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2011RGW137 

VERSLAG van de extra vergadering van de statencommissie Ruimte, Groen en Water d.d. 27 

oktober 2011 

 

Aanwezig: 

Drs. A.H.L. Kocken (voorzitter), drs. R.W. Krol (gedeputeerde), E.R.M. Balemans (VVD), drs. 

F.H.W. Bekkers (GroenLinks), mw.drs. U.P. Blom (PvdA), drs. J.G. Boerkamp (D66), mw. E.J. 

Broere (PVV), J. Fastl (GroenLinks), drs. C. de Heer (ChristenUnie), N.J.P. Hoefnagels (D66), mw. 

W.M.M. Hoek (50PLUS), ing. D. Kilic (PvdA), G.A.de Kruijf (CDA), J. v.d. Lagemaat (SGP), 

mw.drs. A.M.C. Mineur (SP), R. Roos (50PLUS), ing. H.N. Scherer (PVV), W. van der Steeg 

(PvdD), dr. I. Thonon (D66) en mr. D.S.L. Tuijnman (VVD) 

  

Afwezig: drs. W.J. Ubaghs (PVV) met bericht van verhindering  

 

 

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

 

 

1. Opening 

De voorzitter, de heer Kocken, opent de vergadering met een woord van welkom. 

Hij memoreert dat het hoofdonderwerp van deze vergadering, het Voorontwerp Provinciale 

Ruimtelijke Structuurvisie, reeds diverse malen in informatieve zin met de commissie RGW is 

besproken. De commissie heeft voorts 160 schriftelijke vragen ingediend die door de gedeputeerde 

zijn beantwoord. Deze zijn besproken tijdens het woordvoerdersoverleg. Daarnaast vond er op 29 

september jl. een bijeenkomst met maatschappelijke organisaties plaats.  

De voorzitter memoreert vervolgens de inspirerende bijeenkomst over het VO PRS  met de Jongeren 

Denktank, die voorafgaand aan deze commissievergadering plaatsvond. 

 

2. Mededelingen 

Geen bijzonderheden. 

 

3. Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

4. Ingekomen stukken (deze hebben betrekking op het VO PRS en worden bij de behandeling 

van agendapunt 5 betrokken): 

4.1 Mevr. M. van der Hoorn inzake Akkoord van Utrecht (RGW115) 

4.2 Vereniging Vrij Polderland inzake VO PRS (RGW118) 

 

5. Statenbrief Voorontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening inclusief 

schriftelijke vragen van commissieleden en beantwoording 

5.1 Statenbesluit inclusief commissieadvies Hoofdlijnen voor het Akkoord van Utrecht en 

Herijking EHS 

5.2 PCL advies over VO PRS 

5.3  PCL advies over Stadlandzones 

5.4  Notitie Reikwijdte en Detailniveau plan MER voor de Ruimtelijke Structuurvisie 

5.5 Ingekomen stukken De Utrechtse Waarden inzake zorgen om kwaliteit Landschap 

Utrechtse Waarden (RGW93), Stichting Vrienden Soester Eng (RGW101) en ingekomen 
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stukken 4.01 mevr. M. van de Hoorn over Akkoord van Utrecht (RGW115) en 4.2 

Vereniging Vrij Polderland over VO PRS (RGW118) 

De voorzitter memoreert dat het Akkoord van Utrecht, op verzoek van de heer V.d. Lagemaat, ook 

zal worden betrokken bij de behandeling van het VO PRS omdat het Akkoord van Utrecht een 

doorwerking heeft in de PRS. In de decembervergadering van deze commissie zal specifiek worden 

stilgestaan bij het Akkoord dat met Staatssecretaris Bleker is gesloten; in deze vergadering  zal 

daarover worden gesproken, voor zover dat betrekking heeft op de doorwerking in de PRS.  

 

Gedeputeerde Krol beaamt dat het Akkoord van Utrecht en de onderhandelingen met staatssecretaris 

Bleker in een apart statenvoorstel op 12 december a.s. aan de orde zullen komen. De inhoudelijke 

bespreking hoort dan ook primair thuis in de P.S.-vergadering van 12 december. 

Wat betreft het VO PRS ligt nu de vraag voor of het document geschikt is om de discussie te voeren 

met de maatschappelijke partners. Feitelijk is die vraag achterhaald omdat er reeds uitvoerig met de 

maatschappelijke partners is gesproken. 

Vanavond ligt vooral de vraag voor of het voorontwerp PRS een juiste vertaling is van de Kadernota 

Ruimte die destijds door P.S. is vastgesteld. De politiek inhoudelijke discussie over de PRS zal 

vooral vanaf de Ontwerpfase worden gevoerd; het Ontwerp zal in januari aan P.S. worden 

aangeboden.  

 

De heer Bekkers memoreert dat de commissie RGW in deze extra vergadering ook gelegenheid zou 

krijgen om aanbevelingen aan G.S. mee te geven, gericht op de inhoud van het VO PRS. Dat behoeft 

zich niet te beperken tot de vraag of de Kadernota Ruimte op juiste wijze in het VO PRS is vertaald. 

Spreker illustreert dit met de bijdrage van de Jongerendenktank die ook aan G.S. wordt meegegeven.  

 

De voorzitter onderschrijft dat er in deze extra vergadering ook gelegenheid is om meer algemene 

opmerkingen over het VO PRS aan G.S. mee te geven.  

 

De heer Roos memoreert dat er door de commissie en door insprekers vele vragen en opmerkingen 

over het VO PRS zijn gemaakt waarop G.S. hebben gereageerd. G.S. hebben tevens aangegeven dat 

de inbreng op verschillende punten nog in de PRS zal worden verwerkt. Spreker verwacht dan ook 

een aanpassing van het thans voorliggende concept VO. Hij vraagt of hij dat juist heeft begrepen.  

 

Gedeputeerde Krol antwoordt dat de vragen en opmerkingen van P.S., van de maatschappelijke 

partners en van de Jongerendenktank inderdaad zullen leiden tot aanpassing en een sterke 

verbetering van het document. Die aanpassingen komen terug in het Ontwerp PRS. Er zal dus geen 

nieuw Voorontwerp worden gemaakt. De voorontwerpfase is juist bedoeld om alle input te 

verzamelen voor de Ontwerp PRS. P.S. zullen het Ontwerp PRS in januari 2012 ontvangen.  

 

De voorzitter memoreert dat de procedurebehandeling PRS reeds eerder is besproken en vastgesteld, 

o.a. in de ad hoc commissie PRS en in de commissie RGW. Daar werd vastgesteld dat het 

commentaar op het Voorontwerp juist bedoeld is om mee te nemen in het Ontwerp dat in januari aan 

P.S. zal worden gepresenteerd. 

 

De voorzitter geeft eerst het woord aan de insprekers en aan de voorzitter PCL, de heer B. van de  

Klundert. 

 

De heer P. van Leeuwen, wethouder te Rhenen, leest een notitie voor die vooral betrekking heeft op 

het “Binnenveld”. Deze notitie wordt als bijlage 1 aan dit verslag toegevoegd. Kortheidshalve zij 

daarnaar verwezen. 
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De heer A. van den Engel, agrariër uit de Polder Mijnden, leest een notitie voor die (tezamen met 

kaartmateriaal) als bijlage 2 aan dit verslag wordt toegevoegd. Kortheidshalve zij daarnaar 

verwezen.   

 

Mevrouw M. van den Hoorn leest namens de familie Verweij (grondeigenaren van natuur- en 

recreatiegebied Marickenland in gemeente De Ronde Venen) een notitie voor die als bijlage 3 aan 

dit verslag wordt toegevoegd. Kortheidshalve zij daarnaar verwezen. Voorts toont zij fotomateriaal; 

zij zegt toe dat zij deze foto’s ook naar de commissie RGW zal sturen.      

 

De heer B. Versteegh van LTO Noord, afdeling Noord-West-Utrecht, leest een notitie voor die als 

bijlage 4 aan dit verslag wordt toegevoegd. Kortheidshalve zij daarnaar verwezen.  

 

De heer B. v.d. Klundert, voorzitter van de Provinciale Commissie Leefomgeving, laat weten dat de 

PCL het VO PRS een goede nota vindt waarin het begrip ‘kwaliteit’ terecht veel aandacht krijgt. Er 

is in het document sprake van een integrale benadering met goede verbindingen tussen verschillende 

beleidsontwerpen. De PCL kan deze nota dan ook op hoofdlijnen onderschrijven. De PCL heeft wel 

enkele inhoudelijke aanvullingen: 

 Door de zwaardere rol van de provincie is er meer aandacht nodig voor provinciegrens 

overschrijdende ontwikkelingen. Gedoeld wordt op economische ontwikkelingen, bv. langs 

de A2 en langs de A12 waar in samenhang met andere provincies naar de juiste 

ontwikkelingen kan worden gekeken. Ook afstemming tussen provincies op het gebied van 

innovatie, gebiedsontwikkeling en toplocaties, zoals door ELI geformuleerd, is nodig.  

Voorts is er meer interprovinciale afstemming nodig op het gebied van natuur en landschap. 

Ook daar ligt een zwaardere taak voor provincies.  

 Voor duurzame energie zijn hoge ambities geformuleerd maar om die te realiseren is er meer 

bestuurskracht nodig. De ontwikkelingen rond duurzame energie zullen met grote ruimtelijke 

effecten gepaard gaan maar ook zal er concurrentie optreden tussen de gebruikers van 

duurzame energie. Nu al zijn er veel agrarische bedrijven in de Flevopolder die meer 

verdienen aan hun windmolen, dan aan het produceren van aardappelen. Op den duur gaat 

daar een concurrentiefactor ontstaan en op dit terrein is een sturende en stimulerende rol voor 

de provincie weggelegd.  

 De ruimtelijke kwaliteit wordt terecht zwaar door de provincie aangezet. Dit kan wat de PCL 

betreft sterker geïnstrumenteerd worden. Vooral de intergemeentelijke afstemming vraagt om 

een zware rol van de provincie en deze zou meer invulling moeten krijgen. 

