bij de Tureluurweg met een 

mogelijke oostelijke ontsluiting ook voor de bewoners van het gebied inzichtelijk wordt 

gemaakt. De gedeputeerde heeft de ligging van het RBW-tracé in relatie tot het maaiveld 

toegelicht. Wanneer de genoemde voorwaarden ertoe leiden dat de nieuwe weg precies recht 

door gaat, dan is dat wel erg toevallig. Daar moeten ook andere redenen onder liggen. Er kunnen 

dan ook andere afwegingen worden gemaakt, nl. dat de weg wel op 70 cm. en niet op 1,5 meter 

boven maaiveld wordt aangelegd.  

Gedeputeerde Krol herhaalt dat de commissie een memo over geluid zal ontvangen. Overigens is 

daar de oostelijke ontsluiting nog niet in meegenomen. Gevraagd werd naar de geluidsoverlast 

RBW-tracé en de cumulatieve effecten van de A12. Die vragen worden in het memo 

meegenomen. Voor aanvullende maatregelen zal een aanvullende procedure moeten worden 

genomen. Daar kan nu nog geen antwoord op worden gegeven. Gedeputeerde Van Lunteren en 

hij hebben steeds gezegd dat de nieuwe weg zo laag als maar enigszins mogelijk is zal worden 

aangelegd, rekening houdend met de drie eerder genoemde voorwaarden. Dat betekent dat de 

weg niet kaarsrecht door het landschap zal lopen maar dat er enige fluctuatie zal zijn. Dit 

inpassingsplan maakt het ook mogelijk de weg iets lager te leggen. Rekening houdend met de 

drie randvoorwaarden is het in ieders belang dat de weg zodanig wordt aangelegd dat dit de 

minste gevolgen heeft voor het landschap. 

 

De voorzitter rondt de bespreking over het ontwerpinpassingsplan verbindingsweg Houten-A12 

af. De statenleden hebben nog de mogelijkheid schriftelijke vragen over dit onderwerp in te 

dienen.  

 

8. Statenvoorstel Landbouwvisie 

De heer Tuijnman laat weten dat de VVD de Landbouwvisie met interesse heeft gelezen. Het is 

een goed stuk. Op dit domein komt veel wet- en regelgeving bij elkaar. Het is positief dat er toch 

een duidelijke visie voor de toekomstige landbouw kon worden neergelegd. Het is een goede 

zaak dat het ondernemerschap van agrariërs in die visie naar voren wordt gebracht. Meermalen 

wordt in de visie aangegeven dat de provincie voor een blijvend economisch toekomstperspectief 

gaat. Dat spreekt de VVD zeer aan. Tevens wordt benadrukt dat de provincie Utrecht voor een 

groot deel uit landbouwgebied bestaat en dat de bijdrage van boeren al eeuwenlang 

onlosmakelijk met het landschap is verbonden. De VVD meent dan ook dat het de boeren met 

deze visie mogelijk wordt gemaakt hun werk voort te zetten. In de NRC werd vorige week 

zaterdag uiteen gezet aan welke complexe wet- en regelgeving een boer moet voldoen. De VVD 

vindt het erg positief dat de provincie accent legt op het reguleren e.d. De provincie moet het 
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ondernemers niet moeilijker maken wat betreft regelgeving dan nu al het geval is. Agrariërs 

moeten ook in de toekomst ruimte blijven krijgen en de VVD vindt het positief dat voorliggende 

Landbouwvisie daartoe de mogelijkheden biedt.  

 

Mevrouw Blom deelt mede dat de PvdA wel waardering heeft voor deze Landbouwvisie, echter, 

haar fractie is het op een aantal politieke punten niet met G.S. eens. De PvdA zal daarop 

terugkomen in de volgende P.S.-vergadering. Voorts heeft de PvdA een aantal vragen en de 

antwoorden daarop kunnen van invloed zijn op het politieke oordeel van haar fractie: 

 Het motto van deze landbouwvisie is “duurzame groei in een gevarieerd landschap” (zie 

pag. 14). Later wordt in de visie gemeld dat “de provincie Utrecht een waardevol 

gevarieerd landschap heeft”. Bedoelt de gedeputeerde hier duurzame groei in een 

waardevol gevarieerd landschap of duurzame groei in een gevarieerd landschap? Immers, 

een gevarieerd landschap kan van alles betekenen. 

 P.S. hebben destijds gevraagd het aspect van de volksgezondheid in de Landbouwvisie 

mee te nemen. Op pag. 15 wordt aangegeven dat de risico’s van de volksgezondheid zijn 

verminderd en op pag. 34 staat dat er geen uitspraak gedaan kan worden over de relatie 

tussen de volksgezondheid en de nabijheid van de veehouderij. Verwezen wordt naar de 

commissie Van Doorn die zich over de antibiotica in de agrarische sector heeft 

uitgesproken met oorzaak en gevolg voor de volksgezondheid. De PvdA vindt de visie op 

dit punt wat met elkaar in tegenspraak. Zij vraagt dienaangaande om toelichting. 

 In de samenvatting wordt terecht gesteld dat de megastallen een politiek gevoelig punt 

zijn. In het coalitieakkoord staat dat er in de provincie Utrecht geen megastallen komen.  

Op pag. 12 staat dat er in 200918 megabedrijven waren en dat voor een aantal bedrijven 

1,5 ha. niet voldoende is. De PvdA vraagt voor hoeveel bedrijven de 1,5 ha. niet 

voldoende is; kennelijk is wel sprake van megastallen. Spreekster verwijst terzake ook 

naar het burgerinitiatief waarbij het CDA consistent is gebleven in zijn oordeel over het 

burgerinitiatief, terwijl andere partijen hun mening aan het bijstellen zijn. Zij vraagt de 

gedeputeerde om nadere informatie over de megastallen. 

 Op pag. 32 wordt aangegeven dat het agrarisch natuurbeheer niet effectief genoeg is. De 

PvdA is het daarmee eens en wijst erop dat dit al vele malen is aangetoond. Toch geeft de 

visie aan dat agrariërs nog steeds agrarisch natuurbeheer op zich kunnen nemen. Graag 

hoort zij van de gedeputeerde of hij van oordeel is dat het agrarisch natuurbeheer al dan 

niet effectief is. 

 

De heer De Kruif vindt voorliggende visie een mooie onderlegger van de PRS. Namens het CDA 

brengt hij het volgende naar voren: 

 Nogmaals vraagt het CDA naar de definitie van een megastal. In de visie wordt de 

megastal op pag. 5 en 12 omschreven als “veebedrijven met meer dan 300 NGE”, daarbij 

verwijzend naar de definitie van Alterra. Op pag. 6 en 15 staat “stallen met een omvang 

van 2,5 ha”. Het CDA vindt het belangrijk dat er in de visie één definitie van megastal 

wordt gebruikt. Een stal tot 2,5 ha. is geen definitie. Voorts is het zeer de vraag of er 

NGE-normen moeten worden gebruikt want dat is een economische norm. In de visie 

moet één definitie worden gebruikt en dat moet geen economische definitie zijn, immers, 

die wijzigt ieder jaar. 

 Het CDA meent dat voorliggend stuk geen “echte visie” op de landbouw heeft. Wat het 

CDA betreft zou de landbouw in 2025 in Utrecht een koploperspositie moet innemen ten 

opzichte van andere provincies, Nederland en mogelijk de rest van de wereld. Utrecht 

zou een voorbeeldfunctie moeten hebben. Echter, dat vraagt wel om meer ambitie dan in 

voorliggende visie is opgenomen. Zeer summier wordt melding gemaakt van 

samenwerking met de Groene Hart provincies en de Food Valley; dat mag wat het CDA 
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betreft uitgebreider naar voren komen. Aandacht moet worden besteed aan innovatie van 

stalontwerpen, synergie met natuurdoelen of veefokkerijteeltmethoden. De provincie 

heeft alles in de buurt om dat sneller en beter te doen zoals de Food Valley, het Groene 

Hart en het Science Center. Wat het CDA betreft moet de visie ambitieuzer worden.  

 Op pag. 20 wordt de gebiedsgerichte aanpak genoemd en daar is het CDA groot 

voorstander van. Het is in dat kader van groot belang dat er duidelijkheid gaat komen 

over de gebiedscommissies die waarschijnlijk nodig zijn voor de gebiedsgerichte aanpak.  

 Op pag. 25 wordt een bouwblokgrootte van 2,5 ha. genoemd. Ook wordt aangegeven 

wanneer dat absoluut niet kan, zoals in een waterbeschermingsgebied. Spreker verwijst 

terzake naar het werkbezoek aan de Bethunepolder waar deze stelling enigszins werd 

gelogenstraft. Het CDA heeft behoefte aan discussie over dit thema. 

 Op pag. 30 en 35 wordt ingegaan op de subsidiëringmogelijkheden. SNL, AVP en Lamy 

worden genoemd als de geëigende methoden om subsidie te verstrekken. Al vaker is 

gesproken over een Landschapsfonds. Het CDA vraagt of dat het overwegen waard is. 

 In de visie wordt aangegeven dat de procedures voor biomassa-installaties wordt 

vereenvoudigd. Gemeenten blijken nogal eens huiverig te zijn om die installaties op hun 

gebied toe te staan; is er een rol voor de provincie om daar iets aan te doen? 

Mevrouw Blom vraagt waarom het CDA van mening is dat voorliggend stuk weinig visie bevat. 

De heer De Kruif antwoordt dat de visie naar het oordeel van het CDA meer ambities dient te 

bevatten; de provincie Utrecht zou op het gebied van de landbouw een echter voorloper moeten 

worden.   

 

De heer Boerkamp deelt mede dat D66 zich aansluit bij de opmerking van het CDA over de 

ambities van de Landbouwvisie. Het gaat nu vooral om een visie op het boerenbedrijf maar een 

landbouwvisie moet breder zijn, temeer daar deze een grote economische impact voor de 

provincie heeft. Dat moet in het document terug te zien zijn.  

O.a. wordt in de visie aangegeven dat “in 2025 de diversiteit en duurzame bedrijfssystemen 

vergroot zullen zijn.” maar de mate waarin wordt niet duidelijk. Die ambities moeten duidelijker 

en meer SMART worden geformuleerd.  

