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2011RGW02 
 
VERSLAG van de vergadering van de Statencommissie Ruimte, Groen en Water van 6 
december 2010 in het Provinciehuis 
 
Aanwezig:
Dhr. G.J. v.d. Werff (voorzitter), dhr. J. Binnekamp (gedeputeerde), drs. W.M. de Jong 
(gedeputeerde), dhr.drs. R.W. Krol (gedeputeerde), dhr. E.R.M. Balemans (VVD), mw.drs. W.A. 
Bodewitz (PvdD), mw. C. Dik-Faber (ChristenUnie), dhr.drs. P.W. Duquesnoy (SP), mw. K.J. Fokker 
(PvdA), dhr.drs. C. de Heer (ChristenUnie), dhr. J.F.M. Kloppenborg (GroenLinks), dhr.drs. J.A.J. 
Konings (VVD), dhr. B. Koopmanschap (SP), dhr. K. de Kruijf (PvdA), dhr. J.v.d. Lagemaat (SGP), 
dhr. ir. R.J. Martens (PvdA), dhr.drs. T.G.P.M. Ruijs (CDA), dhr. P. Seldenrijk (CDA), mw.ir. A.A. 
Swets (CDA), dhr. R.E. de Vries (D66), dhr. T.R. Weijers (D66) alsmede dhr.ir. G.A. Witteman (SP); 
 
Met kennisgeving afwezig:
mw. L.C. Dekkers-Raadsen (CDA), mw.drs. N. van Gemert (SP), dhr.mr.drs. L.W. Nooteboom 
(VVD); 
 
Van ambtelijke zijde aanwezig:
Dhr.drs. H. Schoen (adjunctgriffier) en mw. M. Strijbos (verslag). 
 

1. Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de heer D. Diepenhorst. 
De tekst die de heren Diepenhorst en Van Beuningen uitspreken bij de aanbieding van het pact wordt 
als bijlage 1 aan dit verslag toegevoegd.  
Kortheidshalve zij daar naar verwezen. 
 
De heer Diepenhorst biedt het Pact van Sticht en Gele aan aan de voorzitter. 
De voorzitter dankt de beide insprekers, mede namens alle commissieleden. 
 
De berichten van verhindering worden doorgenomen. 
 
2. Ingekomen stukken 
2.01 Overzicht fractiepunten m.b.t. Landbouwvisie (RGW195) 
2.02 Mevrouw J.A.J. Groos-Van Lingen: onder protest intrekken van een aanvraag van 

bestemmingsplanwijziging gemeente Rhenen (RGW197) 
2.03 Stichting Vrienden van de Joostenlaan Recreatie om de Stad (RGW198) 
 
Mevrouw Bodewitz verwijst naar een ontvangen emailbericht dat niet aan de lijst van ingekomen 
stukken is toegevoegd. Dit betreft een brief van de Dierenbescherming. 
De voorzitter zegt toe dat de Statenleden het stuk zullen ontvangen. 
 
Naar aanleiding van ingekomen stuk 2.03, waarin door de Vrienden van de Joostenlaan wordt 
gesuggereerd dat het vastgestelde plan voor Haarzuilens ter discussie staat, vraagt de heer De Vries of 
G.S. vasthouden aan het plan. 
Gedeputeerde Krol geeft aan dat deze vraag lastig te beantwoorden is. De Vrienden van de Joostenlaan 
geven aan dat G.S. nu geen aankoop in het kader van de RodS mogen doen. De gedeputeerde erkent 
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dit. Natuurmonumenten heeft echter ook gelijk wanneer men aangeeft dat hier al enkele jaren aan is 
gewerkt en men niet zomaar kan stoppen. De staatssecretaris is serieus wanneer wordt gesteld dat er 
geen uitgaven meer voor grondverwerving RodS mogen worden gedaan. 
Er is al veel besproken in het gebied. Partijen zullen zich ook moeten buigen over de vraag wat wel of 
niet wordt opgepakt in verband met de EHS. Het kan zijn dat er percelen en plekken zijn in de sfeer 
van de RodS waarnaar gekeken zal worden, zeker als dit een enkel stuk betreft waarmee de plannen 
gerealiseerd kunnen worden. De gedeputeerde zal met dergelijke plannen naar de Staten moeten om er 
provinciale financiering voor te krijgen, want rijksfinanciering is hierbij niet meer mogelijk. De 
gedeputeerde sluit niet uit dat dit in een enkele, goed te beargumenteren situatie zal gebeuren en dat 
voor overblijvende gebieden, bijvoorbeeld het gebied in Haarzuilens, alternatieve strategieën moeten 
worden bedacht om tot een recreatief waardevol gebied te komen.  
G.S. gaan dus kijken wat zij nog zouden willen verwerven, ondanks de stoppende rijksfinanciering. 
Dit moeten dan specifieke besluiten van de Statencommissie RGW zijn. Daarnaast moeten alternatieve 
strategieën worden bedacht om, soms samen met grondeigenaren, toch de belangrijke recreatieve 
uitloop voor de stad te kunnen realiseren. Beide wegen vindt de gedeputeerde noodzakelijk. 
De heer De Vries vraagt wat de gedeputeerde de Vrienden van de Joostenlaan zal antwoorden. 
Gedeputeerde Krol refereert aan hetgeen hij zojuist heeft verwoord. 
De heer De Vries concludeert dat de planontwikkeling vooralsnog niet overboord wordt gezet. 
Gedeputeerde Krol is van mening dat de overheid niet tien tot twintig jaar in een gebied actief kan zijn 
om dan na 26 oktober alles los te laten. Dat vindt hij op allerlei terreinen onaanvaardbaar. Maar 
rijksfinanciering en verwerving op de manier waarop dit tot nu toe werd gedaan, is niet meer mogelijk. 
Dan blijven er twee wegen over: de weg om het met provinciale financiering soms toch te doen (al 
meent de gedeputeerde dat dit een zaak is waarover een nieuwe coalitie en een nieuw college zich uit 
moeten spreken) en de creatieve strategie om als overheid met grondeigenaren afspraken te maken 
zonder grondverwerving door te zetten. Ook in Haarzuilens zullen deze wegen moeten worden 
verkend. Voor de zware natuurdoelen is het vaak moeilijk om dat zonder verweving voor elkaar te 
krijgen. Bij recreatie kunnen er uitstekend afspraken met grondeigenaren worden gemaakt, zonder 
verwerving. 
 
3. Verslag vergadering Statencommissie Ruimte, Groen en Water van 8 november 2010 
Naar aanleiding van pagina 11, 3.3: de heer Kloppenborg geeft aan nog niets te hebben ontvangen in 
reactie op de toezegging van de gedeputeerde over de tennishal in Soest. 
Gedeputeerde Krol zegt toe dit alsnog na te zullen komen. 
 
Het verslag van deze vergadering wordt vastgesteld.  
 
4. Mededelingen 
• De voorzitter herinnert de commissieleden aan het volgende: 

- op 13 december aanstaande is de hoorzitting burgerinitiatief megastallen, 
- op 17 december aanstaande is het werkbezoek aan Noord-Brabant over het burgerinitiatief. De  

 voorzitter benadrukt het belang van de aanwezigheid van de Statenleden. 
 
• Naar aanleiding van het schriftelijke verzoek van de PvdA-fractie om steun voor het opstellen van 

een startnotitie over de drinkwaterproblematiek binnen de provincie Utrecht geeft de voorzitter het 
woord aan mevrouw Fokker.  
Mevrouw Fokker geeft een toelichting op het late verschijnen van het verzoek. Omdat het 
Grondwaterplan staat geagendeerd moet het verzoek nu worden besproken. 
Al eerder is mevrouw door de gedeputeerde uitgenodigd om het voorstel in te brengen omdat het 
past in de nieuwe pro-actieve werkwijze van de commissie RGW. Het plan was om een 
initiatiefvoorstel te maken voor het winnen van oppervlaktewater. Maar de problematiek van 
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drinkwater is breder. Dit heeft haar fractie verwoord in het bericht van deze ochtend. De inhoud 
van het voorstel spreekt voor zich en mevrouw stelt voor dat de fracties tijdens de behandeling van 
het Grondwaterplan ook hier een uitspraak over doen. 
De voorzitter en gedeputeerde Binnekamp gaan hiermee akkoord. 

5. Rondvraag 
* Procedure Groot Mijdrecht Noord 
Namens de fractie van D66 licht de heer De Vries de ingediende vraag aan gedeputeerde Krol toe. 
De heer De Vries vraagt hoe G.S. de brief van de bewonersdelegatie waarin zij hun lidmaatschap van 
de stuurgroep opschorten, beoordelen. Hij vraagt of dit verstrekkende gevolgen heeft voor het 
functioneren van de stuurgroep en de verdere uitwerking van de plannen die in dit gebied aan de orde 
zijn. 
Gedeputeerde De Jong vertelt dat de vorige week uitgebreid contact met de bewonersdelegatie is 
geweest over de inhoud van de brief. Door de wisseling van de regering, de door het nieuwe kabinet 
geuite prioriteiten en de brief van staatssecretaris Bleker is men onzeker geworden: behoort Groot 
Mijdrecht Noord nog wel tot de prioriteiten in de uitvoering van de EHS? Voordat G.S. daar nieuwe 
helderheid over hebben verkregen blijft dit een lastig punt voor de bewonersdelegatie. 
Zij staan achter het plan dat er ligt en achter alle stappen die men met elkaar heeft gezet tot op heden. 
De commissieleden zullen binnenkort over het plan van aanpak worden geïnformeerd. De delegatie 
laat weten dat, als het plan overeind blijft, zij mee zullen doen. Er zijn wel wat onzekerheden: 

- het Rijk en de herprioritering. De commissie is op de hoogte van het proces dat daar in gang is 
gezet door gedeputeerde Krol. G.S. hopen dat dit helderheid zal verschaffen over het feit dat er 
werkelijk prioriteiten zijn, 

- ten aanzien van de financiering. Nog voor de provinciale verkiezingen zullen G.S. hierover met 
een Statenvoorstel komen, 

- de nieuwe Staten zouden alles terug kunnen draaien. De gedeputeerde heeft geprobeerd de 
bewonersdelegatie duidelijk te maken dat dit niet kan, maar de onzekerheid blijft. 