 Voorts heeft de PCL in zijn nota naast de duurzame energie ook concrete aandachtsvelden 

opgenomen wat betreft de stadlandzones, de rode contouren en de bedrijventerreinen.  

 

De voorzitter geeft de commissie gelegenheid om vragen te stellen.  

 

De heer Bekkers vraagt de heer Van Leeuwen hoeveel hectare de gemeente Rhenen in de aanbieding 

doet en hoeveel de gemeente aan natuur wil onttrekken. Het plan van de gemeente Rhenen om de 

polder om te zetten in natuur spreekt hem aan. De heer Van Leeuwen gaf voorts aan dat het ecoduct 

naar zijn mening totaal geen nut zou hebben. De heer Bekkers vraagt dienaangaande om nuancering 

van die opmerking. Tijdens een bezoek van P.S. aan het ecoduct maakte een ree daar de oversteek. 

Andere insprekers brachten stellingen naar voren die naar het oordeel van de heer Bekkers 

onvoldoende onderbouwd zijn. De opmerking dat een ecoduct € 15 miljoen zou kosten is niet juist; 

een ecoduct kost ca. € 5 miljoen. Voorts vindt de heer Bekkers het niet verstandig te refereren aan 

voorlopige cijfers die nog door G.S. zullen worden aangepast.  
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De heer V.d. Lagemaat constateert dat wethouder Van Leeuwen een overeenkomst wil sluiten tussen 

diverse organisaties om tot een aaneengesloten EHS te komen en tot een deel dat voor de landbouw 

kan worden gebruikt. Zijn vraag is of dat kostenneutraal tot stand kan komen. Heeft de provincie dan 

minder kosten om de EHS te realiseren op plaatsen die wenselijk zijn? Dat zou wat de SGP betreft 

reden zijn om dit voorstel voortvarend op te pakken. Hij vraagt hoe de gedeputeerde daar tegenover 

staat. De tweede inspreker ging in op de groene contour en de beperkingen die daarvoor gelden. De 

heer V.d. Lagemaat meent dat de gedeputeerde in de vorige vergadering heeft aangegeven dat de 

groene contour geen beperkende maatregelen voor de landbouw zal opleveren. Hij vraagt de 

gedeputeerde en de inspreker om een reactie. 

Mevrouw Van Hoorn sprak over het Akkoord van Utrecht. Ook de SGP is benieuwd naar de 

antwoorden op haar vragen, echter, her en der ontbreekt het nog aan informatie om de vragen te 

kunnen beantwoorden. Ook daarvoor is de hulp van de gedeputeerde nodig.  

De heer Versteegh sprak over onvoldoende draagvlak voor het Akkoord van Utrecht in relatie tot de 

groene contour. Spreker memoreert zijn reactie op de tweede inspreker dienaangaande. De reactie 

van de gedeputeerde is nodig om te zien of de inspraak op dit punt nodig was of dat de inspreker 

gerustgesteld naar huis kan gaan.      

 

De heer De Kruif is ook benieuwd naar het voorstel van wethouder Van Leeuwen. Hij zou graag 

meer inzicht in het totale plaatje willen krijgen. De tweede en derde inspreker hebben goede input 

geleverd voor de P.S.-vergadering van december. Vooral als het gaat om de financiële middelen, 

moet duidelijk zijn waarover wordt gesproken en waar wel of niet middelen voor zijn.  

LTO Noord heeft deelgenomen aan de onderhandelingen over het Akkoord van Utrecht terwijl LTO 

Noord-West Utrecht dat niet heeft gedaan. Hij vraagt hoe de heer Versteegh daar tegenaan kijkt.  

Het CDA vraagt de heer V.d. Klundert naar de concurrentie die bestaat tussen de reguliere landbouw 

en de alternatieve verdienmodellen in de vorm van windmolens. Spreker begrijpt niet precies welke 

sturende rol de provincie daarin kan hebben.  

 

Mevrouw Broere vraagt of de inbreng en het kaartmateriaal van de insprekers schriftelijk kan 

worden aangeleverd; dat bevordert het begrip. 

 

Mevrouw Mineur komt terug op woorden van de heer Versteegh, nl. dat provinciaal geld voor de 

aankoop van EHS ten koste zou gaan van agrarisch natuurbeheer. Zij vraagt dienaangaande om een 

nadere onderbouwing.  

 

De voorzitter laat weten dat de inbreng van de insprekers ook op schrift beschikbaar is. De 

commissieleden zullen dat ontvangen.  

 

Gedeputeerde Krol verduidelijkt dat er in de 3000 ha. groene contour geen belemmeringen gelden 

voor de landbouw, maar dat er op vrijwillige basis sprake kan zijn van omvorming naar natuur; 

dergelijke gebieden kunnen aan de EHS worden toegevoegd. In de groene contour geldt geen EHS 

bescherming. De term groene contour, zoals deze wordt gebruikt in het Akkoord van Utrecht, wordt 

in andere provincies soms anders geïnterpreteerd. In de PRS zal duidelijk kaartmateriaal worden 

opgenomen. De tweede inspreker komt uit Polder Mijnden; daar is reeds voor een deel EHS 

gerealiseerd, terwijl voor het andere deel de groene contour geldt. Wat G.S. betreffen bestaan er over 

de groene contour geen misverstanden. P.S. hebben met de inzet voor het Akkoord van Utrecht 

ingestemd, nl.: 

 1500 ha nog aan te leggen EHS 

 3000 ha. groene contour 

 1500 ha. te ontgrenzen gebied. De helft van dit gebied is nooit begrensd en de andere helft 

moet nog worden ontgrensd.  
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Spreker geeft aan dat de gemaakte afspraken breed worden gedragen door natuurorganisaties, de 

particuliere grondbezitters en LTO Noord. Hij weet wel dat LTO Noord-West Utrecht en de LTO in 

Woerden en omgeving kritisch tegenover het Akkoord van Utrecht staan. Om die reden zal de 

gedeputeerde op 8 december naar het gebied gaan om uitvoerig in te gaan op de betekenis van het 

Akkoord van Utrecht.  

Eén van de insprekers ging in op het ‘Binnenveld’. De SGP- en de CDA-fractie hebben in de 

Tweede Kamer vragen gesteld aan staatssecretaris Bleker over het ‘Binnenveld’. De provincie 

Utrecht is op de hoogte van de creatieve ideeën van de gemeente Rhenen, zoals door de wethouder 

werd weergegeven, nl. de Natura 2000 opgave in de uiterwaarden een stap verder te brengen en dat 

te ruilen tegen gronden in het ‘Binnenveld’. Hij wijst op de enige echte belemmering in deze, 

hetgeen ook blijkt uit de antwoorden van de staatssecretaris, nl. dat de Natura 2000 doelen in het 

‘Binnenveld’ (blauw grasland en trilveen) van Europese kwaliteit zijn en niet ter discussie staan. 

G.S. staan open voor een creatieve ruil, zij het dat er altijd rekening moet worden gehouden met 

internationale verplichtingen rond het ‘Binnenveld’. De EHS belemmeringen vanuit het Akkoord 

van Utrecht zijn echter zeer beperkt. In het Akkoord staat: 10 ha EHS plus P.M. en dat heeft 

betrekking op de Natura 2000 opgave in het gebied. De creativiteit van de gemeente Rhenen wordt 

gewaardeerd maar wel moet er rekening worden gehouden met het feit dat er geen speelruimte is om 

aan de internationale verplichtingen voor het ‘Binnenveld’ voorbij te gaan. De creativiteit zal zich 

vooral moeten richten op de omliggende gebieden. 

Het Akkoord van Utrecht in financiële zin zal bij het kaderdocument AVP aan de orde komen. In het 

kaderdocument AVP zal het provinciale geld worden geregeld. Volgens het Akkoord van Bleker is 

er 17000 ha. grond voor verwerving en 40.000 ha. voor inrichting. Voor het beheer is € 100 miljoen 

beschikbaar. Dat is geen vetpot, maar is wel een financiële drager voor de afspraken die in het 

Akkoord van Utrecht zijn vastgelegd. De meerderheid van P.S. heeft de politieke wens het Akkoord 

van Utrecht uit te voeren. G.S. dienen zich daaraan te conformeren. 

 

De voorzitter geeft de insprekers de gelegenheid op de vragen te reageren. 

 

De heer V.d. Klundert komt terug op de vraag over het verdienmodel. Overigens heeft hij het woord 

‘verdienmodel’ niet gebruikt. Hij constateert dat er nogal eens badinerend over windmolens wordt 

gedaan, alsof windmolens alleen maar dankzij subsidie kunnen draaien. Dat is geenszins het geval. 

Aan een redelijke windmolen kan men een redelijk modaal inkomen overhouden. In de praktijk 

blijkt dat er vaak weerstand bestaat tegen het voornemen van een overheid tot plaatsing van een 

windmolen. In Friesland was er een dorp dat zelf het initiatief nam tot plaatsing van een windmolen. 

In Flevoland zijn er protesten tegen het plaatsen van windmolens, maar niet bij de mensen die een 

windmolen op eigen terrein hebben staan; zij verdienen daar ruim aan. Al met al ontstaat er 

concurrentie tussen de overheid, die aan windmolens willen verdienen, en burgers die ook aan een 

eigen windmolen willen verdienen. Eerder is er in de commissie RGW gesproken over 

warmtewisselaars in de diepe ondergrond. De eerste die in het centrum van Utrecht een vergunning 

krijgt voor grootschalige warmtewisselaars is naar het oordeel van de heer V.d. Klundert “binnen”. 

Aan zo’n vergunning kan veel geld worden verdiend terwijl er voor anderen geen ruimte meer is. 

Spreker illustreert hiermee dat er concurrentie gaat ontstaan door nieuwe energievormen. 