In het statenvoorstel staat dat de provincie Utrecht de landbouwondernemers ondersteunt, vooral 

vanuit een kaderstellende en regulerende rol en als inkoper van diensten. Spreker vraagt 

dienaangaande om verduidelijking en om een meer nauwkeurige formulering. Voorts wordt 

melding gemaakt van het bovenwettelijk belonen voor diensten op het gebied van bodem, water, 

natuur en landschap. D66 wil graag weten wat bedoeld wordt met “bovenwettelijk belonen”. 

Spreker heeft begrepen dat het Bestuursakkoord ook gevolgen heeft voor agrarisch natuurbeheer 

buiten de EHS; wat zijn daar de gevolgen van? 

In de PRS worden thema’s genoemd, zoals de megastallen, die gevolgen kunnen hebben voor de 

Landbouwvisie; wordt die visie, na vaststelling van de PRS, dan weer met terugwerkende kracht 

aangepast wanneer daar veranderingen in worden aangebracht? 

 

De heer Scherer constateert dat er nu “de zoveelste visie” ter bespreking voor ligt. De PVV 

betreurt het dat er zo weinig tijd is voor beraadslaging en overleg, terwijl het om een belangrijk 

document gaat. Hij hoopt dat er nog ruimte voor discussie is, wanneer de toegezegde 

uitvoeringsagenda t.z.t. aan de orde komen.  

De PVV draagt de agrarische ondernemers een warm hart toe. Het is een provinciaal belang dat 

er agrarische ondernemers zijn. Ze moeten in de provincie Utrecht blijven. Tot 2025 wordt er een 

enorme uitstroom van agrariërs verwacht en dat is verontrustend; in 2025 zal er nog maar 1/3
e
 

van het huidige aantal agrariërs zijn overgebleven. De visie spreekt over duurzame groei terwijl 

het naar het oordeel van de PVV gaat over een te verwachten krimp. Om globaal de productie in 

de landbouw op peil te houden, is schaalvergroting per bedrijf noodzakelijk. Dat kan niet 
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uitblijven. De PVV wil dat koppelen aan natuurbeheer en dat moet bij de agrarische ondernemer 

terechtkomen. Overigens komt agrarisch natuurbeheer niet voor in de paragraaf die handelt over 

de vraag hoe de visie gerealiseerd moet worden. De PVV is van oordeel dat dit moet worden 

uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Onlangs is in Reeuwijk de eerste natuurboerderij in 

Nederland van start gegaan. In samenwerking tussen verschillende overheidsorganen en de 

ondernemer is er een particulier initiatief ingevuld om de EHS te realiseren. Door 

schaalvergroting van de desbetreffende veehouderij wordt de ondernemer in staat gesteld zijn 

werk te koppelen aan natuurbeheer. Zo ontstaat vanzelf de gewenste biodiversiteit. Wat de PVV 

betreft zou dat ook in de provincie Utrecht mogelijk moeten zijn.  

NMU heeft de provincie terecht gewezen op het Europese landbouwbeleid. In Europa wordt een 

herzien gemeenschappelijk landbouwbeleid ontwikkeld, echter, daar vindt men in deze visie nog 

niets van terug. In 2013 wordt in Nederland een verplichte mestverwerking van kracht, 

vastgelegd in een Mestvisie, en dat gaat behoorlijke consequenties voor de sector hebben. Ook 

dat moet in de Landbouwvisie terugkomen. 

Het rapport van Hans Alders (“Van Mega naar Beter”) is interessant en kan van belang zijn voor 

de onderbouwing van de Landbouwvisie van de provincie Utrecht. In dat rapport wordt ook 

ingegaan op het leveren van maatwerk, met name waar het gaat om de megastaldiscussie. Men 

moet er niet meer van uitgaan dat de grootte van een enkel bedrijf van belang is; de concentratie 

van bedrijven en de fysieke en sociale draagkracht van het gebied worden bepalend. 

 

De heer Bekkers deelt mede dat ook GroenLinks veel waarde hecht aan de boerenstand. De 

boeren vervullen een belangrijke rol in het natuurbeheer. Het bezoek aan het agrarische bedrijf in 

de Bethunepolder was uitermate inspirerend. Voorliggende Landbouwvisie bevat vele goede 

elementen waarin veel herkend wordt van de richting waarin de landbouw zich moet 

ontwikkelen. Er zijn maatschappelijke trends die vragen om duurzaamheid, diervriendelijkheid 

maar ook om een levensvatbare economische bedrijfsvoering. GroenLinks steunt al die 

elementen. Voorts laat de heer Bekkers het volgende weten: 

 In het begin van de Landbouwvisie wordt een keer “dierenwelzijn” genoemd, echter, te 

summier naar het oordeel van GroenLinks. Bij de kopjes mens/milieu/markt zou ook een 

kopje “dieren” moeten worden toegevoegd. In het visie-element “duurzaamheid” wordt 

dierenwelzijn wel genoemd, maar onvoldoende duidelijk wordt dat de Utrechtse 

landbouw zich in de toekomst diervriendelijker moet gaan ontwikkelen. Gegeven de 

maatschappelijke druk en de Europese regelgeving, is dat de richting die de provincie op 

moet gaan. Het is zaak die duidelijkheid aan ondernemers mee te geven. Voorkomen 

moet worden dat ondernemers gaan investeren in stallen en houdconcepten die over een 

aantal jaren niet meer worden toegestaan. Het woord “groei” staat wel in het motto, maar 

lijkt de visie niet helemaal te dekken. Groei komt uitsluitend terug in het kopje “markt”. 

Daar gaat het over de groei van bedrijven, echter, het staat daar als een autonome 

ontwikkeling. Spreker erkent dat men zich nu bevindt in een situatie van 

schaalvergroting. Dat betekent niet dat het moeten vergroten van bedrijven onderdeel van 

de Landbouwvisie moet worden. Als bedrijven zich levensvatbaar kunnen ontwikkelen in 

een bescheiden omvang, dan is dat wat GroenLinks betreft ook goed. Hij vraagt G.S. of 

er op dit punt een aanpassing kan komen.  

 GroenLinks is van oordeel dat het motto van deze Landbouwvisie zou moeten zijn: 

“levensvatbaar, milieu en diervriendelijk in een waardevol gevarieerd landschap”. 

 Op pag. 19 worden er drie mogelijke richtingen geschetst waar ondernemers voor zouden 

kunnen kiezen: schaalvergroting, verbreding en omschakeling naar hobbyboer. Er lijkt 

een hele kansrijke richting te ontbreken, nl. de omschakeling naar een duurzamer en 

diervriendelijker boerenbedrijf met een ruimere prijsmarge voor de producent. Wellicht is 

dat vervat in de tweede mogelijkheid, nl. duurzame waarde, echter, dat komt daar 
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onvoldoende uit de verf. Aangegeven wordt dat de persoonlijke voorkeur van de agrariër 

leidend is. GroenLinks ondersteunt de opmerking over ondernemerschap omdat daar de 

innovaties vandaan komen voor dier en bedrijfsvoering. Wel moet in de visie duidelijker 

worden dat de richting is: “milieuvriendelijker en diervriendelijker” om zo de innovatie-

energie van de ondernemer te richten op de kant die de maatschappij wenst.  

 Wat betreft het ruimtelijk spoor, wordt gezocht naar verdere doorgroei van bouwblokken 

onder voorwaarde van landschappelijke inpassing, verbetering van dierenwelzijn, 

vermindering van de milieudruk en verbetering van de volksgezondheid. Daar worden 

goede aanzetten toe gedaan. GroenLinks hecht eraan dat helder in de Landbouwvisie 

wordt uitgedragen dat de provincie Utrecht ruimte wil bieden voor schaalvergroting 

middels stalconcepten waar dieren en het milieu beter van worden. Dat is dan 

ondersteunend aan de toekomstontwikkeling van de veehouderij. Dat is nu belangrijker 

dan strikt te sturen op beperking van omvang van bouwblokken. Bij grondgebonden 

veehouderij moet er niet staan “er is een plan met aandacht voor” maar “de doelen 

moeten gerealiseerd worden met de investeringen die worden gepleegd”. Dat geldt ook 

voor de intensieve veehouderij. Daar ontbreekt door een typefout de voorwaarde wat 

betreft diervriendelijkheid en milieuvriendelijkheid; ongetwijfeld zal dat worden 

gecorrigeerd. 

 Opmerkingen zijn er gemaakt over het landelijke en Europese niveau. De boeren in de 

provincie Utrecht functioneren in een steeds verder globaliserende markt waarin de vraag 

naar vlees vanuit Azië en Zuid Amerika steeds meer toeneemt. Veel boeren bevinden 

zich nu in een ongezonde marktsituatie, een markt waarin de producent zijn rol niet 

ordentelijk kan invullen. De Europese bescherming van de consumenten leidt ertoe dat 

een handjevol inkooporganisaties in feite kunnen dicteren wat de prijs is die boeren 

krijgen, het tijdstip waarop ze moeten leveren e.d. GroenLinks vindt dat ongewenst en 

vraagt G.S. welke mogelijkheden er zijn om bij de rijksoverheid of de Europese Unie te 

pleiten voor wijzigingen, zodanig, dat producenten meer marktmacht kunnen verzamelen. 

Voor de omschakeling naar een duurzamer, milieuvriendelijker en diervriendelijke 

landbouw is er investeringsvermogen nodig. GroenLinks weet dat dit nu bij veel boeren 

onvoldoende aanwezig is. G.S. zouden bij de rijksoverheid moeten pleiten voor een 

stijging van de vleesprijs die niet naar de inkooporganisaties gaat maar ten goede komt 

van de producenten. Willen G.S. onder de aandacht van de rijksoverheid brengen dat het 

verlaagde BTW tarief op vlees moet worden verhoogd naar het normale tarief en dat de 

opbrengsten naar rato worden benut voor landschaps- en natuurbeheer en 

omschakelijking naar diervriendelijker houdmethoden?  

Mevrouw Blom vraagt of GroenLinks over enkele maanden wellicht een ander standpunt over 

megastallen gaat innemen. 

De heer Bekkers antwoordt “dat dit best zou kunnen.” 

Mevrouw Doornenbal verwijst in deze naar de consistente lijn van het CDA. 