*Ruimte voor de Lek 
Namens de fracties van SGP en ChristenUnie licht de heer Van de Lagemaat de ingediende vraag aan 
gedeputeerde Binnekamp toe. 
De heer Van de Lagemaat herinnert aan het extreem hoge water in 1993 en 1995, wat de aanzet was 
voor het plan Ruimte voor de Lek. Dat plan heeft als doel de bewoners droge voeten te laten houden. 
Dit geldt ook voor Vianen. Op 14 augustus 2010 heeft de staatssecretaris een besluit genomen 
waardoor er geen kwelwater zou ontstaan in de wijk De Hagen in Vianen. Dit besluit is half oktober 
door een wijziging teruggedraaid waardoor er jaarlijks kwelwater in De Hagen zou kunnen ontstaan. 
Spreker vraagt wat de gedeputeerde gaat doen om te voorkomen dat dit probleem zich voordoet en de 
plannen verder ontwikkeld kunnen worden. 
Gedeputeerde Binnekamp stelt dat, als het water stijgt, Vianen een kwelprobleem heeft. Het 
uitgangspunt bij het project Ruimte voor de Lek is om dat probleem te verbeteren. Nu is er inderdaad 
destijds door staatssecretaris Huizinga voor variant 4 gekozen, waar de Staten ook voor kozen. Variant 
4 ging uit van een nevengeul dicht bij de rivier. Een Q-team (een adviesorgaan van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu) heeft in het kader van de ecologie geadviseerd om de nevengeul dichter tegen 
de dijk te realiseren. Dat betekent dat er meer kwel kan ontstaan.  
G.S. gaan uit van geen verslechtering van de kwelproblematiek en zullen te zijner tijd, medio volgend 
jaar, een model aan de commissie voorleggen waarbij het kwelprobleem is opgelost. Als het beter is 
vanwege de ecologie om de nevengeul dichter tegen de dijk aan te leggen zal er een deklaag bij de dijk 
zal moeten komen waardoor de kwel niet kan toenemen. Is dit te kostbaar of in het belang van de 
waterstand dan zal men terugvallen op variant 4. De stuurgroep heeft als uitgangspunt dat de kwel niet 
mag verslechteren ten opzichte van de huidige situatie. 
* Touwtjesmethode Oudewater 
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Namens de fractie van GroenLinks licht de heer Kloppenborg de ingediende vraag aan gedeputeerde 
Krol toe. 
De heer Kloppenborg vertelt dat het college van Oudewater voornemens is een supermarkt uit te 
plaatsen buiten de rode contour en gebruik wil maken van de touwtjesmethode. Aan de gemeenteraad 
is meegedeeld dat deze optie door de provincie ambtelijk als kansrijk is beoordeeld. De 
gemeenteraadsleden menen echter dat het gebruik van de touwtjesmethode voorbarig is, omdat er nog 
geen onderzoek is gedaan naar alternatieven binnen de rode contour. Spreker vraagt de gedeputeerde 
of G.S. zijn benaderd, of de situatie daar bekend is en of er al enige vorm van discussie is geweest of 
aan de voorwaarde van de touwtjesmethode, een integrale afweging van ruimtelijke mogelijkheden, 
wordt voldaan. Zijn er toezeggingen gedaan? 
Gedeputeerde Krol legt uit dat G.S. bijna dagelijks door gemeenten ambtelijk worden benaderd met de 
vraag hoe de provincie in een bepaalde discussie zou staan. Ook hier is ambtelijk enig contact 
geweest. Op het moment dat een gemeentebestuur aangeeft dat men het niet wil omdat het gevoelig 
ligt, gaat zoiets niet verder. Dat speelt hier voor een deel, de gemeenteraad beraadt zich hier nog over. 
Het antwoord hield in dat de touwtjesmethode een toegestaan instrument is waarbij de oppervlakte van 
verstedelijking niet toeneemt maar waarbij G.S. altijd enkele vragen stellen: 

- waarom heeft de supermarkt uitbreiding nodig,  
- is er geen locatie binnen de rode contour beschikbaar (hier is nog geen antwoord op gekomen), 
- waar worden eventueel op de voorgestane locatie te kappen bomen gecompenseerd, 
- heeft de gemeente al nagedacht over welk flexibiliteitinstrument uit de Provinciale 

Verordening ze wil kiezen. Naast de touwtjesmethode is er de veel zwaardere procedure van de 
afwijkingsbevoegdheid, waarvoor een speciale procedure met de Staten wordt gevoerd. 

Ambtelijk noch bestuurlijk zijn op dit punt toezeggingen gedaan. Dit is nog een punt van discussie in 
de gemeenteraad van Oudewater. 
Deze situatie komt vrij vaak voor. Bestuurlijk moeten er zwaarwegende redenen zijn die gelegen zijn 
in ‘geen andere mogelijkheden op die plek of binnen de rode contour’ voordat G.S. bestuurlijk bereid 
zijn mee te werken aan een touwtjesmethode of een afwijkingsbevoegdheid. 
* Opvang winterganzen 
In september stond bij de ingekomen stukken op de agenda een memo over de evaluatie van de opvang 
van winterganzen. In de vergadering is besloten dat mevrouw Bodewitz hier schriftelijke vragen over 
zou stellen. Dat is inmiddels gebeurd maar zij ontving nog geen antwoord. Waarom zijn de vragen tot 
op heden niet beantwoord en wanneer kan mevrouw Bodewitz een antwoord verwachten? 
Gedeputeerde Krol zegt toe, naar aanleiding van de herhaalvraag, dat haar vraag nog deze week zal 
worden beantwoord. 

6. Termijnagenda 
Mevrouw Bodewitz verwijst naar het rapport Stikstofdepositie en NB-wetgebieden in de provincie 
Utrecht van eerder dit jaar dat op de agenda stond als ter kennisgevingsdocument. Het was toen nog 
niet beschikbaar. Inmiddels heeft mevrouw het document ontvangen. Zij raadt aan het document 
nogmaals ter kennisgeving op de agenda van de volgende vergadering te plaatsen omdat dan de 
Stikstofverordening is geagendeerd. 
De voorzitter zegt dit toe. Het stuk kan bij de bespreking van het agendapunt worden behandeld. 
 
7. Statenvoorstel Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie: vaststellen Kadernota Ruimte + PCL 
 advies 
De heer De Vries brengt als punt van orde naar voren dat hem niet duidelijk is welk stuk aangaande de 
Kadernota Ruimte wordt besproken. Spreker heeft zijn bijdrage voorbereid op basis van het stuk 
concept Kadernota Ruimte van eerder dit jaar. Hij begrijpt dat er ook een stuk bestaat dat is gedateerd 
22 november 2010 en wat het bespreekstuk van deze avond zou zijn. Hij zou hier graag duidelijkheid 
over krijgen. 
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Na een korte schorsing laat de voorzitter weten dat er sprake is van een omissie: het stuk van 22 
november 2010 blijkt niet te zijn verstuurd. Er bestaan geen grote verschillen tussen de twee stukken. 
Hij stelt voor om aan de hand van het concept en de bijdrage van de insprekers het concept te 
behandelen.  
De heer De Vries zegt hiermee akkoord te kunnen gaan. Wel zou hij graag helderheid krijgen over 
welk stuk bij de Statenvergadering aan de orde is. 
De voorzitter zegt de heer De Vries toe dat hij de volgende dag zal laten weten hoe hiermee om wordt 
gegaan. 
De heer Ruijs wijst er op dat het stuk van 22 november 2010 niet veel afwijkt van het stuk dat 
besproken zal worden. De inbreng hierover in deze vergadering zal waarschijnlijk wel een 
meerwaarde hebben. Hij gaat dan ook akkoord met de voorgestelde procedure maar zou graag zien dat 
in de Staten gesproken zal worden over een nieuw stuk waarin de opmerkingen van deze avond zijn 
verwerkt. In de Statenvergadering zou immers niet een stuk besproken kunnen worden dat niet in de 
commissie is besproken. 
Mevrouw Dik stelt voor om het stuk van 22 november in de Statenvergadering te bespreken. Ook stelt 
zij voor om de commissieleden een overzicht te doen toekomen van de wijzigingen die in de concept 
Kadernota Ruimte zijn aangebracht. Dan kan dit punt deze avond worden besproken. 
De voorzitter staat achter dit voorstel. 
Ook de heer Ruijs kan zich hierin vinden. 
 
Naar aanleiding van dit agendapunt geeft de voorzitter het woord aan drie insprekers.  
De heer E. Ketelaar spreekt namens de Kamer van Koophandel Midden-Nederland. 
De inspreektekst van de heer Ketelaar wordt als bijlage 2 aan dit verslag toegevoegd. Kortheidshalve 
zij daar naar verwezen.  
 
Mevrouw van S. Kluit spreekt namens Energie-U. 
De inspreektekst van de mevrouw Kluit wordt als bijlage 3 aan dit verslag toegevoegd. Kortheidshalve 
zij daar naar verwezen. 
 