 

De heer Versteegh komt terug op een vraag van de heer De Kruijf of hij het echt niet eens is met 

LTO Noord. Spreker gaf al aan dat LTO Utrecht-Noord-West niet met het Akkoord van Utrecht uit 

de voeten kan. Voorts bevestigt hij dat agrarisch natuurbeheer daadwerkelijk wordt benadeeld 

wanneer provinciale middelen worden ingezet voor de EHS. Afgesproken is de voederwaardeprijs te 

volgen. Nu moet er worden bezuinigd en wordt de voederwaardeprijs op de prijs van twee jaar 

geleden vastgezet. Dat is tegen de gemaakte afspraak. Spreker vreest dat dit slechts het begin is.  
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Mevrouw Van Hoorn zegt toe dat zij later zal terugkomen op de kosten van een ecoduct, zij zal 

aantonen dat de kosten van een ecoduct aanzienlijk zijn. De heer Bekkers vond het niet verstandig te 

refereren aan cijfers die nog worden aangepast door G.S. Zij begrijpt dat de cijfers kritisch zullen 

worden bekeken en worden aangepast door G.S. en dat juicht zij toe. De SGP en het CDA zijn 

benieuwd naar de antwoorden op haar vragen. Ook vindt het CDA het belangrijk te weten hoeveel 

financiële middelen er beschikbaar zijn. Vorige maand heeft mevrouw Van Hoorn een brief met 

vragen naar de provincie geschreven en ook zij is zeer benieuwd naar de antwoorden. Zij wil 

duidelijkheid over de vraag wat er beschikbaar is voor reeds aangekochte gronden, voor nieuw te 

verwerven gronden, voor de inrichting en voor het beheer van het gebied. Gedeputeerde Krol gaf aan 

dat er € 100 miljoen beschikbaar is voor 12 provincies. Dat zou betekenen dat er € 8 miljoen 

beschikbaar is voor de provincie Utrecht. Uitgaande van 1500 ha. natuur x € 6000,- beheerskosten 

per ha. levert al een tekort van € 1 miljoen op. Spreekster benadrukt de noodzaak om de cijfers zeer 

kritisch te bezien. Zij blijft een en ander kritisch volgen.  

 

De heer Van den Engel begrijpt dat de groene contour geen negatieve effecten op de landbouw zal 

hebben. Dat komt echter niet tot uitdrukking op pag. 63 van het VO PRS, waar staat  “Het is 

mogelijk dat ook ontwikkelingen buiten de EHS van invloed zijn op het functioneren van de EHS. 

Daarbij denken wij aan ontwikkelingen die verstorende invloed hebben of ontwikkelingen die leiden 

tot aanpassing van het watersysteem in de buurt van verdroginggevoelige gebieden. Wij vragen de 

gemeenten dergelijke negatieve invloeden op het functioneren van de EHS te voorkomen”.  

 

De voorzitter stelt voor dat gedeputeerde Krol en de heer Van den Engel zonodig een en ander 

bilateraal bespreken.  

 

Wethouder Van Leeuwen komt terug op de vraag van GroenLinks. Hij heeft een brochure over het 

‘Binnenveld’ met daarin alle gevraagde informatie. De gemeente Rhenen heeft in de uiterwaarden  

55 ha. in eigendom. De gemeente wil dat gebied inzetten minus het evenemententerrein van 5 ha. 

Dat betekent dat Rhenen ca. 50 ha. in de aanbieding heeft. Het gebied van Staatsbosbeheer omvat ca. 

80 ha. GroenLinks kwam terug op het nut van ecoducten. Hij begrijpt dat GroenLinks al blij is met 1 

ree die het ecoduct passeert, echter, bij hem in het weiland lopen wel 12 of 13 reeën. Hij blijft een 

kritische kanttekening plaatsen bij het nut van ecoducten. 

De heer V.d. Lagemaat stelde een vraag over de kosten. Er liggen diverse scenario’s voor en de 

kosten daarvan variëren tussen de nul tot € 20 of € 25 miljoen. De hoogste kosten hangen samen met 

het halen van de Natura 2000 doelen. Dan moet het peil van de Grift omhoog met 20 centimeter 

maar dan krijgt de nieuwe wijk van Veenendaal ‘natte voeten’. Voorts verwijst hij naar de mapjes 

met fotomateriaal die voor de statenleden beschikbaar zijn.  

 

De voorzitter dankt de insprekers voor hun reacties. 

Voorts gaat hij over tot de inhoudelijke behandeling van het VO PRS. Hij herinnert eraan dat in de 

bespreking vooral de vraag centraal staat of het VO PRS een juiste invulling is van de Kadernota 

Ruimte. 

 

De heer Balemans laat weten dat de VVD die vraag bevestigend kan beantwoorden. Bij het 

definitieve Ontwerp is er voldoende ruimte voor een politiek inhoudelijke discussie. Nu zal de VVD 

nog geen politiek standpunt over de PRS innemen. De vragen van de VVD zijn naar tevredenheid 

beantwoord. 

 

Mevrouw Blom dankt G.S. voor de uitgebreide beantwoording van de vragen. De PvdA wil wel een 

aantal punten meegeven aan G.S. wat betreft het Ontwerp. 
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De PvdA sluit zich aan bij vragen van de PCL. De provincie krijgt op het gebied van de ruimtelijke 

ordening en van de natuur en landschap nog nadrukkelijker een regisseursrol maar dat moet in het 

Ontwerp duidelijker naar voren komen. De gedeputeerde gaf aan dat hij ook graag als regisseur wil 

optreden. Mevrouw Blom illustreert de rol van een regisseur met de volgende metafoor. Een 

regisseur van een toneelstuk kan zijn spelers niet alleen maar vriendelijk toespreken of met hen in 

overleg treden: een regisseur bepaalt de inhoud van het toneelstuk en is geen toeschouwer. De 

provincie Utrecht is dichtbevolkt. Wanneer er geen goede regisseur is dreigt het een chaotisch 

toneelspel te worden terwijl het streven juist gericht is op verbetering van de kwaliteit van het 

landschap. De PvdA is verheugd van de gedeputeerde te vernemen dat het college van G.S. die 

ambitie ook heeft. Het gaat niet alleen om het behoud van de kwaliteit, maar ook om het versterken 

en verhogen van de kwaliteit van het landschap.  

Een PRS kan het best functioneren wanneer het document met vele concrete voorbeelden wordt 

toegelicht. Dat bleek ook tijdens het overleg met de Jongerendenktank, toen gesproken werd over de 

stadlandzones. De jongeren gaven duidelijke voorbeelden van projecten. Het is zaak dat aan de hand 

van concrete voorbeelden duidelijk wordt welke projecten al dan niet haalbaar zijn, ook op bepaalde 

locaties. Dan pas wordt de uitwerking zichtbaar. De PRS is nu naar het oordeel van de PvdA nog erg 

vaag. 

De PvdA vindt het erg belangrijk dat het begrip ‘ruimtelijke kwaliteit’ goed wordt uitgewerkt. 

Enerzijds is dit begrip subjectief, anderzijds wordt de provincie Utrecht als één van de mooiste 

provincies van Nederland beschouwd, dus er is wel degelijk een idee wat onder mooi wordt 

verstaan. De PvdA heeft ingestemd met het Akkoord van Utrecht als minimale inzet. Nu wordt 

geopperd dat het wellicht toch nog wat minder kan. De PvdA is daarop tegen. Het Akkoord van 

Utrecht is echt het minimale wat hetgeen er moet worden bereikt. Van 6000 ha. EHS gaat men nu 

terug naar 1500 ha. EHS terwijl P.S. destijds geoordeeld hebben dat er 6000 ha. moest worden 

gerealiseerd. In het Akkoord van Utrecht staat de ambitie om 3000 ha. aan de EHS toe te voegen, zij 

het op vrijwillige basis. Zij leest het volgende voor “In deze groene contour is de ambitie EHS te 

realiseren op vrijwillige basis door de inzet van aanvullende arrangementen of aanvullende 

financiering.” De PvdA vindt het belangrijk de ambitie voor 3000 ha. op vrijwillige basis te 

realiseren EHS te handhaven. 

De ambities voor duurzame energie zijn van 20% naar 10% teruggebracht. Het gaat hier om een zeer 

forse stap terug. Om die reden twijfelt de PvdA aan de vraag of het VO wel een goede uitwerking is 

van de kadernota Ruimte. De omgekeerde redenering is ook mogelijk, nl. het in standhouden van de 

oorspronkelijke ambitie voor duurzame energie. Alle soorten duurzame energie zijn nodig om de 

doelstellingen te halen, zoals de gedeputeerde zojuist overigens ook aangaf. Terzake verwijst 

spreekster ook naar de notitie van NMU over windenergie. Zij roept de gedeputeerde op daar serieus 

naar te kijken en de mogelijkheden daarvan te onderzoeken. Het argument dat er voor windenergie 

weinig draagvlak zou zijn, spreekt haar niet aan. Het ene moment wordt er veel waarde gehecht aan 

draagvlak, terwijl dat op een ander moment kennelijk niet meer relevant is. De provincie moet zich 

inzetten voor de doelstelling op het gebied van duurzame energie en de provincie dient als regisseur 

op te treden. De provincie heeft de taak belangen af te wegen tussen bewoners, gemeenten en 

provincies. Zij roept G.S. op de windenergie niet te snel af te voeren.  

De PvdA heeft het belang van RODS reeds meermalen benadrukt. 

De PvdA is met het oog op de rode contouren voorstander van meer flexibiliteit, echter, de druk op 

binnenstedelijke bouw moet onverminderd hoog blijven, anders komt dat niet van de grond. Dat 

betekent dat niet te gemakkelijk moet worden toegestaan dat er aan de randen wordt gebouwd over 

de rode contour heen. Druk moet worden uitgeoefend om te bewerkstelligen dat leegstaande 

kantoorgebouwen in woningen worden getransformeerd. Een aanvullend criterium kan zijn dat een 

gemeente, die uitbreiding aan de stadsranden voorstelt, eerst moet aantonen dat binnenstedelijke 

bouw niet mogelijk is. Zij vraagt hoe de gedeputeerde daar tegenover staat.  
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De PvdA heeft in het VO niets gelezen over hoogbouw. De PvdA betreurt dat. P.S. hebben zich 

uitgesproken over een notitie over hoogbouw. De PvdA is van mening dat er in de provincie Utrecht 

wel hoogbouw mogelijk kan zijn, met in achtneming van de ruimtelijke kwaliteit.  