 

Mevrouw Mineur verwijst naar pag. 25, definitie van een megastal. Dat is voor de SP het 

belangrijkste punt. Over dit thema is een burgerinitiatief ingediend met grote steun onder de 

bevolking. P.S. hebben besloten de strekking van dat burgerinitiatief over te nemen. Echter, nu 

doet het college van G.S. of dat nooit is gebeurd. Met deze definitie van megastallen gaat de 

provincie nog meer stappen achteruit dan er over dit onderwerp in het coalitieakkoord is 

geschreven. Het College van G.S. vindt het voldoende dat een agrarisch ondernemer 

verbeteringen aanbrengt op 1 van de 3 criteria. Spreekster illustreert dit met het voorbeeld van de 

automobilist. Iemand mag autorijden wanneer hij tenminste 18 jaar is, een rijbewijs heeft en niet 

meer dan een half promille alcohol in het bloed heeft. Volgens het principe van het college van 

G.S. ten aanzien van de megastallen, zou een automobilist stomdronken mogen zijn en zijn 
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rijbewijs kwijt mogen zijn, zolang hij maar ouder is dan 18 jaar. De SP is van oordeel dat het zo 

niet werkt. De SP is tegen dit voorstel dat tegen het burgerinitiatief in gaat. Pertinent zal de SP 

niet instemmen met een voorstel dat zulke slappe voorwaarden heeft. Wanneer het College dit 

niet verandert, dan moet hierover een uitspraak van P.S. worden gevraagd. Wat betreft het 

langjarig beleid inzake agrarisch natuurbeheer wordt op pag. 76 voorgesteld de boeren eenmalig 

of met jaarlijkse vergoedingen te compenseren. De SP meent dat dit in de praktijk niet werkbaar 

zal zijn. Een boer kan zijn planning niet halverwege het jaar omgooien. Een boer moet ver 

vooruit weten wat hij kan verwachten zodat hij daar rekening mee kan houden. Er moeten goede, 

duidelijke langjarige afspraken worden gemaakt.  

Het is moeilijk prestatieafspraken te maken voor weidevogelbeheer, zie pag. 75 uit de bijlagen. 

Wanneer een boer zijn veld gaat maaien op de dag nadat de controleur is langs geweest, dan 

wordt “het kuiken met het badwater weggegooid”. Die controle moet verbeterd worden. Voorts 

sluit de SP zich aan bij de opmerkingen van de PvdA over de volksgezondheid. 

 

De heer De Heer leest een notitie voor die als bijlage aan dit verslag zal worden toegevoegd. 

Dienaangaande wordt naar deze notitie verwezen.  

Voorts sluit de ChristenUnie zich aan bij de vraag van het CDA over het Landschapsfonds. 

 

De heer V.d. Lagemaat geeft aan dat het voor de SGP zonneklaar is dat de landbouw toekomst 

moet houden in de provincie Utrecht. De landbouw is de grootste drager van het grondgebied; 

ca. 58% van het gebied is in handen van de landbouw en dat is daar ook in goede handen. De 

SGP vindt het een goede zaak dat de provincie in deze visie schrijft dat de landbouw een 

economisch toekomstperspectief moet hebben en dat dit ook voor de provincie zelf van cruciaal 

belang is. De bewegingsruimte van de provincie wordt bepaald door Europese en nationale wet- 

en regelgeving. De formulering ten aanzien van bouwpercelen in de provincie Utrecht spreekt de 

SGP wel aan, nl. overal 1,5 ha. en de rundveehouderij onder voorwaarden tot 2,5 ha. Hij hoopt 

dat daarmee problemen, zoals bij agrariër V.d. Linden in de Bethunepolder, op een goede manier 

worden opgelost zodat ook deze natuurboer vooruit kan. Maatwerk is dan ook noodzakelijk. Het 

is buiten kijf dat er gekozen moet worden voor verantwoordelijkheid van de ondernemer; daar 

ligt de verantwoordelijkheid en de ondernemer moet dat ook behouden. Dat de provincie inzet op 

vrijwillige kavelruil is een hele goede zaak, temeer daar 23.000 ha. in de komende jaren vrij 

komt omdat een flink aantal boeren stopt. Wanneer de provincie inzet op de vrijwillige kavelruil 

dan kan dat de overblijvende boeren de nodige perspectief bieden. 

Op pag. 33 wordt melding gemaakt van enige mate van lichtvervuiling vanuit de kassen. Dat 

moet worden tegengegaan, immers, ook dieren hebben per etmaal 8 uur donkerte nodig. De 

provincie wil ook ruimte bieden voor uitbreiding van bouwblokken in het kader van 

dierenwelzijn. Dat is nuttig en noodzakelijk volgens de SGP. De landbouw moet steeds 

duurzamer worden en daarvoor is ruimte nodig. De SGP vindt het noodzakelijk dat het 

ganzenprobleem in de provincie Utrecht wordt opgelost. Daar is in deze visie niets over te lezen. 

Ook is het noodzakelijk dat grote hoefdieren, zoals wilde zwijnen en dam- en edelherten, 

geweerd worden uit het agrarisch gebied. Ook dat moet aan deze visie worden toegevoegd, al 

weet de SGP dat dit een visie is en geen juridisch beleidskader. Wel is deze visie een onderlegger 

van de PRS. De economische waarde van de landbouw wordt becijferd. Volgens deze cijfers is 

die waarde niet heel erg hoog. Echter, de recreatieve waarde van de landbouw wordt niet in geld 

uitgedrukt,  terwijl dat substantieel zal zijn omdat de provincie Utrecht voor recreanten zeer 

aantrekkelijk is; dat komt mede door een florerende landbouw. 

 

Mevrouw Hoek vindt deze visie een momentopname. De prognose is dat 1/3
e
 deel van de 

huidige agrariërs tot 2025 zal verdwijnen. De redenen daartoe zijn verschillend. In Nederland wil 

men wegen, niet tweebaans of vierbaans maar zelfs tienbaans en dat kost allemaal grond. Ook 
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wil men spoorverbreding en nieuwe woonwijken en dat alles kost grond. De agrariër komt dan 

regelmatig in de knel. Ook zijn er boeren die hun bedrijf niet meer kunnen uitoefenen als gevolg 

van het grondwaterpeil of de EHS. Wanneer de agrariër weg moet en iets anders wil gaan doen, 

dan blijkt daarvoor in de praktijk vaak geen geld meer te zijn.  

De fractie van 50PLUS mist in de visie de agrarische nevenfuncties zoals landwinkels, 

kaasmakerijen. Dat kan een toegevoegde financiële injectie opleveren, waardoor een agrariër 

toch nog het bedrijf kan voortzetten. Tijdens het bezoek aan de Bethunepolder bleek dat de 

agrariër niet tevreden was over het bouwvlak dat hij mocht benutten. Haar fractie wil G.S. 

meegeven dat een strikte oppervlakte van het bouwvlak niet in de Landbouwvisie moet worden 

opgenomen. De grootte van een bouwvlak moet afhankelijk worden gemaakt van een 

bedrijfsspecifieke behoefte. Met een agrariër kan een afspraak worden gemaakt over zijn 

bijdrage aan onderhoud en beheer van het belendende landschap. Wat betreft de relatie tussen de 

gezondheid van dier en mens wijst 50PLUS erop dat grote concentraties van dieren ziektes tot 

gevolg kunnen hebben waardoor de kans op ruiming van dieren weer toeneemt. Hoe meer dieren 

er bij elkaar zijn, hoe groter de kans is op het ontstaan van epidemieën, ook voor de mens. Dat 

moet in de visie duidelijker tot uitdrukking komen.  

50PLUS vindt het erg belangrijk dat de agrariër de ruimte krijgt om financieel onafhankelijk te 

kunnen blijven werken. Daardoor zou hij ruimte moeten krijgen om nevenfuncties te 

ontwikkelen. 50PLUS is geen voorstander van megastallen.  

 

De heer V.d. Steeg begint waar de SGP eindigde maar dan omgedraaid: de agrariërs moeten 

geweerd worden uit het natuurgebied zodat grote hoefdieren daar ongestoord kunnen leven. De 

PvdD is van mening dat de Landbouwvisie verschillende goede uitgangspunten bevat, zoals de 

inzet op het verspreiden van biologische technieken naar de gangbare landbouw, het stimuleren 

van kennisverspreiding over nieuwe diervriendelijke methodieken en het stimuleren van 

biologische technieken in de gangbare veehouderij. Echter, er zijn ook zaken waar de PvdD niet 

enthousiast over kan worden. Verschillende problemen worden wel benoemd, zoals 

volksgezondheid en biodiversiteit, maar daar wordt verder geen invulling aan gegeven. Nu is 

men op een kruispunt aangeland wat betreft de Utrechtse landbouw. Dat geeft de provincie de 

mogelijkheid fundamentele keuzes te maken en daar in te sturen o.a. door middel van een 

structuurvisie. Deze visie is wat de PvdD betreft teveel gefocust op schaalvergroting. De komst 

van megastallen wordt dan ook mogelijk gemaakt. De vraag is of de provincie schaalvergroting 

moet faciliteren of dat men moet gaan voor een meer kleinschalige maar duurzame landbouw. 

De PvdD verkiest de tweede optie, d.w.z. een optie zonder megastallen. Ronduit teleurstellend is 

het standpunt ten aanzien van de volksgezondheid die in het geheel in voorliggende visie 

ontbreekt. Dat onderwerp wordt afgedaan met de mededeling dat daarover te weinig kennis 

voorhanden is. De risico’s zouden onvoldoende duidelijk zijn. De PvdD is het eens met het 

standpunt dat er meer onderzoek nodig is, wat betreft de relatie landbouw en volksgezondheid. 

Het valt echter niet te ontkennen dat er sterke signalen zijn in deze. Zo blijkt uit onderzoek van 

het RIVM dat omwonenden van intensieve veehouderijen vaker gezondheidsproblemen 

rapporteren dan vergelijkingsgroepen. Het gaat dan vooral om klachten aan de luchtwegen. 

Op pag. 35 staat een passage die hij interpreteert als dat er wel een relatie is maar dat de 

grenswaarden nog nader onderzoek behoeven. Dat is wat anders dan de veronderstelling dat het 

nog niet duidelijk zou zijn of er wel een relatie is. Een ander RIVM rapport over 

antibioticaresistente bacteriën in Nederlands oppervlaktewater in veeteeltrijk gebied vertoont 

verhoogde concentraties antibiotica resistente bacteriën aan in veeteeltrijk gebied. 

Grootschaligheid en veedichtheid brengen in een gebied volksgezondheidsrisico’s met zich mee. 