De heer J. Hogenboom spreekt namens de Natuur- en Milieufederatie Utrecht.  
De inspreektekst van de heer Hogenboom wordt als bijlage 4 aan dit verslag toegevoegd. 
Kortheidshalve zij daar naar verwezen 
 
De voorzitter geeft de commissieleden de gelegenheid vragen te stellen en opmerkingen te maken naar 
aanleiding van de inbreng van de insprekers. 
 
De heer Kloppenborg vraagt de heer Hogenboom of hij een specifiek punt kan noemen dat verbeterd 
kan worden. Dit naar aanleiding van diens opmerking dat Utrecht in de voorhoede zit, maar niet aan de 
top staat. Ook is spreker benieuwd naar welke provincie aan top staat. 
Aan de heer Ketelaar vraagt hij wat de specifieke aanbeveling is die de heer Ketelaar zou willen doen. 
De heer Hogenboom vertelt dat er vijf thema’s zijn geanalyseerd. Eén ervan betrof het oppakken als 
provincie van de rol als het gaat om het ruimte geven aan nieuwe bedrijventerreinen. Een aantal 
provincies gaat hier heel ver in en zegt dat er geen ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen in de 
structuurvisie is. Zij kunnen daarop een uitzondering maken op het moment dat een gemeente, of 
liever een regio van gemeenten, met een overtuigend verhaal komt over de noodzaak van de ruimte. 
Daarmee verankeren die provincies de SER-ladder op een heel stevige manier in de Provinciale 
Verordening. De provincies Groningen en Drenthe hebben dit op deze manier aangepakt. Dat betekent 
niet dat er geen ruimte meer kan zijn, maar die kan er alleen komen na een stevige provinciale 
toetsing. 
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De heer Witteman wijst erop dat de heer Ketelaar de oplossing van de economische crisis binnen de 
provincie zoekt, terwijl de oorzaak niet bij de provincie ligt. Hij is het eens met de heer Ketelaar dat er 
wollige termen als life/science in de Kadernota staan. De Nota zou concreter moeten zijn. 
 
De heer Ketelaar antwoordt de heer Kloppenborg door zijn stelling te verduidelijken: sterker maken 
wat al sterk is. In de economische visie ziet men zaken als life/sciences, duurzaamheidsindustrie en 
gaming. Gaming is bij uitstek een sector die veelbelovend kan zijn, maar die een beperkte groei kent. 
Bovendien is gaming footloose en kan de sector vandaag hier en morgen elders zitten. 
Spreker zou ervoor pleiten om sterk te maken wat sterk is en sterk zijn de traditionelere sectoren als 
bouw, logistiek, food/agri, medische zorg/technologie. Dit zou moeten worden gecombineerd met 
waar men sterk in is en dat is de creatieve industrie. Als men die combinatie weet te leggen en 
innovatie weet te bevorderen daar waar substantie zit, kunnen er stappen worden gemaakt. Dit is de 
belangrijkste aanbeveling die de heer Ketelaar zou willen doen. De werkgelegenheid en het Bruto 
Regionaal Product in de genoemde traditionele sectoren zijn zeer substantieel. Het is traditioneel maar 
het is ook kennisintensief, want het maken van aanbestedingen voor overheden is tegenwoordig zeer 
kennisintensief. In die sectoren bevinden zich een aantal koplopers, die de capaciteit hebben om verder 
te innoveren, vooruit te komen en zo een belangrijke impuls te geven aan de regionale economie. 
 
De commissieleden gaan over tot de inhoudelijke behandeling van de concept Kadernota. 
 
De heer Martens geeft aan het, na de uitgebreide bespreking in de werkgroep, lastig te vinden 
om te bepalen welke punten besproken zouden moeten worden in de Statenvergadering. Het is 
een abstract stuk omdat het een voorbereiding is op de Structuurvisie is.  

• Na raadpleging van achterban en fractiegenoten blijkt dat men tevreden is met het 
stuk. Het borduurt voort op nota’s die er al zijn, dus er staan weinig verrassingen in. 
Op hoofdlijnen is iedereen er tevreden mee. 

• Wat zorgen baart, is dat de economische omstandigheden en de financiële kaders zeer 
snel zijn veranderd. Zijn oproep is om aan dat wat gerealiseerd moet gaan worden, 
uitvoering te geven in de Structuurvisie met een uitvoeringsparagraaf.  

• Voor de mooie plannen, bijvoorbeeld de binnenstedelijke woningbouw, is erg veel 
steun. Dat is ook te zien bij peilingen onder inwoners en maatschappelijke 
organisaties. Hierop moet zwaar worden ingezet. Dit geldt ook voor enkele andere 
thema’s als biodiversiteit en natuur. Daarop moet worden ingezet. Dit moet niet 
worden losgelaten, ondanks de veranderende financiële situatie. 

• In het stuk wordt regelmatig aangekondigd dat zaken moeten worden geanalyseerd en 
onderzocht. Velen vragen zich af of er nu nog zoveel zaken moeten worden 
geanalyseerd en bediscussieerd en zijn voorstander van het concreet maken van de 
voldoende informatie die er is. Kan de vertaling naar een concrete Structuurvisie niet 
nu al worden gemaakt? 

 
De heer Balemans geeft aan dat hij, net als de heer Martens, de uitgebreide bespreking van dit 
stuk in de werkgroep al heeft bijgewoond. 

• Hij meent dat het een helder leesbaar stuk is, waarin hetgeen in de werkgroep is 
besproken goed staat geformuleerd.  

• Positief is dat in de concept Kadernota de meningen en gevoelens worden verwoord 
van mensen en gemeenten die aangeven dat er op een aantal punten wat flexibiliteit 
nodig is, met name op het gebied van de rode contour. Spreker heeft niet de bedoeling 
de rode contour enorm uit te breiden maar zou pragmatisch willen zijn: de 
verleggingen van rode contouren nemen in de Staten veel tijd in beslag en zouden met 
enige flexibiliteit eenvoudiger kunnen.  
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• In concept kan zijn fractie de Nota goedkeuren. In de Statenvergadering wordt het 
definitieve oordeel afgewacht.  

• Hij sluit zich aan bij de vraag van de heer Martens over hoeveel onderzoek nog nodig 
is. Volgens de heer Balemans kan de Kadernota worden vertaald naar de 
Structuurvisie. Die Structuurvisie ligt eind 2011 klaar. 

 
De heer Kloppenborg meldt dat zijn fractie in grote lijn instemt met deze Kadernota. 

• Zijn fractie staat achter de keuze voor een forse binnenstedelijke bouw- en 
transformatieopgave die in lijn is met de Ontwikkelingsvisie NV Utrecht. Hij meent 
dat dit niet een keuze zonder consequenties is en alleen mogelijk is wanneer er een 
fundamentele omslag in de aanpak van de mobiliteit wordt gemaakt. Dit zit impliciet 
in de Kadernota wanneer wordt gewezen op het belang van het beter benutten van 
multimodale knooppunten. De consequentie moet dan ook ruimtelijk inzichtelijk 
worden gemaakt, want het vasthouden aan het oude systeem biedt letterlijk geen 
ruimte meer aan de verdere binnenstedelijke transformatie. Doorgaan met verbreding 
van snelwegen betekent het verplaatsen van het verkeersprobleem naar de stad. 
Wanneer wordt gekozen voor een omslag in het mobiliteitsysteem zal men veel 
zwaarder in moeten zetten op openbaar vervoer en de fiets en daar een krachtig 
netwerk van maken, met name in de stadsregio Utrecht. 

• Zijn fractie is verheugd met de vermelding van de spoorlijn Almere-Utrecht-Breda in 
de Nota. 

• Eerder is afgesproken uit te gaan van de lage benadering: water, bodem en 
cultuurhistorie, de eerste laag. Dat is voor zijn fractie het fundament en belangrijk, 
gezien het effect van de te verwachten klimaatverandering. Dat is in deze Nota 
minder duidelijk.  

• Het is goed dat expliciet in de Nota staat dat het tegengaan van bodemdaling een 
belangrijke opgave wordt en een richtlijn in het provinciale ruimtelijke beleid.  

• Zijn fractie ondersteunt het pleidooi voor meer ruimte en meer mogelijkheden voor 
windenergie waar het kan en het pleidooi van de inspreker voor de genoemde 
voorbeelden. 

• De EHS is direct verbonden met water, bodem en cultuurhistorie en zijn fractie meent 
dat die in ieder geval tot 2025 kan worden vastgesteld. De EHS is als netwerk robuust 
genoeg om ook de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Niet alles hoeft 
verworven te worden, maar wanneer men kiest voor de weg van vrijwilligheid en 
gelijkheid is het van belang dat milieubescherming voor de natuur wordt behouden. 

• Over de bijbehorende MER is nog weinig gesproken. In de planMER worden met name 
beleidswijzigingen ten opzichte van het doortrekken van het huidige beleid geëvalueerd. 
Spreker vraagt of in de planMER het voortgaan op het huidige niveau en de ambitie van de 
EHS wordt meegenomen. Dit zou interessant zijn. 

• De heer Kloppenborg vindt dat het nog niet helder is wat wel of niet kan in het landelijke 
gebied. Bijvoorbeeld: wat is mogelijk in verbouwde boerderijen? Wordt verder gegaan met de 
ruimte voor ruimte regeling? Spreker heeft begrepen dat G.S daar met de Staten een 
verdiepingsslag in willen maken. Zijn fractie denkt graag mee over de vraag hoe flexibiliteit 
én kwaliteit gehandhaafd kunnen worden in het landelijk gebied. 