 

De heer De Kruif deelt mede dat de inhoudelijke vragen van het CDA inmiddels naar volle 

tevredenheid zijn beantwoord. Sommige vragen/antwoorden zullen leiden tot aanpassing van de PRS 

en dat stemt zijn fractie tot tevredenheid.  

Het CDA ziet dit proces ook als een zoektocht naar de verantwoordelijkheden van de verschillende 

overheden. In de nieuwe PRS zal tot uiting komen hoe dat zich gaat ontwikkelen. Het CDA is van 

mening dat de PRS wat meer uitgesproken mag zijn met een echte visie, terwijl de PRV wat 

beperkter van opzet mag zijn. Nu is de PRS nogal wijds van opzet en worden zaken in de PRV 

vastgezet. Wat het CDA betreft mag er meer dan nu in de PRS worden geregeld. Hij noemt de 

volgende voorbeelden: 

 De geledingszone: in het gesprek met de Jongerendenktank kwam naar voren dat nog 

onduidelijk is wat men met die geledingszone wil. De zones zijn ruim en groot. Het zou goed 

zijn daar een visie voor te ontwikkelen zodat duidelijk wordt wat er in die zones mogelijk is. 

 De regierol van de provincie moet in de PRS duidelijker naar voren komen. De provincie 

moet niet alles zelf willen doen, maar ook gemeenten de ruimte geven hun eigen 

verantwoordelijkheid op te pakken, zoals ook één van de doelen is van de nieuwe Wet 

ruimtelijke ordening. De provincie moet zorgen voor duidelijke randvoorwaarden en de 

gemeenten kunnen, binnen die randvoorwaarden, invulling aan het beleid geven.  

 PCL adviezen. Het CDA onderschrijft dat er aandacht moet zijn voor 

provincieoverschrijdende ontwikkelingen. De visie op de stadslandzones is nuttig. 

Met in achtneming van genoemde aandachtspunten, kan het CDA zich vinden in de PRS. De 

Kadernota Ruimte komt in hoofdlijnen terug in de PRS. Het CDA kan zich in het VO PRS vinden.  

 

De heer Thonon is eveneens van mening dat de Kadernota op juiste wijze is verwerkt in de PRS. 

Wel vindt D66 het belangrijk dat er in de toekomst een Omgevingsplan wordt opgesteld dat nog 

integraler van opzet is dan voorliggend PRS. Verschillende provincies hebben reeds een 

Omgevingsplan waarmee integraal beleid mogelijk wordt.  

Voor wat betreft het begrip ‘kwaliteit’ sluit D66 zich aan bij de opmerkingen van de PvdA en de 

PCL. Het begrip ‘kwaliteit’ is onvoldoende uitgewerkt. Het zou goed zijn dat begrip meer beeldend 

uit te werken met voorbeelden waardoor er handvatten worden geboden aan gemeenten voor de 

uitwerking van hun bestemmingsplannen. Wanneer het begrip ‘kwaliteit’ niet wordt uitgewerkt, dan 

zijn er risico’s wat betreft de handhaafbaarheid van de PRV bij de Raad van State in relatie tot 

bestemmingsplannen.  

Ook D66 wil inzetten op meer regulering en minder stimulering. Naar aanleiding van de metafoor 

van de PvdA staat spreker op het standpunt dat er minder moet worden gesouffleerd maar meer 

geregisseerd. De provincie krijgt op het terrein van de ruimtelijke ordening een steeds zwaardere rol. 

Omdat er zoveel op de provincie af komt, kan er worden doorgeschoven naar gemeenten, echter, 

gemeenten krijgen nu al veel meer verantwoordelijkheden op het sociale domein. De provincie krijgt 

de zwaardere rol nadrukkelijk door het rijk toebedeeld. Het is zaak dat de provincie die rol oppakt 

om zo ook de meerwaarde van de provincie aan te tonen, vooral op het gebied van de ruimtelijke 

ordening. Wat betreft de rode contouren geldt dat kwaliteit een voorwaarde is, en dat de 

landschappelijke kwaliteit en de kwaliteit van de randen van de rode contouren moeten toenemen. 

Wanneer de kwaliteit onvoldoende wordt gedefinieerd zullen er bij de Raad van State problemen 

ontstaan over de vraag of de kwaliteit al dan niet voldoende is. Subjectieve verhalen moeten worden 

voorkomen.  

In de PRV staat over windenergie dat lokaal draagvlak erg belangrijk wordt voor het implementeren 

van windenergie. D66 wil daar toch een kanttekening bij plaatsen. In het coalitieakkoord staat:  
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“Desalniettemin handhaven wij locaties voor windenergie die zijn opgenomen in de structuurvisie.” 

Naar de geest moet er dan niet een beperkende voorwaarde worden ingebracht als het gaat om 

draagvlak. Spreker wijst erop dat duurzame energie een provinciaal belang is. Wanneer de 

doelstellingen van 50 Mw niet worden gehaald, terwijl er een Inpassingsplan wordt opgesteld om 

gemeenten te overrulen, dan kan die gemeente op grond van de PRV aantonen dat er geen lokaal 

draagvlak is. Spreker is van mening dat de verwoording van lokaal draagvlak niet in de PRV 

thuishoort. In de PRV staat dat wanneer de 50 Mw in het BLOW akkoord is bereikt, het label 

‘provinciaal belang’ van windenergie af kan. Zijn fractie is het daarmee niet eens. Reeds is 

vastgesteld dat de 10% duurzame energie moeilijk realiseerbaar is. Beter is het te stellen dat het label 

‘provinciaal belang’ van windenergie af kan, wanneer de 10% duurzame energie is gehaald. Dat is 

een meer logische redenering, des te meer omdat de 10% gebaseerd is op een hoeveelheid energie, 

na aftrek van energiebesparing. De laatste jaren blijkt dat de energiebesparing geen 2% per jaar per 

jaar bedraagt maar dat het energiegebruik nog steeds toeneemt. Ieder jaar wordt het moeilijker om 

10% duurzame energie te halen. Wanneer gestopt wordt bij 50Mw, dan wordt het nog moeilijker om 

de 10% te halen.  

Terugkomend op de woorden van de heer V.d. Engel, memoreert spreker dat gemeenten ten aanzien 

van de EHS gehouden zijn in hun bestemmingsplannen beperkingen op te nemen teneinde te 

voorkomen dat de EHS wordt aangetast. Zijn verzoek is die beperkingen ook op te nemen voor de 

groene contour, aangezien dat toekomstig EHS gebied is.  

 

Mevrouw Broere constateert dat er vele vragen zijn gesteld en beantwoord. Wanneer de 

opmerkingen worden ingepast in het Ontwerp, kan de PVV akkoord gaan met het voortzetten van de 

stappen die genomen moeten worden. De PVV vertrouwt erop dat de kwaliteit van het Ontwerp 

zodanig is dat de PVV daarmee kan leven, met uitzondering van onderwerpen als windenergie. Zij 

hoopt niet dat de kwaliteit gebaseerd worden op de standaard Europese kwaliteit, zoals gedeputeerde 

Krol zojuist aangaf. De PVV vindt ‘gewone’ kwaliteit voldoende.  

 

De heer Bekkers dankt G.S. en de projectleider en zijn team voor de goede beantwoording van de 

vele vragen die ook door GroenLinks zijn gesteld. GroenLinks wil voorts de volgende punten aan 

G.S. meegeven wat betreft het Ontwerp. 

GroenLinks steunt in grote lijnen de koers van G.S. wat betreft het kantorenbeleid. De suggestie van 

de Jongerendenktank wil hij graag meegeven wat betreft regeltechnische mogelijkheden voor 

flexibele inrichting bij nieuwe realisatie van bedrijventerreinen. De vraag is of er aanleiding is de 

huidige ontwikkelingen met minder behoefte en noodzaak ter discussie te stellen. Spreker duidt in 

deze met name op de Amerongse Enk. Wat betreft bereikbaarheid is dat niet de meest ideale locatie 

voor een bedrijventerrein. 

GroenLinks suggereert te onderzoeken of er een voorkeursvolgorde voor verstedelijking kan worden 

toegepast. Niet alleen eerst binnen de rode contour en dan de plekken daarbuiten, maar ook moet er 

meer nadruk op de rode contour worden gelegd die niet alleen bestaat uit louter stedelijk gebied. De 

rode contour bevat bestaand bebouwd gebied, bestemd gebied, bestemmingsplannen in 

voorbereiding en nog niet voorbereide delen. Transformatie en herstructurering moet stap 1 zijn. 

Wanneer dat voor bepaalde woonmilieus of bedrijvenlocatiemilieus niet mogelijk is, moet er eerst 

binnen de rode contouren worden gezocht en zonodig daarbuiten op de aangewezen plekken.  

Belangrijk voor de ruimte in relatie tot maatwerk, met name rond de kernranden, is het goed 

definiëren van kwaliteit. GroenLinks sluit zich aan bij de opmerkingen die daarover reeds zijn 

gemaakt, o.a. door de PCL. Wanneer kwaliteiten scherper en wervend worden gedefinieerd, kan de 

PRV eenvoudiger worden. Met een scherpere definiëring van kwaliteiten kan al te precieze sturing 

op de vierkante meters wat betreft GroenLinks worden losgelaten.    

GroenLinks is blij met de steun van D66 voor een integraal plan, ver in de toekomst. GroenLinks 

stelt G.S. voor daar toch al op voor te sorteren door verwijzingen op te nemen naar delen van het 
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provinciaal beleid die sterk ruimtelijk samenhangen, zoals cultuurhistorie en mobiliteit. 

Fietsverbindingen zijn bv. wel degelijk een object van provinciaal belang. 