Het RIVM adviseert ruimtelijke instrumenten te gebruiken voor sturing. De vraag is of er 

onvoldoende kennis is om te sturen of dat er een politieke keuze gemaakt wordt om 

grootschaligheid en de komst van grote veefabrieken te faciliteren. In dat verband is het 
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interessant de totale maatschappelijke kosten van grootschaligheid af te zetten tegen de 

economische opbrengst. Het is jammer dat de door gedeputeerde Krol genoemde 

gezondheidsonderzoeken van het RIVM en de Universiteit van Amsterdam in het memo van 5 

september niet als bijlage bij het stuk zijn toegevoegd. Mede in het licht van de PRS ziet de 

PvdD graag een meer proactieve provincie in deze. Daarnaast wil zijn fractie suggesties doen 

voor een duurzame landbouw in 2025: 

 Ontwikkel een toekomstplan, specifiek gericht op duurzame veehouderij. 

 Onderzoek de mogelijkheden van een transitiefonds om omschakeling naar een duurzame 

veehouderij te stimuleren. 

 Sluit regionale nutriëntenkringlopen door de productie van eiwitrijk veevoeder te 

stimuleren en onderdeel te maken van innovatieve pilotprojecten. Dat wil zeggen dat soja 

niet meer uit het buitenland moet worden gehaald. 

 Kies binnen de structuurvisie vanuit ruimtelijke oogpunt voor de landschappelijke waarde 

van het kleinschalige grondgebonden veehouderij waarbij uitbreiding of nieuw vestiging 

van intensieve veehouderij niet past. 

 Hou de komst van megastallen tegen. 

 Stimuleer weidegang van koeien. 

 Zet waar nodig in op krimp van de veestapel. 

 Ondersteun de ontwikkeling van multifunctionele landbouw en versterk de band tussen 

boer en burger, denk daarbij ook aan regionale markten. 

 Zorg voor meer samenwerking tussen boer en natuur. 

Voorts meldt de heer V.d. Steeg dat de PvdD in de P.S.-vergadering zal terugkomen op het 

onderzoek van het wetenschappelijk bureau van de PvdD over de maatschappelijke discussie 

omtrent megastallen.  

 

De voorzitter excuseert zich voor het feit dat de heer H. Veldhuizen, voorzitter van LTO Noord, 

nog geen gelegenheid tot inspreken heeft gehad. Hij geeft alsnog het woord aan de heer 

Veldhuizen.  

 

De heer Veldhuizen laat weten dat LTO Noord blij is dat de Landbouwvisie van de provincie 

Utrecht er vanuit uit gaat dat er meer ruimte voor ondernemen komt. Echter, de extra 

aanvullende voorwaarden mogen er niet voor zorgen dat die extra ruimte onbereikbaar wordt en 

dat daarmee de achterstandpositie van de Utrechtse land- en tuinbouw ten opzichte van andere 

provincies wordt bevestigd c.q. zelfs versterkt. De heer Veldhuizen noemt de volgende 

aandachtspunten:  

 De bedrijven in Utrecht zijn gemiddeld 30% kleiner dan landelijk de standaard is. Dat 

geeft zorg over de concurrentiekracht. Er moet wel degelijk iets gebeuren om de 

ontwikkelingsruimte voor de landbouw te stimuleren. Dat zal ook een ambitie moeten 

zijn en daar is schaalvergroting voor nodig. Om vele redenen zal een groot aantal boeren 

in de komende jaren gaan stoppen. Van de overblijvende bedrijven zal een groot deel 

voldoende hebben aan 1,5 ha. bouwblok. Dat moet nog wel gerealiseerd worden in de 

bestemmingsplannen. LTO Noord vraagt zich af wat de doorzettingsmacht is van dit stuk. 

Het is een bouwsteen voor de PRS en de PRV; dat moet daar dan ook in worden 

geregeld. Vele fracties refereerden aan de excursie die LTO Noord georganiseerd heeft in 

de Bethunepolder. Duidelijk werd daar zichtbaar dat er ook bedrijven zijn die niet zo heel 

erg groot worden maar toch te weinig ruimte krijgen.  

 Eerder werd er in deze commissie ingegaan op de biomassa. Het verwaarden van 

biomassa zal bij uitstek op agrarische bedrijven gaan plaatsvinden, maar daar is wel 

ruimte voor nodig; 1,5 ha. kan dan teweinig zijn. 
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 In het stuk worden diverse randvoorwaarden genoemd. Zo moeten stallen voldoen aan de 

maatlat duurzame veehouderij. Die generieke omschrijving gaat veel te ver. Dat geldt ook 

voor de bovenwettelijke ammoniakmaatregelen; dat is een onzinnig voorschrift voor de 

bedrijven en gebieden die niet in de invloedsfeer van een Natura 2000 gebied liggen. 

 De regels voor erf afspoeling gaan in 2027 voor iedereen gelden. Dat hoeft dan ook niet 

apart te worden geregeld in deze visie.  

 Ook het onderwerp dierrechten is actueel maar in het nieuwe Mestakkoord gaan de 

dierrechten weg en zal dat op een andere manier worden geregeld. 

 Zojuist werden er vragen gesteld over de stadslandbouw. Dat is een fraaie term, echter, 

wanneer er geen duidelijke RO-randvoorwaarden worden gesteld voor de stadslandbouw, 

dan zal geen enkele ondernemer dat oppakken. 

 LTO Noord  is blij met de ruimte voor ondernemers maar de extra aanvullende 

voorwaarden mogen er niet toe leiden dat die ruimte onbereikbaar wordt. De extra ruimte 

voor de landbouw moet voorts doorwerken in de bestemmingsplannen. In deze financieel 

veranderende tijden moeten de agrarische ondernemers in de provincie worden 

gekoesterd. De PVV noemde dienaangaande een mooi voorbeeld.  

 Gehoord het positieve commentaar van deze commissie op de excursie naar de 

Bethunepolder, vindt de heer Veldhuizen het een goed idee vaker dergelijke excursies te 

organiseren; daarmee valt er nog een wereld te winnen. 

 

De voorzitter geeft de commissie gelegenheid om vragen te stellen. 

 

De heer Bekkers gaat ervan uit dat LTO Noord het voor zijn achterban belangrijk vindt zodanige 

informatie te verschaffen dat desinvesteringen worden voorkomen en toekomstgerichte 

investeringen worden bevorderd. Voorts vraagt hij hoe LTO Noord staat tegenover verantwoord 

maatschappelijk ondernemen. 

De heer Veldhuizen antwoordt dat de agrarische sector als geen ander weet dat agrarisch 

verantwoord ondernemen noodzakelijk is. Ook weet de sector als geen ander dat de producten in 

een mondiale markt moeten worden afgezet. De agrariër moet tussen beide balanceren. Wanneer 

de ondernemer teveel naar één kant balanceert, dan dreigt een financiële strop en dat kan men 

zich niet veroorloven. De agrariër kan niet verder gaan dan de Europese standaard. 

De heer Bekkers vraagt of er over 10 jaar meer eisen of minder eisen aan dierrechten zullen 

worden gesteld. 

De heer Veldhuizen antwoordt dat het voor hem volslagen helder is dat er op dat gebied alleen 

maar meer eisen zullen worden gesteld. Hij benadrukt dat grotere stallen daadwerkelijk de 

mogelijkheid bieden om dat te realiseren. 

 

De heer De Heer begrijpt dat de heer Veldhuizen pleit voor heldere RO-regels voor wat betreft 

de stadslandbouw, omdat anders geen enkele agrariër zich aan de standslandbouw zal wagen. 

Zijn vraag is of de heer Veldhuizen verwacht dat agrariërs zich wel zullen gaan verbreden,  

wanneer er voor de stadslandbouw heldere regels in de PRV worden opgenomen. Voorts stelde 

de heer Veldhuizen meer werkbezoeken voor. De ChristenUnie stelt voor om op werkbezoek te 

gaan in Vathorst Noord, waar boeren en burgers voorstanders zijn van stadslandbouw. Hij vraagt 

of LTO Noord dat wil gaan organiseren. 

De heer Veldhuizen antwoordt dat hij open staat voor suggesties; hij wil de commissie graag 

meenemen naar plaatsen waar vragen over zijn. Wat betreft de eerste vraag van de ChristenUnie 

stelt de heer Veldhuizen dat er voldoende agrariërs zijn die met stadslandbouw aan de slag willen 

gaan, echter, zij bevinden zich meestal niet op de juiste plek. De boer in de stadsrand wil meestal 

“plankgas boeren”. De gedeputeerde zal moeten nadenken over de vraag hoe kan worden 

voorzien in de gewenste verschuiving van bedrijven. Daarvoor is eigenlijk altijd geld nodig.  
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De voorzitter dankt de inspreker voor zijn inbreng. 

 

Gedeputeerde Krol constateert dat er erg veel opmerkingen en vragen naar voren zijn gebracht.   

Hij heeft gemerkt dat de opvattingen van de fracties over de Landbouwvisie erg divers zijn en 

zich tussen politieke uitersten bevinden. Het is duidelijk dat deze Landbouwvisie niet geheel naar 

de smaak kan zijn van alle P.S.-leden maar, naar hij hoopt, wel van het overgrote deel van P.S. 

P.S. hebben gevraagd om een Landbouwvisie die als bouwsteen gaat dienen voor de PRS met 

een ruimtelijke insteek op de landbouw. Er zijn zojuist vragen gesteld die buiten het provinciale 

erf om gaan. Deze verdienen zeker aandacht maar behoren niet tot de verantwoordelijkheid van 

de provincie. 

Het is een goede zaak dat met elkaar wordt gesproken over de vraag hoe de landbouw in de 

provincie Utrecht er over ca. 15 jaar uit zal zien. Uitgesproken wordt dat de provincie gelooft in 

een duurzame landbouw, in een duurzame groei en in een waardevol gevarieerd landschap. De 

belemmeringen van Utrecht zijn ook de kansen van Utrecht. De provincie is klein en druk en dat 

levert altijd strijd om ruimte op. De consequenties daarvan zijn dat de landbouwbedrijven in de 

provincie Utrecht kleiner zijn dan gemiddeld in Nederland. Bij eventuele wensen voor 

uitbreidingsmogelijkheden van duurzame landbouw moet er ook harder geknokt worden; de 

omgeving en de politiek zitten daar bovenop. In de visie staat dat de landbouw ook op langere 

termijn voor Utrecht een belangrijke beheerder van de grond in Utrecht zal blijven. Die 

noodzaak is zelfs groter geworden door de schaarse rijksmiddelen. In de toekomst zal nog veel 

meer dan nu met de grondeigenaren, voor een groot deel agrariërs, afspraken moeten worden 

gemaakt over duurzaam beheer van de gebieden. De landbouw in Utrecht zal een groot deel van 

het beheer en de recreatieopgave voor zijn rekening moeten nemen. De overheid zal daarvoor 

randvoorwaarden moeten scheppen zodat de landbouw dat op een fatsoenlijke manier kan blijven 

doen. De ontwikkeling van de landbouwbedrijven in Utrecht naar meer duurzaamheid, meer 

diervriendelijkheid, betere landschappelijke inpassing, meer relatie met inwoners van de stad, is 

al lang ingezet. De politiek heeft daar uitgesproken opvattingen over, echter, “buiten marcheert 

de karavaan van de Utrechtse landbouw” al lang in de richting van een veel duurzamer en 

diervriendelijker bedrijfsvoering. Gegeven de mogelijkheden van de provincie, zal er alles aan 

moeten worden gedaan die ontwikkelingsrichting te stimuleren, te enthousiasmeren en in een 

bijzonder geval zelfs te subsidiëren hoewel die mogelijkheid beperkt is. In het landelijk gebied 

worden door ondernemers prachtige initiatieven genomen op het gebied van bv. stalontwerpen. 