• Het standpunt van zijn fractie over Rijnenburg was: doe het goed of doe het niet. Tijdens de 
discussie over het Streekplan zei men: doe maar niet. Tijdens de discussie over de commissie 
Bouwopgave kwam men tot de conclusie dat als de slag van 10.000 tot 15.000 woningen extra 
moet worden gemaakt, Rijnenburg zeker in beeld is. Sindsdien zijn er concrete voorstellen 
over Rijnenburg gekomen met in de opzet 5000 tot 7000 woningen, verspreid in het landelijke 
gebied. Zijn fractie vindt dit heel slecht aansluiten op de problemen die er nu zijn op het 
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gebied van mobiliteit. Met goede voorzieningen op die plek zou dit kunnen worden 
tegengegaan. Spreker pleit daarom voor een pas op de plaats in deze tijd voor de planvorming 
Rijnenburg. Voorlopig moeten andere binnenstedelijke locaties en de verdere ontwikkeling 
van Leidsche Rijn de voorrang hebben. 

De heer Martens vraagt in hoeverre de heer Kloppenborg de windmolens concreet benoemd zou willen 
zien in deze Kadernota. Tot het niveau van locaties? 
De heer Kloppenborg meent dat er acht tot tien jaar geleden een fout is gemaakt door van bovenaf 
dingen te willen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het potentieel wordt gerealiseerd. Daarom is het 
van belang dat initiatieven van onderaf een kans krijgen. Hij ziet meer in ‘kansenzones’, dus niet 
overal maar wel in een stedelijke bedrijfsmatige context en wellicht in andere zones, bijvoorbeeld 
snelwegzones. Hij kijkt niet positief terug op het feit dat zes jaar geleden initiatieven van boeren die 
zelf met windmolen wilden starten, door de discussie in de Staten werden afgekapt. 
De heer De Vries vraagt naar meer duidelijkheid over Rijnenburg van de fractie van Groenlinks. Men 
was eerst tegen, toen voor, toen helemaal voor, nu is er weer een terugtrekkende beweging. 
De heer Kloppenborg vertelt dat zijn fractie de optie open houdt om een flinke locatie te bouwen, maar 
wanneer de tijd daar rijp voor is en wanneer er een goed plan ligt. Op dit moment is de urgentie er niet. 
Spreker geeft er de voorkeur aan te bekijken of de plannen die nu worden ontwikkeld goed zijn. Een 
pas op de plaats maken en een locatieontwikkeling wanneer er een goed verhaal is qua HOV en 
voorzieningen ter plekke. 
De heer De Vries vraagt of de heer Kloppenborg dit gevoel heeft geverifieerd in de stad Utrecht. 
De heer Kloppenborg heeft bemerkt dat veel mensen een dergelijk standpunt innemen. 
 
De heer De Vries wijst erop dat er bij de Kadernota echt sprake is van een concept. Inmiddels is 
duidelijk dat vele regels over de mooie plannen rond de EHS zijn of moeten worden gewijzigd. 
Het is spreker dan ook onduidelijk wat hij nu van de plannen rond de EHS moet vinden. Hij neemt aan 
dat dit gedeelte aangepast terug zal komen in een definitieve Kadernota Ruimte. Dat zal toch het stuk 
worden waarmee de nieuwe Structuurvisie wordt vormgegeven. 

• De discussie over de rode contouren vindt de heer De Vries een interessante. Wanneer de heer 
Balemans over een zekere mate van flexibiliteit van de rode contouren spreekt, vraagt de heer 
De Vries zich af hoe ver die flexibiliteit gaat. Hij vindt dat men klare wijn moet schenken over 
hoe hiermee om wordt gegaan, ook bijvoorbeeld naar gemeenten toe.  

• Wanneer het stuk voor een beperkte termijn van bijvoorbeeld vier jaar wordt vastgesteld, is 
zijn vraag of na vier jaar een partiële herziening komt wat betreft de Structuurvisie. Dat zou 
niet handig en veel meer werk zijn dan men zou willen. 

• Spreker meent dat de zonering van het landelijke gebied een werkbare manier is. Wel moet 
daarbij de discussie over de golfbanen worden betrokken. 

De heer Balemans wil de heer De Vries erop wijzen dat hij bij de flexibiliteit ten aanzien van de rode 
contouren heeft gewezen op twee recente voorbeelden waar het ging om kleine verschuivingen waarbij 
de natuur niet in het gedrang kwam. Dat is de flexibiliteit die hij bedoelt. Afspraak is afspraak, maar 
men moet zich ook niet zo rigide vasthouden aan grenzen en het procedureel zo moeilijk maken, dat 
het heel lang duurt om iets te verleggen. 
De heer De Vries concludeert dat dit de touwtjesmethode is. 
De heer Balemans meent dat, ook als iets vastligt, men zich moet realiseren dat dit niet voor de 
eeuwigheid is. Als situaties veranderen, kan ook die situatie opnieuw worden beoordeeld. Dan moet 
niet té gemakkelijk iets worden gewijzigd, maar ook moet niet blind aan de beginjaren worden 
vastgehouden. 
De heer De Vries zegt die opvatting te kunnen onderschrijven. Het is ook mogelijk want het is vaker 
gebeurd. Bij elke wijziging moet de kwaliteit altijd voorop blijven staan. Maar naar de gemeenten toe 
moet de provincie helder zijn en het systeem van de rode contouren vasthouden. Spreker stelt dat in 
goed overleg met de gemeenten wordt bekeken hoe hier invulling aan kan worden gegeven. Vooraf, 
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om het draagvlak te creëren. De heer De Vries wil ervoor waken dat de Staten opnieuw een tour 
d’horizon door de provincie gaan maken waarbij wethouders elkaar vertellen waar ze nog een stukje 
grond willen hebben om iets te ontwikkelen. Hij laat dit bij voorkeur op een ordentelijke manier door 
ambtenaren van de provincie afdoen zodat de Statenleden een stuk voor zich krijgen waarin goede 
afspraken staan, dan dat er een politieke show ontstaat waarbij de Staten erop worden gewezen dat er 
een aantal zaken, wat betreft de rode contouren, moet worden aangepast. 

• De heer De Vries zegt te kunnen leven met wat wordt voorgesteld in de concept Kadernota ten 
aanzien van de ruimte voor ruimte regeling. Hij geeft er de voorkeur aan dat stallen worden 
afgebroken en verrommeling van het landschap wordt tegengegaan. Zo wordt er meer ruimte 
gecreëerd om bijvoorbeeld woningen daarvoor in de plaats te bouwen. Als stallen lang leeg 
staan wekt het landelijk gebied een indruk die men niet voor ogen hebben.  
De regeling zou te complex zijn en de heer De Vries vraagt waar die complexiteit precies in zit 
en of er al over wijzigingen wordt nagedacht. 

• Spreker zou het criterium volksgezondheid aan het stuk willen toevoegen en in de uiteindelijke 
Structuurvisie beschreven willen zien. Dit zou ook een rol kunnen spelen in het licht van de 
Landbouwvisie. De Q-koorts was er, maar twee of drie gevallen in de provincie, maar 
intensieve veehouderij en nieuwe wegen zorgen voor consequenties voor de volksgezondheid. 
Dit zou dus als criterium meegewogen moeten worden. 

• Het binnenstedelijk bouwen blijft voor de fractie van D66 een prioriteit. Dit is goed in de Nota 
verwoord. 

• In de tekst op pagina 31 bevat een goede lijn in de wijze waarop wordt gesproken over de 
bedrijventerreinen en kantorenlocaties. De opmerking ’hoogwaardige locaties voor kansrijke 
economische sectoren’ vindt spreker wat vaag. Betekent dit dat er op de Uithof een Science 
Park wordt gebouwd? Prima, maar er moet voor worden gewaakt dat dit op verschillende 
plekken in de provincie gebeurt. De heer De Vries heeft begrip voor het feit dat er wat ruimte 
wordt gehouden voor uitplaatsing van hinderlijke bedrijven dan wel schuifruimte, maar zou bij 
voorkeur de plancapaciteit teruggedrongen zien. Hij is van mening dat de capaciteit de 
komende tijd niet weggezet kan worden. 

 
Mevrouw Dik vertelt dat zij in de Statenvergadering in wil gaan op enkele hoofdpunten en pluspunten 
en in deze commissievergadering meer gedetailleerde vragen en opmerkingen bij de inhoud van de 
Kadernota zal stellen. 

• De Kadernota heeft een goede opzet. De Nota begint met een evaluatie en het is van belang om 
het huidige ruimtelijke beleid te evalueren voor met de Structuurvisie wordt begonnen. De 
conclusie was positief, men waardeert het ruimtelijke beleid van de provincie maar men heeft 
ook behoefte aan flexibiliteit en maatwerk. De fractie van de ChristenUnie kan deze conclusie 
onderschrijven. Een evaluatie van één pagina is wat summier. Zij mist de argumentatie bij de 
opsomming van de mogelijke verbeterpunten en zegt dat haar fractie behoefte heeft aan meer 
informatie. Wat zijn de knelpunten waar gemeenten tegenaan lopen? Welke alternatieven 
hebben de gemeenten voorgesteld? Zij vraagt het college om hier met deze commissie of de 
commissie Structuurvisie meer duidelijkheid over te verkrijgen. 