De vragen over waterveiligheid resulteren in een kaartje over de snel en diep overstroombare 

gebieden van de provincie. GroenLinks adviseert in de regelgeving niet zozeer bebouwing in die 

gebieden te verbieden, maar te eisen dat de evacuatieplannen in samenhang zijn met het ruimtelijk 

ontwerp voor die gebieden. Het verwijderen van recreatieterreinen uit de EHS moet volgens 

GroenLinks niet leiden tot verkleining van de EHS. Zoals de PvdA aangaf is de 1500 EHS werkelijk 

het minimum. Tijdens de verkiezingscampagne lieten coalitiepartijen weten dat ze echt van oordeel 

zijn dat de 3000 ha. zeker ooit natuur gaat worden. Het is dan ook zaak dat men niet onder de 1500 

ha gaat uitkomen. GroenLinks pleit ervoor het ‘Binnenveld’, vanwege de in Europees opzicht unieke 

natuurkwaliteiten, aangesloten te houden op de EHS. 

Mevrouw Blom vraagt of ook GroenLinks de ambitie heeft om 3000 ha. tot EHS te bestempelen.  

De heer Bekkers beantwoordt die vraag bevestigend. GroenLinks vraagt G.S. om boven op het nu 

geformuleerde beleid voor de groene contour op vrijwillige basis, toch ook enige aanjagende 

coördinerende rol te vervullen. De provincie kan in gebiedsprojecten als Hart voor de Heuvelrug een 

katalysator zijn waardoor zaken toch geregeld worden. De provincie dient in de groene contour 

ontwikkelend te zijn, in plaats van louter op vrijwilligheid in te zetten. De voorwaarden voor extra 

grote bouwblokken in de veehouderij moeten wat betreft GroenLinks scherper worden gedefinieerd 

zodat bekend is waaraan moet worden voldaan. Daarmee wordt ook uitgestraald dat de provincie 

Utrecht een duurzame landbouwtoekomst tegemoet gaat. GroenLinks sluit zich aan bij de vraag van 

de PvdA over duurzame energie: nagegaan moet worden of er binnen de afgesproken locaties meer 

capaciteit gerealiseerd kan worden. Het lijkt erop dat NMU binnen de afgesproken locaties meer 

windmolens kwijt kan, dan nu in de berekeningen zijn opgenomen. Hij vraagt een en ander alsnog te 

onderzoeken. Ook kan er, zeker binnen de rode contour, iets meer worden vrijgelaten wat betreft 

lijnopstellingen, clusteropstellingen en aantallen. Het gaat hier om een verantwoordelijkheid van 

gemeenten.  

De Jongerendenktank ging in op de stadsrandzones. Nagedacht moet worden over de vraag hoe daar 

meer ruimte kan worden geboden aan initiatieven. GroenLinks stelt het op prijs wanneer G.S. in het 

Ontwerp een meer inhoudelijk ingevuld toekomstperspectief opnemen voor bepaalde gebieden die 

samenhang vertonen in provinciaal belang, zoals de Oostzijde van de stad Utrecht en de A12 zone. 

 

Mevrouw Mineur dankt G.S. voor de beantwoording van de vele vragen. Zij vraagt of de inhoud van 

de Landbouwvisie, met daarin de megastallen, onderdeel wordt van de PRS. 

Gedeputeerde Krol legt uit dat de Landbouwvisie feitelijk eerder had moeten worden vastgesteld 

zodat deze als bouwsteen voor de PRS kon worden gebruikt. De Landbouwvisie wordt in de 

komende P.S. vergadering vastgesteld als bouwsteen en zal meewegen in de definitieve 

besluitvorming over de PRS/PRV eind 2012. 

Mevrouw Mineur begrijpt dat het finale oordeel van de fracties over de megastallen pas in een later 

stadium aan bod komt.  

Gevraagd werd of het VO PRS een goede vertaling is van de kadernota Ruimte die in december 

2010 is vastgesteld. De SP geeft de volgende punten mee. 

 De SP heeft vorig jaar voor de Kadernota Ruimte gestemd, maar tegen extra 

bedrijventerreinen. Ook werd door de SP een kanttekening geplaatst bij de elastische rode 

contour. De gedeputeerde vindt een miljoen m2 leegstaand bedrijventerrein onacceptabel 

groot. Dat vindt de SP ook. Het gaat hier om de oppervlakte van 140 UEFA voetbalvelden. 

De SP wacht de plannen van het college met belangstelling af en hoopt dat de schaarse grond 

op een meer verantwoorde wijze wordt ingezet, bij voorkeur voor de sociale woningbouw. 

 Wat betreft de rode contouren wordt het vanwege het Akkoord van Utrecht steeds 

belangrijker om de lijnen strak te handhaven. Binnen de groene contour gelden geen 

aanvullende planologische beperkingen. In ieder geval moet de rode contour actief worden 
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bewaakt. De SP pleit voor een “nee tenzij” aanpak van de rode contour en niet voor een “ja 

mits” benadering. De SP memoreert in dit verband de nieuw te bouwen wijk Hoef en Haag. 

Deze wijk zou buiten de rode contour van Vianen komen, vlak naast het dorpje Hagestein. In 

Hagestein staan 450 woningen terwijl het plan Hoef en Haag 1800 dure woningen bevat. 

Gegeven het feit dat de woningbouw in Leidsche Rijn en Rijnenburg bijna stil ligt, vindt de 

SP niet dat er nogmaals aan rode contouren moet worden gemorreld. Het feit dat Hoef en 

Haag op een drassige plek zou moeten komen, vlak naast een lawaaiige snelweg, maakt het 

plan nog minder aantrekkelijk. De gedeputeerde heeft hierover iets gezegd in zijn toelichting 

op de PRS. Graag hoort zij zijn gedachten hierover in deze context.  

 Wanneer men de snelwegen blijft verbreden en wanneer de staatssecretaris op het openbaar 

vervoer in de grote steden gaat bezuinigen, dan moet er in de PRV meer ambitie komen om 

het gebruik van het OV en de fiets te stimuleren, aldus de SP. 

 De SP sluit zich aan bij de opmerkingen van de PCL over duurzaamheid. In de PRV moeten 

volgens de PCL voorschriften worden opgenomen om ervoor te zorgen dat energiebesparing 

en duurzame energie onderdeel gaan uitmaken van alle ruimtelijke plannen. De SP steunt die 

gedachte van harte.  

 Ook sluit de SP zich aan bij de opmerkingen van de PCL over intergemeentelijke 

afstemming, zoals natuurgebieden die de provinciegrens overschrijven. De SP roept G.S. op 

de kaders duidelijker te omschrijven zodat er heldere sturing mogelijk wordt.  

 

Mevrouw Dik dankt voor de spoedige en uitgebreide beantwoording van de vele vragen. De 

ChristenUnie is in de vorige vergadering uitvoerig ingegaan op het VO PRS. Nu zal zij ingaan op 

enkele thema’s zoals duurzame energie, de woningbouwopgave en het landelijk gebied. 

In 2020 wordt ingezet op 10% duurzame energie. Het is een tegenvaller dat een percentage van 20% 

niet realistisch lijkt te zijn. Heel graag wil haar fractie vasthouden aan de ambitie van 20%, echter, 

wat niet kan, kan niet. NMU is overtuigend in de stelling dat 10% wel haalbaar en  realistisch is. Dat 

percentage moet in ieder geval worden gehaald. Het is een goede zaak dat duurzame energie in het 

VO PRS is benoemd tot provinciaal belang. De ambitie is er wel, maar kijkend naar de 

realisatiemogelijkheden zijn de teksten uit het VO en de PRV absoluut onvoldoende. Uit het rapport 

van NMU blijkt dat alle vormen van schone energie nodig zijn om in 2020 de 10% duurzame 

energie te kunnen halen. Dat betekent dat windenergie keihard nodig is. Juist met windenergie 

kunnen grote stappen worden gezet. Het VO voldoet niet op twee onderdelen naar het oordeel van de 

ChristenUnie. De ruimtelijke mogelijkheden voor windenergie zijn onvoldoende. Tevens maken 

G.S. zich afhankelijk van gemeenten om de ambities op dat terrein te realiseren. Het college weet net 

zo goed als P.S. dat dit niet gaat werken. Tien jaar geleden is er al een afspraak met het rijk gemaakt 

om in 2010 50 Mw windenergie in de provincie Utrecht te leveren, maar, juist omdat lokaal 

draagvlak ontbreekt en de provincie niet durfde door te pakken, is daar weinig van terecht gekomen. 

Gedeputeerde Krol heeft een warm hart voor het landschap. Tegelijkertijd roep de ChristenUnie hem 

op om onder ogen te zien dat een forse inzet op windenergie onmisbaar is om de omslag te maken 

naar een duurzame economie. Er is meer dan 50 Mw nodig en ook dat moet een provinciaal belang 

blijven. Het rapport van de NMU laat zien dat het mogelijk is om windmolens te plaatsen en het 

landschap te behouden. Uiteindelijk is het ook een kwestie van smaak. De één vindt een windmolen 

wel mooi en de ander niet. Echter, de luxe is er niet meer om windmolens wel of niet mooi te 

vinden. Duurzame energie is goed voor de economie van Utrecht, voor de leefomgeving, voor de 

werkgelegenheid en maakt minder afhankelijk van energiebronnen uit instabiele regimes. Wanneer 

huishoudens meer moeten gaan betalen voor hun grijze energie, zal die financiële prikkel ze laten 

inzien dat de windmolens hard nodig zijn. Een tijdelijke vergunning voor windmolens blijkt helaas 

niet mogelijk te zijn. De kwestie van de tijdelijke vergunningen speelt in meerdere provincies. Haar 

partij heeft de kwestie in de Tweede Kamer aangekaart zodat dit ook in Den Haag bekend wordt. In 

tussentijd is het de vraag of er binnen de bestaande wetgeving toch nog mogelijkheden zijn. Zo 
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moeten bestemmingsplannen om de tien jaar worden herzien. Is een constructie mogelijk waarbij 

windmolenlocaties steeds voor 10 jaar worden vastgelegd in bestemmingsplannen waarbij in 

contracten nadere afspraken worden gemaakt over de terugverdientijd? 