Op het Eiland van Schalkwijk heeft een ondernemer (de familie Uijttewaal) een prijs gewonnen 

met zijn innovatieve varkensstal; het ging hier om het beste ontwerp met een maximale inpassing 

in het landschap. De sector is volop bezig met innovatie. Uit eigen beweging weet hij dat de 

boerderij Ravestein van de familie Tupker met een eigen landwinkel vele burgers uit de regio 

aanspreekt. In de landwinkel wordt vlees van eigen koeien maar ook andere producten verkocht. 

Gedeputeerde Krol noemt dat een fantastisch bedrijf waar dier en mens beter van worden. Er 

vindt een revolutie in het landbouwbedrijf plaats, die ondernemers gedreven is. Ondernemers 

zien kansen in verduurzaming, in meer diervriendelijkheid en minder antibiotica. Dat is ook een 

manier om in de keten weer eigen controle te krijgen. Deze ondernemers hebben een eigen spoor 

van producent naar consument weten te ontwikkelen waardoor ze zelf weer de regie van het 

proces in handen hebben gekregen. Het gaat om aanvullende diensten als voedsel, natuur, 

recreatie of een kinderdagverblijf; dat alles is mogelijk, juist omdat de boerenbedrijven in 

Utrecht zich dicht bij concentraties van mensen bevinden. Spreker benadrukt dat er in Utrecht 

sprake is van een verduurzaming van serieuze agrarische ondernemers. Er zijn natuurlijk ook 

ondernemers die “plankgas willen boeren” en die genoeg hebben aan 100 melkkoeien met een 

beperkte uitbreidingswens.  



 19 

Utrecht heeft 20 agrarische bedrijven die een bouwblok hebben van meer dan 1,5 ha. Het 

convenant over de Bethunepolder is bijna rond het bedrijf van Willem v.d. Linde heen gebouwd 

zodat deze boer toch in het natuurgebied kan blijven voortbestaan. Dat is te danken aan de niet 

aflatende inzet van Willem v.d. Linde en van de provincie. De heer V.d. Linde pleit ervoor de 

bouwblokken niet op centimeters te bepalen maar af te meten aan kwaliteit, diervriendelijkheid, 

landschappelijke inpassing.  

Voorts verwijst gedeputeerde Krol naar het Rondeel in Barneveld, bekend door de verkoop van 

eieren in ronde bakjes. De bezoekers zijn enthousiast en onder de indruk van de duurzaamheid en 

diervriendelijkheid van dat bedrijf, echter, het bouwblok is groter dan 1,5 ha.  

Dat wil zeggen dat dierenvriendelijkheid, dierenwelzijn en verduurzaming in de landbouw niet 

altijd een rechtstreekse koppeling heeft met de omvang van het bouwblok. De meest duurzame, 

diervriendelijke en innovatieve bedrijven hebben vaak een groot bouwblok nodig. 

Dienaangaande verwijst hij ook naar de Lindenhoff in Baambrugge, die de meest innovatieve 

stal in Nederland heeft, als het gaat om het welzijn van koeien. Dat vraagt wel ruimte. 

Gedeputeerde Krol pleit ervoor de discussie “groot is fout en klein is mooi” niet meer te voeren. 

Als er meer ruimte nodig is, dan moet dat vooral onder de voorwaarden zoals door de provincie 

Utrecht zijn geschetst. 

De PRS is een document met een juridische werking en een juridische binding. In het verlengde 

van de PRS, is in de Landbouwvisie op globale wijze gelijkluidend aangegeven dat groei onder 

de geschetste voorwaarden is toegestaan. Deze voorwaarden zijn zeer uitgebreid geformuleerd. 

Wanneer een ondernemer aan zijn maximum zit, wat betreft dierenwelzijn, en er  is nog een plus 

mogelijk wat betreft landschappelijke inpassing, dan is dat toegestaan. Om die reden staat er 

“en/of”. Echter, dat wordt in de PRS geregeld en niet in de Landbouwvisie.   

Op een eerdere vraag van de PvdA laat gedeputeerde Krol weten dat hij geen moeite heeft moet 

de toevoeging “waardevol”, waar het gaat om de gevarieerde landschappen. 

De Landbouwvisie is een bouwsteen voor de PRS. Wat betreft de volksgezondheidsrisico’s, zou 

er een relatie kunnen zijn tussen de aanwezigheid van intensieve veehouderijbedrijven en de 

nabijheid van mensen. Nagegaan is of daar rapporten over beschikbaar zijn. Het IRAS rapport is 

bekend en daarin staat dat niet eenduidig kan worden aangegeven dat er relaties zijn tussen 

volksgezondheid en de reguliere veehouderij, zie pag. 34 en 35 van de Landbouwvisie. 

Aangezien er geen verband kan worden aangetoond, kan de provincie daar geen ruimtelijke 

vertaling aan geven. Aanvullend heeft minister Schippers van Volksgezondheid de 

Gezondheidsraad om een advies gevraagd over nut en noodzaak van minimale afstanden tussen 

veebedrijven en woongebieden. Dat advies zal begin 2012 worden uitgebracht. Wanneer dat een 

duidelijke aanbeveling oplevert, dan zal dat worden meegenomen in de PRS die eind 2012 

uitkomt. Er zijn vele bouwstenen voor de PRS gemaakt. Deze worden niet steeds aangepast aan 

nieuwe inzichten. Met de kennis die er op dat moment is wordt de definitieve PRS op dat punt 

wél aangepast.  

Het CDA had meer visie in de Landbouwvisie verwacht. Ook werd er een vraag gesteld over de 

300 NGE en de bouwblokken. De provincie heeft geconstateerd dat een definitie van megastal 

op basis van NGE’s feitelijk niet te maken is; dat is geen goede basis om de omvang van een 

bedrijf te meten. De hele grote ondernemingen met prachtige ontwikkelingen, zijn wat spreker 

betreft geen megastal. Daar gaat het om duurzame ondernemers waar de provincie trots op is en 

een negatieve associatie is daar niet op zijn plaats. Veefabrieken gaan over een type veehouderij 

die men in Utrecht bijna niet kent en die de provincie ook niet wenst.  

Het kaderdocument over de AVP zal op 12 december uitsluitsel geven over de vraag hoe met de 

gebiedscommissies zal worden omgegaan. Een en ander zal in de novembervergadering van de 

commissie RGW aan de orde komen. Op voorhand stelt spreker dat de decentrale, 

gebiedsgerichte aanpak in de provincie Utrecht wordt gehandhaafd.  
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In het VO PRS zijn duidelijke afspraken gemaakt over vereenvoudiging van procedures voor 

bedrijven die gezamenlijk een biomassacentrale willen plaatsen. Wanneer dat beter moet worden 

verwoord, dan hoort hij graag suggesties. 

D66 vroeg naar inkoop van diensten. De provincie koopt agrarisch natuurbeheer in; de provincie 

vergoedt agrarische ondernemers via de SNL regeling voor het leveren van agrarisch 

natuurbeheer. De landbouwer levert een dienst en daar krijgt hij een bepaalde vergoeding voor. 

Dat is een vorm van ondersteuning, nl. een vergoeding voor gederfde inkomsten. 

Vragen zijn er gesteld over agrarisch natuurbeheer. De staatssecretaris stelt dat agrarisch 

natuurbeheer binnen de EHS een provinciale verantwoordelijkheid is en blijft. Agrarisch 

natuurbeheer buiten de EHS moet zich via het gemeenschappelijk landbouwbeleid  gaan 

afspelen. Dat alles moet nog geregeld worden. Het wordt complex wanneer een boer gebieden 

heeft die zowel in als buiten de EHS liggen.  

O.a. de PVV vroeg naar de uitvoeringsagenda. Dienaangaande verwijst hij naar pag. 16, de 

punten onder 3.3. Hij kan zich voorstellen dat aspecten als klimaat, energie, stadslandbouw e.d. 

aan de hand van concrete voorbeelden worden meegenomen in de uitvoeringsagenda. Het lijkt 

haalbaar om voor de zomer 2012 een uitvoeringsagenda voor de landbouwvisie gereed te 

hebben.  

Stadslandbouw is inspirerend en mooi. Mensen kunnen braakliggende terreintjes met groen gaan 

bebouwen maar dat is iets geheel anders dan de ondernemers in de landbouwsector. Het is goed 

dat provincie en gemeenten stimulerend zijn in hun RO-spoor wat betreft de stadslandbouw, 

maar daar is geen regulier serieus ondernemerschap mee gemoeid in de zin dat mensen daar hun 

boterham mee moeten verdienen. Om die reden krijgt de stadslandbouw geen plaats in de 

Landbouwvisie.   

Deze week komt er een schets uit van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid. 

Vragen zijn er gesteld over de commissie Alders. Tot verbazing van gedeputeerde Krol ging de 

commissie ook in op de maatschappelijke dialoog over schaalvergroting in de veehouderij. Het 

kabinet heeft de decentralisering van het ruimtelijk beleid ingezet. Tegelijkertijd wordt het 

landbouw- en natuurbeleid, behalve agrarisch natuurbeheer buiten de EHS, zonder geld 

gedecentraliseerd. Tegelijkertijd werd er een commissie in het leven geroepen die zich over grote 

stallen moet gaan buigen. Beter ware het z.i. geweest die vraag aan de provinciebesturen voor te 

leggen. In het rapport van de commissie Alders komt naar voren dat het niet zozeer om 

schaalvergroting gaat, maar om kwaliteitscriteria. Dat betekent dat de kwantiteitsdiscussie moet 

worden omgezet in een kwaliteitsdiscussie. In die zin sluit dat rapport aan bij de benadering van 

de Landbouwvisie van de provincie Utrecht. De staatssecretaris zal in november met een visie 

over schaalgrootte komen, echter, ook dat behoort in feite tot het terrein van de provincies.  