• Het vooruit kijken naar Utrecht 2040 is een goede zaak. Wel vraagt de fractie van de 
ChristenUnie zich af wat de status van deze toekomstschets is. Mevrouw Dik gaat ervan uit dat 
de mooie woorden over de EHS aan de actualiteit zullen worden aangepast. Verder staan 
gedeeltes geschreven over het Olympisch Stadion en ‘dorpen en kleine kernen als een soort 
Eldorado voor senioren’. Hier wordt een toekomstperspectief gegeven waar haar fractie vragen 
bij heeft en de fractie zou het vervelend vinden als hier naartoe zou worden gewerkt. Haar 
fractie heeft de Nota gelezen als een globale schets en visie waar de Staten in de toekomst van 
alles over kunnen en mogen vinden. 
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• In het gedeelte over de middellange termijn 2025 wordt veel gesproken over bezinning en 
onderzoek terwijl er urgente vraagstukken liggen die moeten worden opgelost, vraagstukken 
als de rol van de Staten in de ondergrondse ordening, de financieringsmogelijkheden voor 
binnenstedelijk bouwen en de regionale opvangfunctie van Veenendaal en Woerden. Zij 
bemerkt bij zichzelf wat ongeduld, wat gaat er allemaal onderzocht worden voordat tot een 
oplossing kan worden gekomen? De fracties van de PvdA en de VVD hebben hier ook aan 
gerefereerd. Waar dat mogelijk is, mag er wat meer tempo in. 

• Zij meent dat de rol van de provincie op een aantal plekken te bescheiden is geformuleerd. 
Twee voorbeelden hiervan zijn:  
- de binnenstedelijke bouwopgave, hier staat dat het initiatief primair bij de gemeente ligt. 

Nu hebben gemeenten een belangrijke rol hierin, maar mevrouw Dik ziet dit toch vooral als 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en provincie. De Staten wachten de 
initiatieven van de gemeenten toch niet af? Als de binnenstedelijke bouwopgave niet van de 
grond komt, is haar duidelijk wat er vervolgens gebeurt, 

- de bedrijventerreinen, hier wordt gesproken over het ondersteunen van regionale 
samenwerking. De provincie heeft hier een regierol en die regierol moet de provincie 
oppakken als de regionale samenwerking niet of onvoldoende van de grond komt. 

o Haar fractie gaat ervan uit dat alleen de grootschalige uitbreidingslocaties uit de NV Utrecht 
worden opgenomen. Wat is grootschalig? Woudenberg en Kromme Rijn / Lekzone worden 
genoemd en dit vindt mevrouw Dik kleinschalige gebieden. Daarnaast mag duidelijker naar 
voren komen in de Kadernota Ruimte dat het om zoekgebieden gaat. Bij Woudenberg speelt 
mee dat Gelderland ook ambities heeft met Lunteren en omgeving. Het is goed om dat met de 
provincie Gelderland af te stemmen 

o Mevrouw Dik zegt weinig te hebben gelezen over de rol van de adviseur ruimtelijke kwaliteit. 
Zij vindt het van belang om dit bureau naar voren te brengen voor met name de 
overgangszones van stad naar land en bij hoogbouw. 

• Het is goed dat in de Kadernota wordt gekeken naar fietsers en wandelaars bij de recreatieve 
toegankelijkheid van het buitengebied. Maar de realiteit laat zien dat er ook veel met motoren 
en auto’s wordt gereden, bijvoorbeeld op de dijk tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede. Op 
een mooie zomerdag is er geen ruimte voor de fiets door al het autoverkeer. Zij vraagt aandacht 
voor het motorvervoer en autoverkeer, dat moet worden ontmoedigd of gefaciliteerd. 

• Mevrouw Dik doet een algemene oproep. Er is veel te doen rond de ondergrond. Haar fractie 
pleit voor het maken van een driedimensionale uitvoering van de Structuurvisie waarbij de 
ondergrond wordt betrokken. 

• Het hoofdstuk over de sturingsfilosofie is van belang. Er zal nog veel gediscussieerd moeten 
worden over de vraag hoe ver de provincie hierbij moet gaan, bijvoorbeeld bij vragen als: 
worden de kernkwaliteiten van het landelijk gebied opgenomen in de landelijke verordening, 
hoe wordt omgegaan met hoogbouw, wat is wel of geen provinciaal belang. Die discussie zal 
een lastige zijn. 

• Mevrouw Dik vraagt hoe de Staten worden betrokken bij het vervolgproces, anders dan via de 
commissie voor de Structuurvisie. 

 
De heer Witteman maakte ook deel uit van de ad hoc commissie voor de Structuurvisie. 

• In het voorstel wordt op de laatste pagina verwezen naar bijlage 4, maar in het stuk heeft niets 
betrekking op een bijlage 4. 

• In hoofdstuk 6 van de concept Kadernota Ruimte wordt de besturingsfilosofie beschreven. Op 
pagina 36 staat dat er sprake moet zijn van heldere rollen, maar de heer Witteman mist daarbij 
de directieve rol. Hij sluit aan bij het betoog van mevrouw Dik over de rol van de provincie 
met betrekking tot de bouwopgave. Ook de heer Witteman zou die rol graag uitgebreid zien 
omdat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en provincie is. Dit geldt ook 
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met betrekking tot de rol van de bedrijventerreinen. Hij gelooft niet in regionale 
samenwerking, omdat elke gemeente een eigen industrieterrein probeert op te zetten. 

• Op pagina 31 wordt gesproken over een grote leegstand van kantoren, er zou minimaal 335 
hectare netto aan nieuwe bedrijventerreinen moeten bijkomen. De heer Witteman vindt dit een 
grote tegenstrijdigheid op één pagina. In de Kadernota worden bijna nergens concrete getallen 
genoemd, dat hoort ook niet. Maar bij de netto nieuwe bedrijventerreinen worden wel heel 
precieze getallen gebruikt. Tijdens een tour door de provincie heeft de commissie echter gezien 
wat er aan leegstand is en dit wekt een gevoel van plaatsvervangende schaamte bij de heer 
Witteman op. 

• In de Kadernota staan onderzoeksvragen in oranje blokjes bij agenda’s. Dit vindt de heer 
Witteman weinig concreet en hij hoopt dat dit concreter wordt. Zo staat op pagina 32 bij de 
agenda: ‘na 2014 bezien welke knelpunten op provinciale wegen moeten worden aangepakt’. 
Spreker meent dat eerst moet worden geformuleerd wat een knelpunt is en vervolgens moet de 
aanpak worden geformuleerd. 

• De heer Witteman sluit aan bij de bijdrage van de heer Kloppenborg die aangaf dat er een 
omslag in mobiliteit zou moeten komen. Spreker meent dat de noodzaak tot mobiliteit 
weggenomen zou moeten worden. De provincie Utrecht is goed in het ontwikkelen van nieuwe 
zaken maar er wordt weinig stilgestaan bij de consequenties ervan. Zo heeft de Universiteit 
Utrecht nieuwe studies ontwikkeld die 10.000 nieuwe studenten hebben getrokken, maar men 
realiseert zich niet dat die 10.000 studenten ook ergens moeten wonen en heen en weer zullen 
reizen. De heer Witteman pleit ervoor om aan alle grootschalige zaken die binnen de provincie 
worden ontwikkeld een mer toe te voegen: een mobiliteitseffectrapportage. Wat betekent deze 
zaak voor de mobiliteit binnen de provincie? Deze provincie loopt vast. 

• Spreker vindt het stuk goed leesbaar. 
• Bij het onderzoek naar de flexibiliteit en de rode contouren was er op de website een 

vragenlijst, ook waren er gesprekken met wethouders. Zij gaven aan dat zij te weinig betrokken 
zijn geweest bij het vaststellen van de rode contouren. Maar de wethouders zijn bij de 
provincie geweest en met allen is gesproken. Wanneer men nu zegt dat men niet betrokken is 
geweest, dan heeft men geen historisch besef. De heer Witteman maakt zich zorgen over het 
moment dat de provincie taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden overdraagt aan lagere 
overheden: die kijken te weinig naar de lange termijn en te veel naar het hier en nu. 

 
De heer Van de Lagemaat geeft aan dat hij vanuit de commissie RGW betrokken was bij de 
ontwikkeling van deze Kadernota. Hij gaat toch op een aantal details en hoofdlijnen in omdat dit de 
eerste vergadering is waar in het openbaar hierover kan worden gesproken.  

• Het is een goede zaak dat deze Statenperiode begonnen wordt met het opstellen van een 
nieuwe Structuurvisie. Veel van wat in de oude Structuurvisie en andere provinciale plannen 
staat, zal hierin worden opgenomen. Een aantal zaken moet drastisch worden gewijzigd 
vanwege gewijzigde inzichten en de hedendaagse economische en financiële crisis. 

• De rode contouren zijn een goede zaak. Voor kleine kernen zijn zij echter redelijk knellend en 
zouden zij meer elastisch moeten zijn. Om vergrijzing te voorkomen moet de eigen bevolking 
immers kunnen worden opgenomen in de kleine kern. 

• In de huidige Structuurvisie worden provinciale belangen vrij stringent benoemd, bijvoorbeeld 
de inhoudsmaat van woningen. Sommige woningen mogen maar 250 m³, andere mogen 600 m³ 
en andere mogen 800 m³ zijn. Zijn fractie pleit voor het aanhouden van één lijn, bijvoorbeeld 
maximaal 800 m³, waarbij de gemeente bepaalt of het wel of niet kleiner mag. Zijn fractie pleit 
ervoor om meerdere provinciale belangen nog eens kritisch te bekijken omdat een aantal zaken 
eerder bij gemeenten dan bij de provincie thuishoort. 
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• De ruimte voor ruimteregeling is een goede zaak. Misschien kan de 1000m² die gesloopt zou 
moeten worden, worden verlaagd naar 800m² om het geheel aantrekkelijker te maken. 
Hierdoor zou eerder tot sloop van bepaalde gebouwen over kunnen worden gegaan. 