Wat betreft de woningbouwopgave verwijst het college naar de ontwikkelingsvisie NV Utrecht als 

één van de bouwstenen voor de structuurvisie. De ChristenUnie vindt dat niet moet worden 

geaarzeld om, als het nodig is, de woningaantallen uit de ontwikkelingsvisie nog eens goed tegen het 

licht te houden. Dat speelt bij Woudenberg waar de provincie conform besluitvorming door de raad 

(waar ook een mobiliteitstoets een rol heeft gespeeld) geen 1000 of 2000 maar slechts 750 woningen 

mogelijk zou moeten maken. Verder moet de provincie meer een regierol pakken door een 

prioritering aan te brengen in de bouwlocaties. Ook GroenLinks wees daar op. Hoef en Haag bij 

Vianen en Odijk-West komen allebei uit de woonvisie van het BRU maar de behoefte aan die 

woningen is voor zover haar bekend nooit goed onderbouwd. De ChristenUnie ziet woningbouw bij 

Odijk helemaal niet zitten omdat de stedelijke druk op dat gebied al erg groot is.  Met Rijnenburg, 

Leidsche Rijn en Hoef en Haag zijn er in deze regio meer dan voldoende locaties voor woningbouw 

voorhanden. De provincie moet voorkomen dat op de ene locatie een wijk half af is terwijl even 

verderop de schop alweer in de grond gaat voor nog een nieuwe woonwijk met woningen die niet 

verkocht worden. Het aantal geprogrammeerde woningen en het bouwtempo zijn simpelweg niet 

met elkaar in overeenstemming. Ook zijn er grote aarzelingen bij Schalkwijk maar wel is haar fractie 

gecharmeerd van de suggestie van NMU om daar een gebiedsontwikkelingstraject te starten waarin 

ook duurzame energie een plek krijgt, wanneer daar toch voor woningbouw wordt gekozen. 

Wat betreft het landelijk gebied is de ChristenUnie blij met de toezegging dat de bepaling over 

maximaal 1 extra woning bij functieverandering nog eens goed tegen het licht wordt gehouden. Het 

beleid is nu veel te terughoudend, vooral gericht op ontstening en geformuleerd vanuit het 

doemdenken wat er allemaal mis kan gaan. Zij is blij dat knooperven als een positieve ontwikkeling 

worden gezien maar deze worden alleen via een uitzonderingsbepaling mogelijk gemaakt. De 

ChristenUnie pleit ervoor de verordening op dat punt te herzien zodat er ruimere mogelijkheden 

komen voor herbestemming van bestaande agrarische gebouwen. 

Haar fractie pleit ook voor meer ruimte op het gebied van recreatie, zeker binnen de groene contour. 

De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld over de legakkers in de Vinkeveense Plassen. Dat 

is een goed voorbeeld hoe recreatie hand in hand kan gaan met natuurontwikkeling en behoud van 

cultuurhistorie. Die kansen moeten worden benut en de PRV moet daarvoor de planologische ruimte 

geven. Bij het werkbezoek van Staatsbosbeheer bleek dat 25% van de kosten voor natuurbeheer door 

de markt verdiend kan worden, een aanzienlijke bijdrage vanuit de recreatie die de beleving van de 

natuur kan vergroten en tegelijkertijd inkomsten voor het onderhoud genereert. Benieuwd is haar 

fractie naar de vertaling van het deelakkoord Natuur met staatssecretaris Bleker naar de Utrechtse 

situatie. Kan het Akkoord van Utrecht overeind worden gehouden en 1 : 1 worden overgenomen in 

de PRS. Hoeveel provinciaal geld moet daar nog bij? In het bijzonder heeft de polder Groot 

Mijdrecht Noord de warme belangstelling van de ChristenUnie. Haar fractie pleit ervoor niet te 

tornen aan het bereikte akkoord wat begin dit jaar door P.S. is vastgesteld en vooruitliep op minder 

rijksmiddelen. In ieder geval moet de opgave binnen die 1500 EHS blijven.  

Eén der insprekers ging zojuist in op het ‘Binnenveld’ waar het gaat om twee Natura 2000 gebieden. 

Gezien de Europese regelgeving kan de status van die gebieden niet worden veranderd en de 

ChristenUnie wil dat graag zo houden. In het Akkoord van Utrecht wordt wat betreft de ecologische 

verbindingszone langs de Grift de ambitie uitgesproken dat daarover op perceelsniveau nog 

afspraken moeten worden gemaakt. Zij hoopt dat die afspraken ook gemaakt kunnen worden. In het 

Binnenveld is reeds de Noord/Zuid-verbinding geschrapt. Het is van groot belang dat de ecologische 

verbindingszone langs De Grift overeind blijven. Haar fractie kan zich vinden in een ruil tussen 

percelen en uiterwaarden, waardoor de EVZ toch blijft functioneren, en men in de uiterwaarden aan 

de slag kan. 
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Het PCL advies over de stadrandzones bevat zeer waardevolle aanbevelingen. Haar fractie hoopt dat 

deze in het Ontwerp worden meegenomen. Zij vraagt hoe gemeenten kan worden gestimuleerd daar 

beleid op te ontwikkelen. 

Voor het overige merkt zij op dat de ChristenUnie al eerder is ingegaan op regie op 

bedrijventerreinen, kantorentransformatie naar studentenhuisvesting en jongerenhuisvesting (zoals 

ook door de Jongerendenktank naar voren is gebracht), de golfbanen en de hoogspanningskabels. Zij 

hoopt dat G.S. een goed beeld hebben van het standpunt van de ChristenUnie ten aanzien van de 

PRS.  

De heer Hoefnagels memoreert dat in de Landbouwvisie wordt uitgegaan van 800 bedrijfssluitingen 

in de komende 10 jaar, met meer dan 1 woning per perceel. Mogelijk gaat het dan om 2000 

woningen. In de algemene beleidslijn Verstedelijking uit de PRS komt de ambitie naar voren om 

buitenstedelijk ca. 12.000 woningen te bouwen, waarvan 2/3
e
 deel in Rijnenburg en Amersfoort. 

Moet er in het buitengebied wel twee of drie keer zoveel woningen worden gebouwd dan men 

eigenlijk wil? Hij vraagt dienaangaande naar het standpunt van de ChristenUnie. 

Mevrouw Dik gaat er niet van uit dat iedere agrariër die stopt zich met studentenhuisvesting gaat 

bezighouden of met het realiseren van een zorgboerderij. Dat is haar pleidooi ook niet geweest. Zij 

constateerde dat er nu bijna niets kan en dat vooral wordt ingezet op ontstening van het landelijk 

gebied. Wanneer een agrariër met zijn bedrijfsvoering stopt, dan moeten gebouwen gesloopt worden. 

Wanneer er voldoende wordt gesloopt, mag er 1 woning worden teruggebouwd. Dat is 

kapitaalvernietiging. In de provincie Overijssel, waar met knooperven wordt gewerkt, zijn er goede 

mogelijkheden om bestaande agrarische gebouwen te herinrichten en gebruik als woning mogelijk te 

maken. Dat zal in het landelijk gebied zeker niet massaal gaan gebeuren. Het is één van de vormen 

om te kijken hoe met vrijkomende agrarische bebouwing kan worden omgegaan. Het beleid gaat nu 

nog teveel uit van ontstening en het bijbouwen van weer een extra bungalow. Brengt dat de kwaliteit 

mee die men in het landelijk gebied wil realiseren? Het is van groot belang dat de verordening wordt 

toegespitst op de actuele grote veranderingen in het landelijk gebied. De ChristenUnie krijgt de 

indruk dat voorliggende verordening nog hangt op het beleid van 20 jaar geleden en dat de actuele 

ontwikkelingen in de landbouw daarin niet zijn meegenomen.  

Mevrouw Blom beaamt dat er in het landelijk gebied heel veel gebeurt. Juist dat vraagt om 

regulering. 

Mevrouw Dik antwoordt dat zij pleit voor andere regels maar niet voor minder regels. 

De heer Dekkers heeft de indruk dat het voorstel van de ChristenUnie lijkt aan te sluiten bij het 

pleidooi van GroenLinks om wat meer ruimte in de verordening toe te staan. Daarbij tekent hij wel 

aan dat de vermeerdering van kwaliteit van het landelijk gebied voorop moet staan. Het bouwen van 

een extra huis vertegenwoordigt een economische waarde. Hij vraagt of de ChristenUnie met het 

voorstel bedoelt dat die extra economische waarde geïnvesteerd moet worden in de landschappelijke 

kwaliteit van de omgeving. 

Mevrouw Dik adviseert de heer Dekkers te kijken op de website www.knooperven.nl waar wordt 

toegelicht dat de grond van een stoppende agrariër overgaat naar agrariërs die schaalvergroting 

ambiëren. De bestaande agrarische gebouwen worden heringericht voor een woonfunctie. Dat brengt 

extra economische waarde met zich mee. De opbrengst daarvan wordt geïnvesteerd in het gebied 

zelf zodat het beter toegankelijk wordt. Het gaat hier voor alle partijen om een win-win situatie. De 

gemeente Leusden wil met knooperven actief aan de slag; de ChristenUnie pleit ervoor de gemeente 

daar ook de ruimte voor te geven.  

 

De heer V.d. Lagemaat is van mening dat de woningbouwlocaties, die genoemd worden, ook in het 

Ontwerp moeten worden vastgehouden. Dat geldt ook voor de gemeente Woudenberg. Het lijkt hem 

goed dat de gedeputeerde in overleg gaat met de gemeente Woudenberg over de aantallen te 

realiseren woningen. Spreker meent dat de gemeente Woudenberg graag 1000 woningen bouwt. 

http://www.knooperven.nl/
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Het is een goede zaak dat het Akkoord van Utrecht wordt uitgevoerd, maar het moet wel haalbaar en 

betaalbaar zijn. Een en ander moet worden vastgelegd in het Ontwerp. De haalbaarheid en 

betaalbaarheid geldt ook voor de opmerkingen die de insprekers over de natuur naar voren hebben 

gebracht. Het principe haalbaar en betaalbaar geldt eveneens voor de stadrandzones. Wanneer er 

geen geld meer is, houdt het gewoon op. 