GroenLinks gaf aan dat groei om de groei niet de bedoeling van de Landbouwvisie kan zijn. 

Spreker heeft reeds betoogd dat dit niet aan de orde is. Landbouwondernemers in Utrecht moeten 

de kans krijgen om te bestaan en soms is schaalvergroting voor verduurzaming en meer 

dierenwelzijn nodig. Opmerkingen zijn er ook gemaakt over de prijs van vlees. De rollen van de 

overheden moeten wel goed gescheiden worden. De provincie gaat over de omvang van de 

stallen, de inpassing in het landschap en de bouwblokken maar de Tweede Kamer heeft 

zeggenschap over voedsel, mestbeleid, antibiotica en de BTW tarieven. Daarover moeten op 

nationaal niveau goede afspraken worden gemaakt. Het blijft overigens wat hem betreft 

onaanvaardbaar dat een ondernemer na aflevering van zijn producten pas later hoort wat daarvan 

de opbrengst is geweest. Een landbouwondernemer is niet de baas over het product dat hij 

geleverd heeft. Vandaar is er een ontwikkeling ontstaan om zaken buiten de sporen om te gaan 

regelen. Dat moet vooral op nationaal niveau worden opgepakt. Hij is graag bereid zonodig 

ondersteuning te leveren.   

Naar aanleiding van de opmerkingen van de ChristenUnie laat gedeputeerde Krol weten dat 

elementen over de stadsranden in de uitvoeringsagenda terecht zullen komen. De opmerking 
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over agrarisch natuurbeheer van de heer De Heer noemt gedeputeerde Krol interessant, niet in 

het kader van de Landbouwvisie, maar in het kader van de discussie over het beheer. De 

staatssecretaris stelt € 100 miljoen beschikbaar voor beheer; daarvan zal € 5 miljoen bij de 

provincie Utrecht terecht komen en dat is volstrekt onvoldoende om het beheer van bestaande en 

nieuwe natuur te financieren. Er wordt een discussienota voorbereid en in januari/februari wil hij 

met P.S. in gesprek gaan over het beheer dat met veel minder overheidsgeld gestalte moet gaan 

krijgen. Is het mogelijk de inrichting daar op aan te passen, is bijstelling van de natuurdoeltypen 

naar beneden mogelijk c.q. wenselijk, is de inzet van provinciaal geld nodig? Al die 

vraagstukken zullen in die discussie de revue moeten passeren. De vraag van de ChristenUnie 

hoort daarbij , nl. of agrarisch natuurbeheer moet worden beperkt tot de plekken waar dat het 

meeste nut heeft. Spreker heeft zich enigszins gestoord aan het artikel in Trouw waar de 

suggestie werd gewekt dat agrarisch natuurbeheer zinloos zou zijn en weggegooid geld zou zijn. 

Dat is niet juist. De omslag in de landbouw naar meer liefde voor het landschap is begonnen bij 

agrariërs die hun nek uitgestoken hebben, met name in het agrarisch natuurbeheer. Dat waren de 

grote voorlopers; zij beschermden de nesten van de weidevogels, zij pasten uitgesteld 

maaibeheer of mozaïekbeheer toe om de grutto’s te beschermen. Dat was weliswaar een kleine 

stap wat betreft ecologie, maar wel een grote stap als wegbereider voor een aantal actuele 

ontwikkelingen in de Utrechtse landbouw.  

De SGP maakte opmerkingen over ganzen en grote hoefdieren. G.S. zullen zich spoedig beraden 

over de notitie Grote Hoefdieren. Daarin worden duidelijke keuzes gemaakt wat betreft de 

acceptatie van grote hoefdieren in het Utrechtse. In de provincie Utrecht leven mens en dier dicht 

bij elkaar. Ecologische verbindingen worden aan elkaar geknoopt en dat vraagt dan ook wel 

enige acceptatie van bv. de grote hoefdieren. Dat geeft wel een spanningsveld, zo realiseert 

gedeputeerde Krol zich. G.S. zullen een duidelijke keuze maken en P.S. zullen daarover 

vervolgens oordelen. Spreker realiseert zich overigens wel dat de ganzenpopulatie hard terug 

moet. 50PLUS vindt dat de visie teweinig ingaat op de verbrede landbouw. Spreker verwijst naar 

pag. 21 en volgend waar uitdrukkelijk wordt ingegaan op de multifunctionele landbouw, 

verduurzaming en bredere functies. 

Gedeputeerde Krol neemt de kritiek van de PvdD ter harte maar er blijven ideologische 

verschillen. Deze Landbouwvisie zet de deur niet open naar een ongebreidelde schaalvergroting 

en naar dieren die te dicht op elkaar worden gezet of naar een landbouw die niet in het landschap 

past. Deze visie maakt een beweging in een ontwikkelingsrichting die ook de PvdD als gewenst 

beschouwt.   

Terugkomend op de inspraak van LTO Noord wat betreft ammoniak, deelt gedeputeerde Krol 

mede dat alle ammoniakreductie die in Utrecht kan worden gerealiseerd een bovengemiddeld 

positief effect heeft op ecologie en biodiversiteit, elementen waar in Utrecht niet goed op wordt 

gescoord. Ammoniakreductie heeft in het kader van de stikstofverordening een positief effect op 

de ondernemers die ruimte nodig hebben. Het totale gebied van Utrecht moet worden gebruikt 

om ammoniakreductie te bereiken, dat in de bank te stoppen en daarmee ondernemers te helpen 

die verder willen. Dat is ook vanuit het perspectief van LTO Noord gewenst.  

 

De voorzitter geeft gelegenheid voor een korte tweede ronde. 

 

De heer Bekkers constateert dat de gedeputeerde zojuist heel goed verwoordde wat de 

Landbouwvisie daadwerkelijk inhoudt. Hij herkent dat maar gedeeltelijk in de tekst van de 

Landbouwvisie; de reactie van de gedeputeerde over de koers en de richting is veel duidelijker 

dan voorliggende visie. GroenLinks vraagt of de gedeputeerde de tekst op onderdelen wil 

aanscherpen. Dat maakt het zijn fractie eenvoudiger om in te stemmen met deze visie. Wat 

betreft de voorwaarden werd verwezen naar de PRS en de PRV. GroenLinks kan ermee leven dat 
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de discussie over de voorwaarden in het kader van de PRS wordt gevoerd, o.a. als het gaat om de 

omvang bouwblok e.d. 

Gedeputeerde Krol heeft niet de behoefte zijn gedachten over de Landbouwvisie schriftelijk vast 

te leggen; dat roept ongetwijfeld weer reacties op bij andere fracties. Wel wil hij een toezegging 

doen wat betreft de relatie tussen Landbouwvisie en PRS. Hij is juist dat de PRS-teksten leidend 

zijn wat betreft de bouwblokken. Zijn ideologisch bevlogen betoog over hoe de Landbouwvisie 

moet worden geduid, zal hij in een versoberde vorm in de P.S. behandeling aan de orde stellen. 

Dat wordt dan onderdeel van de besluitvorming. 

 

Mevrouw Hoek benadrukt dat zij bij pag. 21 beslist niet is gestopt met lezen. Zij heeft G.S. 

gevraagd meer ruimte te geven aan de agrariërs. Zij vraagt dan met name aandacht voor de 

regelgeving en de lange doorlooptijd die daar vaak mee gemoeid is. Uit haar eigen omgeving 

weet zij dat agrariërs soms wel 5 of 6 jaar bezig zijn om hun plannen te realiseren. Dat is veel te 

lang terwijl de uitbreiding vaak van doorslaggevende betekenis is voor het kunnen voortzetten 

van het bedrijf. Nadrukkelijk vraagt zij om inperking van de regelgeving.  

Gedeputeerde Krol begrijpt wat mevrouw Hoek zegt; ondernemers lopen vaak tegen heel veel 

regels aan wanneer zij uitbreiding wensen. De provincie Utrecht moet zich beperken tot de 

provinciale regelgeving; dat is het enige dat door G.S. kan worden beïnvloed. Over de NB-wet is 

reeds gesproken en daar zijn afspraken over gemaakt en over het RO-spoor komt men later nog 

te spreken. 

 

De voorzitter rondt de discussie af. Eventuele resterende vragen kunnen alsnog schriftelijk 

worden ingediend.  

 

9.   Statenvoorstel Najaarsrapportage 2011 

10. Statenvoorstel begroting 2012 

De heer Balemans laat weten dat de VVD het politieke debat over beide agendapunten zal 

voeren in de komende P.S.-vergadering.  

 

Mevrouw Blom verwijst naar pag. 38, RODS. Aangegeven wordt dat er ook voor RODS een 

herijking in de maak is en dat de coalitie wil vasthouden aan de oorspronkelijke ambitie. De 

PvdA vraagt of dat nog steeds klopt. 

 

Mevrouw Doornenbal verwijst naar project 6, polder Groot Mijdrecht Noord. Op pag. 109 staat 

dat in het coalitieakkoord is aangegeven dat, wanneer de rijksmiddelen uitblijven, de provincie 

Utrecht opteert voor een sober plan met een taakstellend budget. Zij meent dat dit inmiddels al is 

gebleken. Wanneer er een soberder plan komt, dan zal dan nog in 2011 gereed zijn, zo blijkt uit 

de tekst. Het CDA is erg benieuwd wanneer het plan komt en hoe dat er uit gaat zien.  

 

De heer Boerkamp verwijst naar pag. 57, verdrogingsbestrijding. In de begroting wordt 

aangegeven dat er in 2012 een aantal gevolgen van de hernieuwde afspraken rond EHS en ILG 

wordt uitgezocht. D66 vindt dat rijkelijk laat, de verdrogingsbestrijding lijkt al een jaar stil te 

staan. Een jaar langer uitstel vindt D66 niet erg actief. Hij vraagt de toezegging van de 

gedeputeerde dat hij binnen enkele maanden met een notitie komt over de status en voortgang 

van de verdrogingsbestrijding in de TOP gebieden. 

 

De PVV zal in de P.S.-vergadering op beide agendapunten terugkomen.  