• Voor het opstellen van de Landbouwvisie heeft de fractie van de SGP een aantal zaken voor 
het voetlicht gebracht en één daarvan benoemt de heer Van de Lagemaat extra: 
natuurcompensatie die zijn fractie enkel binnen de EHS zou willen toestaan. Daardoor kan de 
EHS eerder worden gerealiseerd en versnippering van het agrarische gebied wordt voorkomen. 
Daar moet eigenlijk geen natuur komen maar moeten enkel agrarische activiteiten zijn. De 
EHS wordt daardoor bevoordeeld en versnippering van geld en middelen wordt voorkomen. 
Daar waar de overheid verdwijnt, zou landbouw vrij spel moeten hebben en zouden 
beperkingen moeten verdwijnen. Wanneer de overheid zegt het niet meer nodig te hebben, 
moeten andere sectoren aan het werk kunnen. 

• De visie tot en met 2040 die in hoofdstuk 4 wordt besproken laat de heer Van de Lagemaat 
buiten beschouwing. Dit is zeker van belang, maar zijn fractie kan nu niet overzien hoe Utrecht 
er dan uit moet zien. De Structuurvisie zou tot 2015 lopen en wordt nu al herzien. 

• De opgave en het beleid: ongetwijfeld ligt Utrecht ook na 2025 nog centraal. Het is dus een 
goede zaak dat Utrecht blijft werken aan een aantrekkelijke provincie. 

• De woningbouwopgave is fors. De SGP-fractie onderschrijft de locaties die voor grootschalige 
woningbouw worden genoemd. Ook onderschrijft de fractie de vragen van mevrouw Dik 
hierover. 
Wel wil zijn fractie als provinciaal belang vastgelegd hebben dat grootschalige woningbouw 
pas mogelijk is als de ontsluiting goed wordt geregeld. De problematiek zoals die bij Houten is 
gezien, moet in de toekomst worden voorkomen. 

• De SGP-fractie betwijfelt of Veenendaal en in mindere mate Woerden de regionale 
opvangfunctie kan blijven vervullen. Als deze gemeenten de opvangfunctie moeten blijven 
vervullen, zullen andere maatregelen moeten worden getroffen. Spreker neemt aan dat dit punt 
onder de onderwerpen valt die op een later tijdstip besproken moeten worden. 

• Spreker neemt aan dat de Landbouwvisie eerst in de commissie RGW worden besproken, 
waarna hij integraal zal worden ingebracht in de Structuurvisie. Een gezonde landbouwsector 
in de provincie Utrecht moet worden gehandhaafd, daardoor blijft het buitengebied mooi en 
blijven de koeien in de wei. 

• Over de sturingsfilosofie heeft zijn fractie al veel zaken aangegeven. Spreker wil nogmaals 
benadrukken dat een herijking van het provinciaal belang op veel punten noodzakelijk is. De 
provincie Utrecht moet ervoor waken een te grote broek aan te trekken, zeker gezien de 
economische crisis.  

 
Mevrouw Bodewitz vindt de Kadernota een abstract document waarin tegelijkertijd heel concrete 
zaken staan.  

• Er staat bijvoorbeeld: ‘Het Olympisch Stadion is hier gelegen’. Haar fractie meent dat de 
provincie Utrecht niet geschikt is voor dergelijk grootschalige verkeersaantrekkende 
evenementen. Voorkomen moet worden dat in de provincie Utrecht activiteiten worden 
georganiseerd of zaken worden gepland die veel effect hebben op de mobiliteit. Zij is een 
voorstander van het toepassen van een mer-toets: een mobiliteitseffectrapportage. Maar laten 
de Staten dan ook een ger-toets toevoegen, de gezondheidseffectrapportage waar ook de D66-
fractie over sprak.  

• In de Nota staan positieve zaken als de watertoets en de robuuste verbindingszones (wat 
achterhaald, maar zij zag graag dat dit bleef staan).  

• Een kwalijke passage is volgens de fractie van de PvdD: ‘goede productieomstandigheden, 
schaalvergroting en innovatiekracht geven de landbouw het noodzakelijk blijvend economisch 
perspectief’. Mevrouw Bodewitz vraagt zich af of hier met schaalvergroting wordt aangegeven 
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dat megastallen door de provincie worden toegejuicht. Dan wordt burger initiatief weinig 
serieus genomen. Graag zag zij deze passage geschrapt omdat hij hier niet op zijn plaats is. 
Een belangrijke ontwikkeling die kan worden verwacht is de opheffing van de melkquota en de 
opheffing van de dierrechten. Dit kan gevolgen hebben voor de provincie. Mevrouw Bodewitz 
meent dat het van groot belang is dat de provincie Utrecht geen uitbreiding van de intensieve 
veehouderij meer toestaat, wat andere provincies reeds deden. Er moet juist voor worden 
gezorgd dat de veehouderij in Utrecht gaat krimpen. De provincie kan de hoeveelheid niet meer 
aan, gezien de hoeveelheid ammoniakuitstoot.  
In de informatiesessie over de EHS van deze avond werd het belang van biodiversiteit 
benadrukt. Als de provincie hieraan wil werken, moeten keuzes worden gemaakt. Er moet 
gekozen worden voor het inkrimpen van de veehouderij, anders is de provincie bezig met 
schijnoplossingen. Met het creëren van natuur is de provincie er niet. De provincie moet 
hiervoor ook de juiste condities creëren. Daarin heeft de provincie een belangrijke rol. 
Mevrouw Bodewitz pleit ervoor om dit in de toekomst in de Structuurvisie op te nemen. 

• Mevrouw Bodewitz heeft er in de ad hoc commissie voor gepleit dat er onderzoek wordt 
gedaan naar het functioneren van de ruimte voor ruimte regeling omdat uit een eerder 
onderzoek elders in het land bleek dat de ruimte voor ruimte regeling juist niet dergelijke 
positieve effecten had. Dit riep twijfels bij haar op. Het is van belang dat ook in de provincie 
Utrecht wordt nagegaan welke effecten de regeling heeft gehad en welke effecten in de 
toekomst kunnen worden verwacht. 

De heer De Vries vraagt mevrouw Bodewitz om een toelichting op het bericht dat de regeling elders 
geen positieve resultaten heeft. Hij vraagt zich af of niet juist de complexiteit van de regeling eraan 
bijdraagt dat zaken niet van de grond komen op de kwalitatieve manier die men voor ogen heeft. 
Mevrouw Bodewitz wijst er op dat de regeling per provincie verschillend wordt toegepast. De vraag is 
dus of de situatie te vergelijken is. Zij zegt toe het betreffende rapport via de griffie naar de 
Statencommissie te sturen.  

De gedeputeerde heeft eerder in de ad hoc commissie aangegeven dat een onderzoek op dit 
terrein gewenst is en dat dit zal plaatsvinden. Wellicht kan de gedeputeerde aangeven op welke 
termijn dit zal plaatsvinden. 

 
De heer Ruijs zegt zijn complimenten te bewaren voor de Statenvergadering en zich nu te beperken tot 
de punten die volgens zijn fractie bij voorkeur meegenomen moeten worden in het stuk. 

• Op pagina 11 wordt Utrecht in breder perspectief gezet. Hijzelf heeft er altijd voor gepleit het 
beleid van de provincie ook in breder perspectief te plaatsen. Wat hier echter staat, is dat de 
ontwikkelingsassen zijn gekoppeld aan de A12 en de A2. Spreker vraagt of de gedeputeerde 
bereid is om in de Nota het stuk van Bureau Louter op te nemen, waarin de economische 
situatie wordt beschreven. Daar ziet men namelijk dat het niet gaat om de as van de wegen 
maar om die van de economische functie. Men ziet in Nederland dat op dit moment de 
economische functies zijn geconcentreerd rond Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Spreker 
zou hier een tekening van die drie-eenheid hebben verwacht. Die as is op dit moment het meest 
belangrijk voor de provincie, het bedrijfsleven en de werkgelegenheid en niet de tekening 
rechtsonder op pagina 11. De heer Ruijs stemt in met het verhaal van de noordvleugel, maar 
zou dit zichtbaar gemaakt willen zien in samenhang met Eindhoven. 

• De heer Ruijs zou de samenhang op het gebied van ecologie, natuur en groen bij het breder 
perspectief opgenomen willen zien. De provincies Gelderland en Utrecht zijn nader tot elkaar 
gekomen. Dan is het goed dit zichtbaar te maken in de tekening. De kracht en de zwakte van de 
provincie Utrecht is enerzijds de economische situatie en anderzijds de situatie rond de 
ecologische grondstructuur. Dit is een selling point dat benut moet worden. 

• Kijkend naar de linker tekening op pagina 11 laat de heer Ruijs weten dat het hem verbaast dat 
men vanuit Veenendaal in 45 minuten zo weinig ver komt. Hij vermoedt dat dit een tekening is 
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van de gemeente Utrecht en niet van de provincie Utrecht. Mocht dat zo zijn, dan is spreker 
wat teleurgesteld omdat de Staten de provincie betreffen. 

• Op pagina 25 wordt ingegaan op de samenhang met de landschappen. De gedachte van 
decentralisatie moet niet zover worden doorgetrokken dat men met een versnipperd beeld en 
beleid komt. De provincie moet de regie op dit terrein hebben en houden. Dat is kracht. De 
provincie moet in de toekomst durven om regisseur te zijn in samenspraak met en respect 
hebbend voor de gemeenten én de provincie moet de gemeenten nadrukkelijk stimuleren om 
tot een integraal beleid te komen, boven grenzen van de overheden. 