De SGP zal in de P.S.-vergadering terugkomen op de agrarische bouwblokken. 

Het is een goede zaak dat de mogelijkheden voor windenergie benut gaan worden. Echter, de 

mogelijkheden daarvoor in de provincie Utrecht zijn zeer beperkt. Wellicht is het beter dat de 

provincie Utrecht meer energie gaat steken in bv. zonneenergie. Dat is ook minder 

horizonvervuilend voor degenen die windmolens niet mooi vinden. Overigens vindt spreker 

windmolens wel mooi. 

Wat betreft het Binnenveld moet uiteraard worden vastgehouden aan de Europese regelgeving. 

Echter, als er geen Europese regelgeving geldt, dan pleit hij ervoor tegemoet te komen aan de wens 

van de gemeente Rhenen.  

 

De heer Roos complimenteert G.S. met het gelopen proces inzake de PRS. De fractie van 50PLUS 

wil onduidelijkheden voorkomen in het Ontwerp en pleit ervoor duidelijke definities op te nemen bv. 

wat betreft groene contour en groene zone. Voorts pleit hij ervoor bij het Ontwerp een nota 

zienswijzen toe te voegen waarin alle reacties van maatschappelijke organisaties en andere partijen 

inzichtelijk worden. 

De PCL pleit voor een meer en strakkere sturing vanuit de provincie, met name op het gebied van 

duurzame energie, kernrandzones, plattelandzones e.d. De achterliggende gedachte daarbij is nog 

steeds die van de maakbare samenleving. Bij dergelijke gewenste sturingsmogelijkheden en 

directieven blijft wel in de lucht hangen wie dat allemaal gaat betalen. 50PLUS is het met die 

sturingsfilosofie absoluut niet eens. Dat betekent dat zijn fractie een aantal opmerkingen van de 

PvdA dan ook niet kan onderschrijven., immers, de PvdA hangt nog steeds de visie van een sterk 

maakbare samenleving aan.  

Mevrouw Blom meent dat de samenleving voor een deel wel maakbaar is, zij gaat ervan uit dat ook 

anderen die mening zijn toegedaan. 

De heer Roos merkt op dat hij hier duidelijke accenten wil leggen. Zijn fractie is ervoor vooral de 

basisfilosofie en de geest van het VO PRS en PRV te handhaven.  

De heer Thonon vraagt waarom het geld kost wanneer er een verordening wordt opgesteld. 

De heer Roos begrijpt deze vraag niet. Hij vervolgt dat zijn fractie pleit voor een sterke invulling van 

de provinciale rol van stimuleren, regisseren en faciliteren. De gemeenten zijn primair aan de lat en 

verantwoordelijk en zullen daardoor vaak zelf met de financiële consequenties worden 

geconfronteerd. 50PLUS is van mening dat de provincie vooral vertrouwen in de gemeenten moet 

uitstralen en moet aangeven dat de basisfilosofie van het ontwerp moet worden gehandhaafd. 

Flexibiliteit is nodig wanneer het gaat om de kleinschalige afwijking van ontwikkelingen buiten de 

rode contour. Op pag. 17 geeft gedeputeerde Krol het volgende aan: ”Wij hechten eraan dat overeind 

te houden. Wij zijn kritisch ten aanzien van wat wij reguleren via de PRV. Waar mogelijk volstaan 

wij met het via de structuurvisie aandacht vragen bij gemeenten voor bepaalde belangen. Wij 

betrekken deze onderwerpen bij ons overleg met gemeenten over de lokale ruimtelijke 

ontwikkelingen en plannen.” De fractie van 50PLUS hoopt dat juist die basisfilosofie in de 

definitieve versie overeind blijft. 

 

Gedeputeerde Krol zal zijn reactie in deze vergadering tot vier thema’s beperken, nl. 

sturingsfilosofie, duurzame energie, het definiëren van kwaliteit, woningbouw en rode contour.  

In het kader van de nieuwe PRS wordt geworsteld met de sturingsfilosofie. Enerzijds gaan er 

stemmen op om gemeenten meer vrijheid te geven, anderzijds mogen gemeenten “er geen rommel 

van maken”. Wethouders RO willen in het algemeen meer vrijheid in het licht van de nieuwe Wet op 
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de ruimtelijke ordening terwijl maatschappelijke partners de provincie verzoeken scherp te acteren in 

de nieuwe uitgebreide provinciale rol op het gebied van de ruimtelijke ordening. De gedachten over 

de sturingsfilosofie bewegen zich tussen die twee uitersten. Spreker is wel blij met de woorden van 

mevrouw Blom over de rol van regisseur. Een regisseur van een toneelstuk kan niet alleen maar 

toekijken maar zal zonodig ook moeten ingrijpen. De provincie heeft een zware rol en 

verantwoordelijkheid gekregen op het gebied van de RO. Terzake verwijst hij naar Prattenburg. De 

provincie heeft dienaangaande voor een regisserende rol gekozen. Uiteindelijk heeft dat tot een 

convenant geleid en dan wordt er door de provincie weer voor een zeer inhoudelijke rol gekozen, 

gelet op het Inpassingsplan dat wordt opgesteld. De provincie heeft in het ruimtelijke domein 

verschillende rollen: regisserend maar ook interveniërend. Zo heeft hij een wethouder vandaag laten 

weten dat enkele onderdelen uit een vastgesteld bestemmingsplan in strijd zijn met het provinciaal 

ruimtelijk beleid, zodat de provincie die ontwikkeling niet kan toestaan. Overigens leven er in P.S. 

wel verschillende opvattingen over de rol van de provincie van strikter tot meer vrijheid en 

flexibiliteit. Daarvoor zal in het Ontwerp een goede balans moeten worden gevonden. Echter, de 

provincie ontkomt er niet aan het instrumentarium uit de PRV te koppelen aan de provinciale 

belangen, om zo de kwaliteit van de provincie te bewaken. 

Wat betreft duurzame energie memoreert gedeputeerde Krol dat de Jongerendenktank daarover 

terecht prikkelende uitspraken heeft gedaan, wellicht ook dankzij de bijdrage van NMU aan het 

debat. Spreker is van mening dat de provincie op het gebied van duurzame energie het volledige 

spectrum van mogelijkheden op het gebied van duurzame energie nodig heeft om de ambities van 

10% te kunnen realiseren. Hij werd aangesproken door het pleidooi van mevrouw Dik die zei dat de 

ontwikkeling naar meer duurzame energie ook wordt ingegeven vanuit innovatie en vanuit minder 

afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Het college van G.S. staat op het standpunt dat duurzame 

energieontwikkeling in Nederland van belang is in de transitie naar een innovatieve samenleving. 

 

Mevrouw Dik is blij met de woorden van de gedeputeerde dat ook G.S. van mening zijn dat alle 

vormen van duurzame energie nodig zijn. Echter, de ambitie van dit college op het gebied van 

windenergie is onvoldoende om de doelstelling van 10% te kunnen bereiken. NMU heeft maximale 

varianten doorberekend en daaruit komt naar voren dat de 50 Mw windenergie te weinig oplevert. 

Wat dat betreft zijn de woorden en de daden van G.S. niet met elkaar in overeenstemming. 

 

Gedeputeerde Krol meent dat mevrouw Dik hetzelfde bedoelt als hij. Alle vormen van duurzame 

energie zijn nodig om tot de 10% doelstelling te komen. Uit onderzoek is gebleken dat zowel 

energiebesparing nodig is als een mix van duurzame energie. De ChristenUnie focust z.i. teveel op 

windenergie. Windenergie heeft een zware ruimtelijke impact. Kleinschalige biomassa wordt 

mogelijk gemaakt en voor zonne-energie is geen ruimtelijk provinciaal instrumentarium nodig. Voor 

de ontwikkelingen op het gebied van windenergie wordt veel geregeld. Wanneer men er in slaagt om 

met wind en met het totale pakket aan energiebesparing en alternatieve energie verder te komen dan 

10%, dan is er geen enkele belemmering om een hoger percentage te behalen.  

D66 vroeg hoe windenergie zich verdraagt met het woord vrijwilligheid wanneer windenergie een 

belangrijk onderdeel van de mix is. Spreker verwijst dienaangaande naar de formulering uit het 

coalitieakkoord. Daar staat “extra locaties aanwijzen als daarvoor draagvlak bestaat bij gemeenten.” 

In het rapport van NMU wordt ervoor gepleit de locaties die ruimtelijk aanvaardbaar zijn optimaler 

voor wind te benutten. Dat vraagt dan wel om 75 extra windmolens met een capaciteit van 214 Mw. 

Deze benadering spreekt hem wel aan omdat dit een bijdrage kan leveren om op zijn minst de 10% 

doelstelling te kunnen behalen.  

De heer Hoefnagels kan zich om die reden ook voorstellen de 50 Mw als provinciaal belang er niet 

in te laten staan. In het coalitieakkoord staat dat het gaat om extra locaties. Nu zijn ook de 

oorspronkelijke locaties opgenomen en daarvoor geldt nu ook de draagvlakeis, waardoor het minder 

is geworden dan in het coalitieakkoord staat. 
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De heer Krol ziet dat toch anders. De formulering over draagvlak komt uit het huidige 

streekplan/structuurvisie waar, na een heftige discussie over de beleidsbeslissing inzake 

doorzettingsmacht op de windmolens, door P.S. is besloten dat er ook op die locaties sprake van 

draagvlak moet zijn. De structuurvisie van de provincie is beleidsneutraal omgezet. Ook de 

vrijwilligheid op dat punt is voor die locaties gehandhaafd. Dat wordt nu doorgetrokken naar het VO 

PRS. Daar worden de nieuwe locaties aan toegevoegd. Opnieuw wordt het vrijwilligheidcriterium 

gehanteerd, zoals in het coalitieakkoord wordt genoemd. Uiteraard kan daarover opnieuw het debat 

worden gevoerd.  