 

De heer Fastl sluit zich aan bij de vragen van D66. Aandacht vraagt GroenLinks voor LEU en 

NMU die met drastische bezuinigen in aanraking komen. Hij vraagt hoe G.S. daarmee omgaan.  
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Spreker citeert “Ruimtelijke ontwikkelingen worden afgewogen met een optimale mix van 

people, planet en profit.” Dat is een prachtige volzin en hij zal blijven volgen hoe dat in het 

provinciale beleid tot uitdrukking gaat komen.  

 

De SP zal in de P.S.-vergadering op beide agendapunten terugkomen.  

 

De heer De Heer wil een lans breken voor de subsidieregeling kleine landschapselementen. Uit 

het veld komt het signaal dat het heel jammer is dat die succesvolle regeling aan een laag 

maximum is gebonden. Op veel plekken kon in het verleden met weinig geld het 

landschapsonderhoud worden gestimuleerd. De gedeputeerde heeft eerder toegezegd dat hij in 

het kader van de discussie over de financiële middelen ook zal kijken naar de subsidieregeling 

kleine landschapselementen. De ChristenUnie vraagt daar extra aandacht voor. Ook vraagt de 

ChristenUnie bijzondere aandacht voor een doorstart van de landschapsbeheerploegen en de 

frictiekosten van de subsidieontvangende organisaties. Enkele organisaties die te kampen hebben 

met bezuinigingen, hebben snel een reorganisatie moeten doorvoeren met hoge kosten. Zij 

vragen nu om een bijdrage in de frictiekosten. Hij heeft begrepen dat P.S. daarover een notitie 

zullen ontvangen.  

 

De heer V.d. Lagemaat sluit zich aan bij de vraag van het CDA. 

 

De fractie van 50PLUS heeft nu geen vragen. 

 

Gedeputeerde De Vries  laat weten dat hij over de verdrogingsbestrijding geen aparte notitie zal 

uitbrengen. Op 12 december zal er over de AVP worden gesproken, de nieuwe aanpak die 

gebaseerd wordt op het Akkoord Natuur. Daaruit blijkt tevens op welke wijze de 

verdrogingsbestrijding ter hand zal worden genomen.  

 

Gedeputeerde Krol komt terug op de vraag van de PvdA over RODS. Met genoemde tekst wordt 

bedoeld dat, waar RODS wordt gedacht, de provincie RODS met behulp van planologisch beleid 

overeind wil houden. De tekst betekent niet dat de provincie de financiële ambities voor RODS 

overeind zou houden; dat is niet mogelijk. Met de partners vindt er momenteel een 

herijkingdiscussie over RODS plaats, zoals ook met de EHS is gebeurd. Op niet al te lange 

termijn zullen er over het RODS nadere keuzes moeten worden gemaakt.   

Het CDA stelde een vraag over Groot Mijdrecht Noord. Inderdaad is er nu sprake van een 

versobering van het project Groot Mijdrecht Noord, omdat er onvoldoende rijksmiddelen 

beschikbaar zijn. Inmiddels heeft de gedeputeerde overleg gevoerd met de stuurgroep maar ook 

apart met bewonersgroeperingen en Natuurmonumenten. De bewoners hadden geen mandaat 

meer om te spreken maar uiteindelijk hebben zij, na raadpleging van hun achterban, hun steun 

aan de Veenribbenvariant niet ingetrokken. Dat betekent dat ook de bewoners over een sobere 

variant willen meepraten. Natuurmonumenten vraagt zich af of er wel een ecologisch 

verantwoorde variant kan worden ontwikkeld nu er zoveel minder geld beschikbaar is. 

Gedeputeerde Krol heeft de indruk dat Natuurmonumenten uiteindelijk ook wel zal willen 

meepraten. A.s. donderdagavond heeft de gedeputeerde weer overleg met de stuurgroep. Hij 

betwijfelt of de uitkomsten al voor het einde van het jaar beschikbaar zullen zijn. Dat is wel in 

het coalitieakkoord en in de begroting gesteld, maar mogelijk is er wat meer tijd nodig. 

De opmerkingen van GroenLinks over LEU, NMU en de mix van people, planet en profit neemt 

hij ter harte. 

Naar aanleiding van de opmerkingen van de ChristenUnie over kleine landschapselementen en 

landschapsbeheerploegen deelt hij nogmaals mede dat G.S. daarover op 25 oktober een definitief 

besluit zullen nemen.   
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De voorzitter rondt de discussie over dit agendapunt af. 

 

11. Statenvoorstel Inpassingsplan landgoed Prattenburg 

Gedeputeerde Krol licht toe dat meerdere landgoederen de provincie hebben gevraagd een 

coördinerende rol op zich te nemen, gezien de problemen waarmee de landgoederen 

geconfronteerd worden. Ook landgoed Prattenburg heeft dat verzoek bij de provincie neergelegd. 

Dit landgoed is gelegen op zowel grondgebied van Rhenen als van Veenendaal. Met alle 

betrokkenen is uitgebreid gesproken over de toekomst van dit landgoed, ook als belangrijke 

beheerder van grote waardevolle delen van het landelijk gebied. De gemeenten Rhenen en 

Veenendaal hebben de provincie vervolgens gevraagd een bestemmingsplan (= Inpassingsplan) 

op te stellen. Het gaat hier om een zgn. vriendelijk Inpassingsplan, naar aanleiding van het 

convenant dat over landgoed Prattenburg is afgesloten. De provincie heeft dit niet kunnen 

voorzien en om die reden stond dit punt niet op de termijnagenda. De commissie wordt gevraagd 

in te stemmen met: 

- het voorstel dit project te benoemen tot project van provinciaal belang, zoals bedoeld in de Wro 

- en het opstellen van een Inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26 van de Wro. 

 

De heer Bekkers geeft aan dat hij voorafgaand aan deze commissievergadering heeft getracht 

technische vragen te stellen. Omdat er niemand aanwezig was die deze vragen kon 

beantwoorden, stelt hij ze nu: 

Vragen zijn er over de omvang van de hotelbestemming in het Schupsebos. Wat is daar de 

omvang van? In het contract staat “een hotelletje” terwijl er later melding wordt gemaakt van een 

hotel met 4 lagen met elk 50 kamers. GroenLinks vraagt zich af of dit wel een “hotelletje” is. 

De voorzitter laat weten dat deze technische vraag schriftelijk zal worden beantwoord.  

 

De heer Kilic begrijpt dat er in de toekomst mogelijk meer verzoeken aan de provincie worden 

voorgelegd wat betreft het opstellen van de inpassingsplannen/bestemmingsplannen. Zijn vraag 

is wie de kosten daarvan voor zijn rekening gaat nemen. Andere technische vragen zal de PvdA 

schriftelijk stellen. 

 

De heer Weierink vindt de rol van beide gemeenten in deze nogal dubieus. Er is gekozen voor 

een complexe constructie met een grondruil, terwijl er een convenant is gesloten dat rechtens niet 

dwingend is. Immers, het gaat hier niet om een contract maar om vrijblijvende afspraken. De 

afspraken hebben tot doel een economische drager voor het landgoed te krijgen. O.a. wordt 

gekeken naar de ontwikkeling van een hotel. De VVD vraagt hoe realistisch dat nu is. Voorts is 

het de vraag hoe de rol van de provincie als ontwikkelaar moet worden gezien, ook in relatie tot 

de kosten waarover door de PvdA een vraag werd gesteld. Aangegeven wordt dat een extern 

adviesbureau het plan moet gaan opstellen. De VVD vraagt zich af waarom de provincie geen 

kennis in huis heeft voor de ontwikkeling van dat plan. De VVD hoort graag welk bureau dit 

plan gaat maken. De VVD complimenteert gedeputeerde Krol met de rol die hij in deze heeft 

gespeeld. Wat de VVD betreft is dit wel een sterstuk. 

 

Mevrouw Broere las dit Inpassingsplan en verbaasde zich over de vele malen dat de term 

“duurzaamheid” daarin voor komt. Wat de PVV heeft verbaasd is dat de provincie in 2009 de 

regierol op zich heeft genomen. Het convenant dateert van 27 januari 2010 terwijl het pas op 18 

februari 2011 ondertekend is. Wat is de reden dat het zolang heeft geduurd? 

Op pag. 2 staat dat aan de ontwikkeling van het Inpassingsplan geen financiële consequenties 

zijn verbonden terwijl op pag. 1 staat dat de kosten worden gedeeld door de landgoedeigenaar en 
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de provincie. De ontwikkeling van het Inpassingsplan wordt aan een extern adviesbureau 

uitbesteed; is dat dan gratis? Terzake verwijst zij naar punt 3.4 van het convenant. 

Waarom ligt de verantwoordelijkheid voor de verkoop van het Schupse bos bij de SVGV terwijl 

het eigendom is van BBL en het streven is het te verkopen aan landgoed Prattenburg? De PVV 

heeft vragen bij die constructie. Voorts vraagt zij naar de procedure bij de ontwikkeling van het 

hotel; ook daar heeft haar fractie vragen over. In het voorstel wordt naar bijlagen verwezen, maar 

die bijlagen ontbreken.  

 

De heer Bekkers vraagt waarom de voorzitter nu wel toestaat dat er technische vragen worden 

gesteld. Hij vraagt in die zin om meer consistentie. 

De voorzitter geeft de heer Bekkers alsnog gelegenheid zijn technische vragen te stellen.  

De heer Bekkers licht toe dat hij zijn technische vraag al heeft gesteld, maar dat toen werd 

gesteld dat daar nu niet op geantwoord kon worden. 

De voorzitter begrijpt van de heer Bekkers dat de ambtelijke ondersteuning voorafgaand aan 

deze vergadering niet bereikbaar was. Hij betreurt dat. De algemene regel is dat technische 

vragen tijdig ambtelijk worden uitgezet. 

 

Mevrouw Hoek vraagt naar de voorwaarden voor de nieuw bouwlocatie die nog moet worden 

gevonden. Wordt dat een inbreidingslocatie of komt het in een buitengebied? Zij vraagt hoe lang 

de vergunning geldig blijft. 

 

De heer Duquesnoy hoorde de gedeputeerde bij de behandeling van de Landbouwvisie vertellen 

dat hij regelmatig op een boerderij komt om daar producten te kopen. Het is hem dan ook niet 

duidelijk waarom de gedeputeerde in dit plan ervoor kiest de boerderij weg te faseren en er een 

woon/zorg bestemming van te maken. In plaats van een Stay Okay wordt er nu een hotelletje 

voor de beter gesitueerden gepland. Wordt de recreatie daar op toegepast? Hoe is het contact met 

de Stay Okay geweest? Zijn er afspraken over het vertrek van Stay Okay gemaakt? 