• Op pagina 25 komt de Cultuurhistorische Hoofdstructuur aan de orde. Spreker ging na wat die 
Hoofdstructuur was en bekeek een afbeelding in de cultuurhistorische atlas. Op pagina 12 staan 
veel monumenten en buitenplaatsen en het lijkt op pagina 40 alsof al die buitenplaatsen zijn 
afgebroken. De heer Ruijs waarschuwt ervoor dat, als men gebruik maakt van afbeeldingen, 
ervoor moet worden gezorgd dat deze kloppen. 

• Op pagina 31 worden economische structuren genoemd. Het verbaast de heer Ruijs altijd dat 
men denkt, ook in de SER-commissie, dat economie wordt bepaald door bedrijventerreinen en 
kantoren. De heer Ketelaar zei zojuist: ‘sterker maken wat sterk is’. De grootste 
werkgelegenheid bevindt zich niet op bedrijventerreinen of in kantoren. Men moet een beleid 
voeren waarbij sterk wordt gemaakt wat er al is. Daar zit de werkgelegenheid en de kracht. 
Men moet daar beleid op voeren en stimuleren dat hetgeen er is, kan blijven bestaan. Men moet 
niet alleen naar het nieuwe en veranderende kijken. Dit punt zou zichtbaar gemaakt moeten 
worden. 

De heer De Vries vraagt waar de economische kracht van Utrecht ligt als dit niet op de 
bedrijventerreinen en kantorenlocaties is. 
De heer Ruijs wijst erop dat hij het andersom formuleert. Hij citeerde de inspreker, de heer Ketelaar, 
en zei: pak de economische kracht die er is. Er zijn bedrijventerreinen die al bestaan en heel sterk zijn. 
Die moeten sterk worden gehouden.  
De heer Ruijs zegt dat het eigen is aan de overheid en dat ook de provincie het beleid lijkt te voeren 
dat bedrijventerreinen en kantorenlocaties veel meer aandacht krijgen dan de werkgelegenheid die er 
al is en die meer potentie en volume heeft dan alleen nieuwe bedrijventerreinen. De provincie moet 
zich richten op wat er is, waar men al sterk in is en ervoor zorgen dat het kan blijven bestaan. Een 
overheid moet hier alert op zijn en moet ook op dat terrein stimulerend en regisserend bezig zijn. In 
zijn omgeving bevinden kantoren zich niet op de bedrijventerreinen maar in oude villa’s, die daardoor 
gerestaureerd konden worden. Er zijn veel meer vormen van werkgelegenheid dan alleen die vormen 
die gemakkelijk aandacht krijgen omdat ze volume hebben. Spreker pleit voor kleinschaligheid. 
De heer De Vries wijst op de instrumenten die de provincie in handen heeft om randvoorwaardelijk 
bezig te zijn in het ruimtelijk beleid bij herstructurering van bedrijventerreinen en kantorenlocaties. 
Natuurlijk is het goed dat de villa’s in Zeist worden bevolkt door kantoren. Dat ziet er verzorgd uit. 
Maar de primaire aandacht is nu voor de hectares die er liggen en die niet vol komen en waar de 
provincie dus een moratorium op moet zetten. 
De heer Ruijs zegt mét de heer De Vries van mening te zijn dat ten aanzien van bedrijventerreinen niet  
enthousiasmerend beleid moet worden gevoerd in een tijd dat dit niet meer nodig is. Daarin kan de 
provincie een rol vervullen. De visie die hier wordt neergelegd wordt ook meegeven aan gemeenten, 
waarbij de gemeenten worden gestimuleerd om de werkgelegenheid die er is respectvol, positief en 
stimulerend te bejegenen. Men hoeft niet altijd een instrument te hebben om zaken te stimuleren.  
Spreker meent dat hij het aan de gedeputeerde kan overlaten om hier verder antwoord op te geven. 

• De heer Ruijs begrijpt wat er wordt bedoeld op pagina 35, maar meent dat het lastig is om de 
consequenties te overzien van de zin ‘eerst wat, dan pas wie’. Als de provincie zou zeggen wat 
men wil bereiken en dan bijvoorbeeld tegen hem zou zeggen, dat hij degene is die het gaat 
doen, dan zou zijn reactie zijn: wie bepaalt, betaalt. Als er wel geld is, dan moet dat er meteen 
bij worden gegeven en dan moet ‘wie’ worden gezegd met het geld erbij.  
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Dit is een theoretische formulering. 
 
Gedeputeerde Krol legt uit dat de Kadernota precies is wat hij zegt te zijn: het speelveld en een 
beschrijving van de grote ruimtelijke vraagstukken zoals die in de komende Structuurvisie worden 
voorzien. Het speelveld wordt gemarkeerd, maar de Kadernota heeft niet overal een antwoord op. De 
antwoorden die de commissieleden hier en daar hebben gegeven, heeft de gedeputeerde aangehoord 
maar hij zal daar geen reactie op geven. Die opvattingen kunnen in de verkiezingsprogramma’s 
worden verwerkt. De volgende punten vragen om een reactie: 

• Het is duidelijk dat de wereld van de EHS, de wereld van de RodS en de wereld van de 
bedrijventerreinen sinds het schrijven van de Kadernota fors aan het veranderen is. Dat zal men 
de komende maanden vaker tegenkomen. De gedeputeerde is van zins een opleg te maken over 
de consequenties van het proces herijking EHS voor Kadernota en Structuurvisie. 

• Het convenant Bedrijventerreinen tussen IPO, VNG en het Rijk ging uit van 335 hectare netto 
nieuwe bedrijventerreinen in de provincie Utrecht. G.S. zijn inmiddels een stap verder: de 
gebieden met regionale samenwerking is gevraagd om hun herstructureringsopgave in beeld te 
brengen. Pas als die herstructureringsopgave in beeld is, is met G.S. te praten over nieuwe 
bedrijventerreinen. Daarmee is de 335 hectare die op pagina 23 van de concept Kadernota staat 
beschreven, feitelijk van tafel gehaald. Met dit besluit over de herstructureringsmaatschappij en 
het Provinciaal Herstructureringsplan zijn G.S. enkele stappen verder in de richting waar een 
aantal commissieleden deze avond om heeft gevraagd. In de Kadernota zullen dan ook enkele 
zinnen worden aangepast.  

• Binnenstedelijk bouwen wordt door alle fracties van belang gevonden. De fractie van de PvdA 
geeft aan dat er een uitvoeringsparagraaf bij hoort. De gedeputeerde is dit met de fractie eens.  
De opmerkingen over de grotere regie van de provincie zijn wat in strijd met de nWro, de 
nWro zegt dat óf de provincie óf de gemeente hierover gaat. Het provinciaal domein wordt 
beschreven in de Structuurvisie en de gemeenten zijn op hun eigen terreinen verantwoordelijk. 
De wet kent niet een gedeelde verantwoordelijkheid terwijl die in de provincie Utrecht wel 
wordt gevoeld. Bij afspraken met wethouders komt telkens naar voren dat hier sprake is van 
een maatschappelijk, juridische en misschien wel financiële gedeelde opgave. Daarom staat de 
zin op deze wijze in de Nota. 
Het benoemen tot provinciaal belang van de binnenstedelijke opgave zou betekenen dat de 
provincie hier over gaat en dat is niet wat men wil. 

• Enkele fracties pleitten voor een mobiliteitseffectrapportage. In het stuk wordt al gesproken 
over een mobiliteitstoets, die is bedoeld om te voorkomen dat er woningbouwlocaties worden 
gecreëerd die niet bereikbaar zijn, waardoor met een inpassingsplan tien jaar later en 
provinciale weg moet worden aangelegd. 

• In de Kadernota en straks in de Structuurvisie zullen alle vormen van duurzame energie van 
belang worden gevonden, maar tegelijkertijd moet er bij grootschalige vormen van alternatieve 
vormen van energie goed worden gekeken naar plek, plaats en draagvlak.  
De gedeputeerde staat achter de opmerking dat op alle plekken in de stad of op 
bedrijventerreinen of bij initiatieven van groepen burgers of gemeenten waar draagvlak is voor 
de vestiging van alternatieve vormen van energie, ook ruimte hiervoor moet worden geboden. 
Dit vanuit de bottom-up benadering, die met een soort noodremprocedure al in het Streekplan 
is opgenomen. Wil Utrecht de doelstellingen 2040 waarmaken, dan zal er flink moeten worden 
ingezet op allerlei vormen van alternatieve energie. 

• Er is een aantal stevige bouwstenen voor de Structuurvisie en de NV Utrecht is daar één van. 
Over de daarin genoemde locaties zal worden gesproken. In de voetnoot van het stuk staat dat 
hier heel kritisch naar zal worden gekeken. Een punt dat moet worden uitgezocht is of al die 
locaties wel realiseerbaar zijn: hoe zit het dan bijvoorbeeld met de mobiliteit? 
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• In het kader van de afspraken met het Rijk moet de provincie aangeven wat het bestaand 
stedelijk gebied is. Het is logisch dat op een dergelijk moment ook de Structuurvisie wordt 
herzien. Op die manier hoeven niet te veel afwijkingsprocedures te worden gemaakt. Het leek 
G.S. verstandig om eens per vier jaar de Structuurvisie tegen het licht te houden bij de komst 
van nieuwe Staten en een nieuw college. 