Vele fracties hebben de behoefte uitgesproken het begrip kwaliteit duidelijker te definiëren. Zelf 

heeft hij die behoefte ook, hoewel kwaliteit nooit helemaal kwantificeerbaar is. De heer Thonon 

wees ook op de juridische risico’s wanneer het begrip kwaliteit onvoldoende wordt ingevuld. De 

heer Bekkers had de behoefte om de kwaliteitscriteria scherper te maken omdat dat ook de route is 

waar de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht naar toe moet, nl. meer vrijlaten mits scherp 

gedefinieerd is wat kwalitatief al dan niet aanvaardbaar is. De provincie zal daartoe een poging 

wagen zodat gemeenten, particulieren en instellingen weten waar ze aan toe zijn.  

De heer Bekkers benadrukt dat het hem niet zozeer gaat om het definiëren van het begrip kwaliteit. 

Het gaat hem erom dat de landschapselementen in relatie tot kwaliteit duidelijk worden benoemd, 

zodat deze het kader vormen voor innovatie en planvorming. 

Gedeputeerde Krol begrijpt wat de heer Bekkers bedoelt. Het gaat niet over de definitie van kwaliteit 

maar om de elementen die volgens de provincie bijdragen aan kwaliteit.  

Het is spreker duidelijk geworden dat de fracties verschillend denken over bouwen en rode contour. 

Objectief kan worden gesteld dat er nu sprake is van een zware dip in de woningmarkt maar uit alle 

onderzoeken blijkt dat de druk op de woningmarkt in de provincie Utrecht, met name in het 

stadsgewest Utrecht, in de komende 20 jaar zeer hoog zal blijven. In de huidige situatie zullen er op 

een aantal locaties geen ontwikkelingen plaatsvinden, echter, de provincie is geen eigenaar van de 

grond en bouwt geen huizen. De vraag is of de provincie Utrecht bereid is een bepaalde hoeveelheid 

woningen planologisch mogelijk te maken. In het kader van de NV Utrecht zijn daarover reeds 

afspraken gemaakt. O.a. is afgesproken dat het overgrote deel daarvan binnenstedelijk, dus binnen 

de bestaande rode contour, moet worden gebouwd. Enkele fracties suggereerden wat steviger in te 

zetten op binnenstedelijke ontwikkelingen, nl. eerst transformeren en herstructureren, dan pas 

nieuwbouw binnen de bestaande rode contour en pas daarna buiten de rode contour. Hij is het 

daarmee eens. In feite geldt die volgorde ook voor bedrijventerreinen en kantorenlocaties. Er staat 1 

miljoen m2 kantoorruimte leeg in de provincie Utrecht en dat is ruimtelijk onaanvaardbaar. 

Duidelijk moet zijn dat nieuwbouw pas volgt ná transformatie. Met de regio’s worden over 

bedrijventerreinen convenanten afgesloten over hun herstructureringsopgave. Ook daarvoor geldt dat 

dit zou moeten worden gekoppeld aan een zeer restrictief ruimtelijk beleid wat betreft nieuwe 

terreinen. 

In de vergadering zijn ook opmerkingen gemaakt over specifieke locaties. Daarvoor geldt opnieuw 

de algemene opmerking wat betreft de volgorde van verstedelijking. De getallen die in het kader van 

de NV Utrecht zijn genoemd, zijn nog steeds juist. Ook de gemeente Woudenberg denkt nog aan 750 

plus 250 woningen, dus in totaal 1000 woningen. Ook het aantal woningen in Odijk is juist. In het 

Eiland van Schalkwijk wordt gedacht aan een ontwikkeling waarbij enige mate van kleinschalige 

woningbouw aanvaardbaar is. 

Voorts zegt gedeputeerde Krol de heer Roos toe dat de Ontwerp structuurvisie ook een reactienota 

zal bevatten met de opvattingen van alle maatschappelijke partners en de reactie daarop van G.S. 

Ten aanzien van de opmerkingen die zijn gemaakt over planning en proces merkt spreker op dat het  

streven is het hele proces PRS eind 2012 afgerond te hebben. Hij is blij dat vele fracties lovende 

woorden hebben gesproken over de ambtenaren die dat mogelijk maken. Bepaalde thema’s vragen 

om nadere uitwerking. Hij zal zich er maximaal voor inzetten om het Ontwerp PRS in januari 2012 
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aan P.S. te kunnen presenteren. Uitstel is niet de bedoeling, echter, wanneer dat de kwaliteit van het 

Ontwerp ten goede komt, vindt hij een maand uitloop van de planning wel acceptabel.  

 

De heer Thonon memoreert dat in de 10% duurzame energie doelstelling reeds de energiebesparing 

is verwerkt. Hij constateerde dat er jaarlijks meer energie wordt verbruikt, ook in de provincie 

Utrecht. Wat gaat het college doen, wanneer het energieverbruik stijgt en daarmee het percentage al 

vanzelf gaan dalen? 

 

Mevrouw Mineur memoreert de woorden van gedeputeerde Krol dat hij een wethouder vandaag liet 

weten dat een bestemmingsplan niet paste bij de structuurvisie van de provincie. Zij vraagt wanneer 

P.S. daarover nader wordt geïnformeerd. Ook vraagt zij om een antwoord op haar eerdere vraag over 

het openbaar vervoer en het fietsgebruik. In de PRS staat dat het gebruik van openbaar vervoer en 

fiets gestimuleerd moeten worden. Op dat gebied is er veel tegenwind vanuit de landelijke politiek 

maar ook gezien de grote concurrentie van snelwegen. De SP vindt dat er nadrukkelijker op 

alternatieve moet worden ingezet.  

 

Mevrouw Blom vraagt naar de ambitie van G.S. ten aanzien van de 3000 hectare EHS op vrijwillige 

basis. Zij hoorde dat de ambitie van G.S ten aanzien van de 10% doelstelling te realiseren is. Zij 

vraagt of de ambitie voor de 3000 ha groene contour op dezelfde wijze moet worden geïnterpreteerd. 

 

Gedeputeerde Krol merkt op dat de opmerking van de SP  wat betreft openbaar vervoer en de fiets 

primair thuishoort bij zijn collega-bestuurder. Er worden door de provincie grote stappen gezet op 

het gebied van het openbaar vervoer. In het pakket voor de snelwegen zit een groot bedrag voor 

stimulering van het openbaar vervoer. Veel rijksgeld komt daarvoor naar de provincie Utrecht. G.S. 

zijn van mening dat de investering in het OV in deze regio strikt noodzakelijk is om de 

congestieproblematiek op te lossen en de economische bloei van deze regio mogelijk te maken. 

Overigens heeft deze vraagstelling niet specifiek betrekking op de PRS.  

Gevraagd werd wat er wordt gedaan als er teweinig energiebesparing wordt gehaald en de 

doelstelling van 10% niet wordt gehaald. Dat is niet per definitie een ruimtelijke vraag. De provincie 

Utrecht is van mening dat men daar uit moet komen en de inspanning op het gebied van alternatieve 

energie moet worden verhoogd om toch op de 10% uit te komen. Dat zal niet alleen in de PRS maar 

op allerlei terreinen moeten worden geregeld. Zo heeft en krijgt het oude en nieuwe 

provinciekantoor een WKO. Dat heeft ook een economische kant. WKO is interessant omdat de 

investering wordt terugverdiend.  

Op de vraag van mevrouw Blom, antwoordt gedeputeerde Krol dat er in het landelijk gebied veel 

misverstand is over de 3000 ha. Er is reeds 30.000 ha. EHS gerealiseerd in de provincie Utrecht. De 

discussie ging over de vraag of dat 36.000 ha EHS moest worden. Bij het Akkoord van Utrecht is 

besloten dat het gaat om 31.500 ha. EHS. Daar staan G.S. voor. De groene contour is een gebied van 

3000 ha. dat eigenlijk nodig is om een goed functionerende EHS te verkrijgen, echter, daarvoor zijn 

geen middelen aanwezig. Wel is het in die zone mogelijk op vrijwillige basis natuur te ontwikkelen. 

Wanneer er daadwerkelijk omvorming in natuur heeft plaatsgevonden, zullen die gronden aan de 

EHS worden toegevoegd. Spreker verwacht niet dat dit grootschalige vormen zal aannemen. Dat kan 

ook niet omdat daarvoor geen middelen beschikbaar zijn. Ook zou dat strijdig zijn met de gemaakte 

afspraken.  

Op de vraag van de SP antwoordt gedeputeerde Krol dat de provincie een reactieve aanwijzing aan 

een gemeente kan geven wanneer een gemeenteraad een bestemmingsplan heeft vastgesteld met 

elementen die in strijd zijn met de PRV. Dat deed zich onlangs voor. De betreffende wethouder 

krijgt daarover binnenkort een brief van de provincie Utrecht en deze commissie zal daarvan een 

afschrift ontvangen. 
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De voorzitter rondt de discussie af.  

 

6. Sluiting 

De voorzitter brengt onder de aandacht dat er op 14 november een bijeenkomst plaatsvindt met de 

gebiedscommissies over de toekomst van de Agenda Vitaal Platteland. 

De volgende commissievergadering vindt plaats op 21 november. De agenda is dan erg vol en in die 

vergadering zal er met de spreektijdenregeling worden gewerkt. De griffie zal de spelregels voor de 

spreektijdenregeling ruim van tevoren aan de commissie bekendmaken.  

 

Mevrouw Broere laat weten dat zij zich in de vorige vergadering negatief uitliet over de kwaliteit 

van vergaderen. Zij wil de voorzitter nu complimenteren met de goede aanpak van deze vergadering.   

 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.  