In het voorstel staat weinig over de ontwikkeling van nieuwe natuur. De SP vraagt wat daarvan 

te verwachten valt en wat de kosten zijn van de provincie Utrecht. 

 

De heer Graaff komt terug op de gestelde vragen over het provinciaal belang en het opstellen van 

een Inpassingsplan. Het CDA is daar op voor. Dit is een mooi initiatief van twee gemeenten en 

een particuliere eigenaar. Het feit dat het om een particulier iniatief gaat spreekt zijn fractie aan. 

 

De heer Thonon laat weten dat D66 er op voor is dat de provincie zijn rol proactief oppakt. 

Anderzijds sluit zijn fractie zich aan bij vragen van de PvdA, VVD en PVV over de kosten. 

Spreker memoreert dat er in Hart van de Heuvelrug woningen in een EHS gebied worden 

gebouwd; daar wordt de saldobenadering toegepast. Advocaat van de duivel spelend, is zijn 

vraag wat er zou gebeuren als dat principe ook op Prattenburg zou zijn toegepast.  

 

De heer De Heer laat weten dat de ChristenUnie van plan is in te stemmen met de beide 

beslispunten. Waardering is er voor de provinciale regisseursrol in deze. 

 

Gedeputeerde Krol zet uiteen dat er twee soorten kosten zijn bij het opstellen van een 

bestemmingsplan/Inpassingsplan. Wanneer een bestemming wordt gewijzigd, kan de waarde 

stijgen of dalen met planschade tot gevolg. De kosten van het maken van het plan zelf zullen 

worden gedeeld door de landgoedeigenaar en de provincie Utrecht, zie pag. 1. Gevraagd werd 

waarom de provincie Utrecht daarvoor externe ondersteuning nodig heeft. De provincie maakt 

vrijwel nooit bestemmingsplannen of inpassingsplannen. Dat behoort tot de taken van gemeenten 

maar vrijwel alle gemeenten besteden dat aan externe bureaus uit. In het provinciehuis is nooit 
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expertise opgebouwd voor het opstellen van bestemmingsplannen en inpassingsplannen. 

Uiteraard mag de commissie weten aan welk bureau de opdracht wordt uitbesteed. 

Landgoed Prattenburg is eigenaar van het landgoed en de grond. Het landgoed had besloten de 

Stay Okay ontwikkeling op die locatie te beëindigen en de huur werd opgezegd. De Stay Okay 

locatie wordt omgevormd. De bebouwing gaat weg en er komt iets kleinschaligs voor terug 

waardoor de kwaliteit van het landgoed op die locatie toeneemt. Het Schupsebos had een 

bestemming voor de bouw van een groot hotel, midden in het bos, op grond die vroeger van het 

landgoed was. De ondernemer, die de gronden in bezit had, ging failliet en toen de gronden 

beschikbaar kwamen heeft de provincie Utrecht die gekocht. Vervolgens heeft de provincie de 

bouwtitel van het hotel eraf gehaald. Dat heeft waardedaling van de grond tot gevolg gehad maar 

dat alles om te voorkomen dat er een ruimtelijk ongewenste ontwikkeling zou plaatsvinden. Het 

Schupsebos zal weer worden teruggegeven aan het landgoed, zonder die bouwtitel. Wel wordt 

die verdienmogelijkheid in kleinschalige vorm op een andere plek niet uitgesloten maar in het 

convenant zijn daar geen afspraken over gemaakt.  

De SVGV is erbij betrokken. Deze gebiedscommissie is in dit gebied de regisseur en had 

mandaat om gronden te kopen en te verkopen in overleg met de provincie. Het Inpassingsplan 

voor landgoed Prattenburg is volgens de gedeputeerde een prachtig voorbeeld van maatwerk. 

Dergelijke convenanten zijn ook afgesloten met de landgoederen Den Treek, De Boom en 

Pijnenburg. Dit concept wordt dus over de volle breedte van de provincie toegepast om te 

voorzien in continuïteit van de landgoederen en om de doelstellingen van gemeenten en 

provincie op het gebied van recreatie, natuur en kwaliteit van het gebied te kunnen halen. Dat 

alles wordt vastgelegd in een convenant. Dat convenant wordt vervolgens ruimtelijk vertaald in 

een Inpassingsplan of een bestemmingsplan.  

Wanneer de P.S.-leden vanuit de ambtelijke organisatie onvoldoende antwoorden op hun vragen 

ontvangen, dan kunnen zij zich altijd wenden tot het afdelingshoofd, G.S. of de griffie. P.S. 

moeten naar zijn mening altijd terecht kunnen bij de ambtelijke organisaties, zodat P.S. en G.S. 

zich afdoende op de vergaderingen kunnen voorbereiden. 

 

De voorzitter sluit zich daarbij aan. Hij spreekt met de commissie af dat er in volgende 

vergaderingen geen technische vragen meer worden gesteld; deze moeten vooraf zijn ingediend. 

 

De heer Bekkers laat weten dat hij het antwoord van G.S. op zijn eerdere vragen afwacht. Op 

zich kan GroenLinks zich wel in dit voorstel vinden. 

Ook de PvdA kan zich in het voorstel vinden maar wacht de antwoorden op vragen af. 

 

De voorzitter constateert dat het hier om een sterstuk gaat, tenzij fracties voorafgaand aan de P.S. 

vergadering laten weten dat zij dat anders zien. 

 

12. Statenbrief verzoek van de gemeente De Bilt om ontheffing van artikel 4.1, lid 5 artikel 

9.1 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening voor de realisatie van De Leijen-Zuid 

De heer Bekkers grijpt dit voorstel aan om te illustreren dat het nodig is in de nieuwe PRS en 

PRV kwaliteiten helder te definiëren en iets meer maatwerk in de rode contouren aan gemeenten 

over te laten, zodat oplossingen zonder teveel regeldruk tot stand kunnen worden gebracht. Hij 

begrijpt dat de oude locatie binnen de EHS komt te vervallen; blijft de bestemming daarvan 

natuur? 

In de tweede zin van de brief staat dat de gemeente De Bilt een andere locatie “moest” zoeken. 

Desgevraagd liet de ambtelijke organisatie hem weten dat de gemeente al afspraken met een 

projectontwikkelaar had gemaakt. GroenLinks adviseert G.S. gemeenten aan te spreken op het 

feit dat er geen sprake mag zijn van bouwen in de EHS of oprekking van de rode contouren, 

wanneer er eerder afspraken met projectontwikkelaars zijn gemaakt.   
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De heer Thonon sluit zich hierbij aan. 

D66 begrijpt dat de bouwlocatie in de EHS komt te vervallen, echter, daar ging men toch al niet 

bouwen, gezien de bezwaren die dat opriep. Dit lijkt een sigaar uit eigen doos. Er wordt 

vervolgens verder gezocht maar men komt niet binnen de rode contour uit. Dan wordt toch weer 

de rode contour verlegd. Spreker ziet op dat punt niet de verbetering ten opzichte van de 

landschappelijke kwaliteit. Sterker nog: men komt zelfs in het Groene Hart terecht. Gelet op de 

nieuwe PRV is zijn vraag of daar in de toekomstige situatie ook een landschappelijke 

kwaliteitsverbetering had plaatsgevonden. D66 meent dat dit plan niet nu, maar ook niet in de 

toekomst doorgang kan vinden. Zijn vraag is voorts of de bouwvergunning voor de bouwlocatie 

in de EHS is ingetrokken.  

 

De heer Ubaghs benadrukt dat, voor zo’n belangrijk punt als wonen, de rode contouren van de 

PVV altijd mogen worden opgerekt.  

 

Mevrouw Hoek laat weten dat 50PLUS zich in deze statenbrief kan vinden.  

 

De heer De Heer sluit zich aan bij de opmerking van GroenLinks over vastlegging van de rode 

contour in de PRS. 

 

De heer Kilic kan zich in dit voorstel vinden. 

 

Gedeputeerde Krol licht toe dat de gemeente De Bilt lang heeft geworsteld met de locatie 

Beukenburg. Daar ligt een bouwmogelijkheid op. De redenering van D66 dat die mogelijkheid 

niet wordt benut en ook niet benut gaat worden, houdt dan ook geen stand. Overigens ging het 

hier om een ontwikkeling die door alle partijen als ongewenst werd betiteld. De gemeente heeft 

ordentelijk en op tijd contact gezocht met de provincie om te zoeken naar ruimtelijk 

aanvaardbare alternatieven. Spreker laat weten dat er in de nieuwe PRS een iets flexibeler 

instrumentarium komt om dergelijke problemen op te lossen, maar dit verzoek van de gemeente 

De Bilt moet nog volgens de oude systematiek worden aangepakt. Deze transactie is vanuit 

ruimtelijk perspectief verdedigbaar, gelet op de winst in Beukenburg en het verlies in De Leijen-

Zuid. Om die reden stellen G.S. deze geringe contouraanpassing voor. Na het horen van P.S. zal 

het college van G.S. hierover een definitief besluit nemen.  

 

De heer Thonon vraagt nogmaals of de bouwvergunning op de oorspronkelijke locatie in de EHS 

is ingetrokken. Voorts ziet D66 niet de winst die zou behaald worden met het bouwen buiten de 

rode contour, immers, in de EHS zou toch niet worden gebouwd. 

Gedeputeerde Krol herhaalt dat er een onherroepelijke bouwmogelijkheid is die in de toekomst 

mogelijk tot bebouwing had geleid. De stelling dat er nooit gebouwd gaat worden kan dan ook 

niet worden gestaafd. In de hoge druk situatie in Midden Nederland, zou er wellicht toch 

gebouwd gaan worden. Nu kan dat niet meer. De gemeente De Bilt is eigenaar geworden van 

locatie Beukenburg en heeft in een B&W besluit vastgelegd dat de bouwmogelijkheden op die 

locatie komen te vervallen; dat zal moeten worden meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan.  

 

13. Statenvoorstel Bestuursakkoord Water 

Dit voorstel gaat als sterstuk direct door naar P.S. 

 

14. Zienswijze structuurvisie infrastructuur en ruimte 

De heer Thonon complimenteert de gedeputeerde met deze excellente zienswijze. 
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15. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering   

 

 