• De adviseur ruimtelijke kwaliteit is intensief betrokken bij een aantal trajecten, bijvoorbeeld bij 
overgangszones en inpassing in landschappen van speciale voorzieningen. 

• Er zijn meerdere opmerkingen over de rode contour gemaakt. De wethouders hebben inderdaad 
de kans gehad om hun belangen in te brengen. Hierover is intensief overleg geweest met de 
verschillende gemeentebesturen. G.S. zijn voorstander van een heldere rode contour. Maar er 
bestaat behoefte aan een manier waarop ervan kan worden afgeweken, zonder dat hier een 
zware procedures voor nodig is en alleen als er een zwaarwegend maatschappelijk belang in 
het geding is. 

• De gedeputeerde is niet geheel tevreden over de wijze waarop de ruimte voor ruimte regeling 
functioneert, over het effect dat de regeling heeft als het gaat over de verstedelijking van het 
landschap en de positionering van woningen in het landelijk gebied. Hier moet kritisch naar 
worden gekeken. 

• Er is breed consensus over het provinciaal ruimtelijk beleid en verschillende fracties vragen of 
er nog zoveel verder moet worden uitgezocht. Er is de politieke keuze gemaakt om het proces 
voor de nieuwe Structuurvisie te faseren zoals is gebeurd. De in de Nota genoemde punten van 
onderzoek (locaties NV Utrecht, de mobiliteit, ruimte voor ruimte regeling) zijn in maart/april 
2011 afgerond. Met deze input kan men een stap verder in het proces van de nieuwe 
Structuurvisie maken, die in de zomer van 2011naar de Statenleden toekomt. 

• Mevrouw Dik vroeg hoe de Staten daarbij betrokken gaan worden. Wat de gedeputeerde 
betreft, wordt ook na de Statenverkiezingen het systeem gecontinueerd waarbij een ad hoc 
commissie dit traject begeleidt. De techniek, de discussie en het proces horen thuis in de ad hoc 
commissie en de politieke discussie in de Statencommissie en in de Staten. 

• De afbeelding komt van hoogleraar Tordoir. Hij gebruikt de namen van de wegen niet om de 
weg als belangrijk integrerend kader te geven, maar om de economische ontwikkeling in dat 
gebied aan te geven. De ontwikkelingsas Amsterdam-Utrecht-Eindhoven is inderdaad de 
ontwikkelingsas zoals die ook door de heer Tordoir als de belangrijkste wordt gezien. 

De heer Ruijs vraagt de gedeputeerde of hij bereid is om te overwegen het kaartje waarop is te zien dat 
het om gebieden gaat, op te nemen.  
De gedeputeerde Krol is bereid een kaartje aan een oplegnotitie toe te voegen, al waren G.S. van plan 
alle kaartjes te verwijderen omdat dit verwarring schiep. 
Gedeputeerde Krol legt uit dat hij wegens tijdgebrek veel punten heeft laten liggen, maar de 
principiële punten heeft hij hierbij benoemd. 
 
De heer De Vries vraagt of G.S. willen overwegen om het criterium volksgezondheid op te nemen in 
de Structuurvisie. Wellicht legt gedeputeerde dit als een politieke uitspraak uit? 
Gedeputeerde Krol gaf aan dat de Structuurvisie - gelijk lopend met een Statenperiode - herzien zou 
moeten kunnen worden. Dat lijkt de heer De Vries niet gebruikelijk. Zo ontstaat een onzekerheid ten 
aanzien van de langere termijn. Hij vraagt G.S. hoe daar een balans in gevonden kan worden. 
 
Mevrouw Dik vraagt naar de status van de visie Utrecht 2040. Zij benadrukt ervan uit te gaan dat dit 
een toekomstschets is en dat het niet zo is dat alle onderdelen nu zijn vastgesteld.  
Zij vraagt gedeputeerde Krol of hij bereid is om de driedimensionale uitvoering van de Structuurvisie 
op te pakken. 
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De heer Witteman herinnert de gedeputeerde aan zes jaar geleden, toen bij het bespreken van het 
Streekplan 8500 inspraakreacties binnenkwamen. Hiervan waren er 5000 tegen de aanleg van 
windmolens in de provincie Utrecht. Het is onvoorstelbaar moeilijk om mensen iets te laten willen 
waar zij het niet mee eens zijn. Er ligt wel een afspraak dat in de provincie Utrecht voor 50 MW aan 
windmolens geplaatst zou worden. De windmolen in Wilnis kan een goed voorbeeld zijn van hoe het 
zou kunnen.  
 
De heer Kloppenborg vraagt naar de planMer. Is het zo dat de planMER moet vergelijken wat 
beleidswijziging betekent ten opzichte van voortgaan in de lijn van het huidige Streekplan? Krijgen de 
Staten daarmee ook in beeld wat de beleidswijziging van de EHS tot gevolg heeft? 
 
Gedeputeerde Krol beantwoord de vragen in tweede temrijn als volgt: 

• Hij geeft aan dat hij niet een precies antwoord kan geven op de vraag over de volksgezondheid. 
Hij is het met de heer De Vries eens dat dit geen politieke opmerking is. Er zitten 
consequenties voor de volksgezondheid aan een aantal ruimtelijke zaken die worden opgepakt, 
bijvoorbeeld infrastructuur, intensieve veehouderij en misschien ontwikkelingen van 
bedrijventerreinen. Het staat voor een deel in de Nota, de gedeputeerde vindt het van belang 
hier meer aandacht voor te hebben. 

• De gedeputeerde is van mening dat elke vier jaar de Structuurvisie tegen het licht moet worden 
gehouden. Een kritische kanttekening daarbij is dat de Provinciale Ruimtelijke Verordening, 
die rechtstreeks doorwerkt naar de bestemmingsplannen van de gemeenten, sowieso elke vier 
jaar moet worden herzien. Het is een overweging waard om de PRV elke vier jaar te herzien en 
over de Structuurvisie wat langer te doen. De Structuurvisie zou eens per acht jaar tegen het 
licht kunnen worden gehouden. 

• Voor de gedeputeerde is Utrecht 2040 de provinciale stip op de horizon waarin opgeschreven 
staat waar de provincie in 2040 wil zijn. Het is een inspirerend beeld dat concreet wordt 
vertaald naar 2025 als het gaat over provinciaal ruimtelijk beleid. 

• De provincie Drenthe heeft een driedimensionale weergave van de Structuurvisie gemaakt 
waarbij boven- en ondergrond met elkaar in perspectief worden gebracht. Dit bleek niet geheel 
naar tevredenheid te zijn. De gedeputeerde zegt toe dat deze mogelijkheid nader bestudeerd zal 
worden. De gedeputeerde zegt toe dat G.S. nader in zullen gaan op de relatie met de 
ontwikkeling van de bodem. 

• De vele bezwaren die in de periode van het Streekplan kwamen, kwamen met name door het 
feit dat het een concrete beleidsbeslissing was. Het Streekplan dwong af. Gedeputeerde Krol 
gaat ervan uit dat bij de Structuurvisie en de PRV niet duurzame energie zal worden 
afgedwongen. Kansrijke locaties zullen worden aangewezen. Ook zullen plekken in het 
landschap worden aangewezen die G.S. als ongewenst beschouwen. Daarna wordt ruimte 
gelaten aan het initiatief om daar wel of niet medewerking aan te verlenen. Zo ontstaat er een 
andere situatie dan indertijd bij het Streekplan. 

• De planMER-procedure wordt gedaan voor dat wat af gaat wijken van wat nu wordt gedaan. 
De heer Kloppenborg heeft gelijk: als herijking EHS en de planologische consequenties 
daarvan in de Structuurvisie zwaar afwijken van wat toe nu toe is gebeurd, dan zou dit 
inderdaad onderdeel van de planMer moeten zijn. Gedeputeerde heeft enige twijfel of dit klopt: 
als men zegt dat er een planMer wordt gemaakt voor dat wat ruimtelijk afwijkt en hier ontstaan 
substantiële wijzigingen in het provinciaal beleid, dan is het voor de hand liggend dat naar het 
planMER wordt gekeken. Met de consequenties van de uitkomst van die planMER zou de 
provincie niet veel kunnen doen als men moet prioriteren in de EHS. 

 
De voorzitter rondt de discussie af. Het debat kan in de volgende P.S.-vergadering worden voorgezet. 
De voorzitter zegt toe dat de commissieleden het ontbrekende stuk krijgen toegestuurd. 
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8. Statenvoorstel voorfinanciering Werkzaamheden 2011-2012 Vliegbasis Soesterberg 
Over dit agendapunt zijn twee vragen ingediend. De voorzitter vraagt of dit stuk een sterstuk zou 
kunnen worden indien de vragen voldoende worden beantwoord. Dit is het geval. 
 
9. Statenvoorstel vaststelling van de (digitale) partiële Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie  
 Vogelenzang en de bijbehorende partiële herziening van de Provinciale Ruimtelijke 
 Verordening 
Over dit agendapunt zijn vragen ingediend. De voorzitter vraagt of dit stuk een sterstuk zou kunnen 
worden indien de vragen voldoende worden beantwoord. Dit is het geval. 
 
10. Statenvoorstel vrijstelling voor verkiezingsborden in de Verordening bescherming natuur en 
 landschap provincie Utrecht 1996 
Over dit agendapunt zijn drie vragen ingediend. De voorzitter vraagt of dit stuk een sterstuk zou 
kunnen worden indien de vragen voldoende worden beantwoord. Dit is niet het geval. 
 
11. Statenbrief Staat van Utrecht 
Mevrouw Bodewitz vond de Statenbrief alarmerend op natuurgebied en noemt enkele punten: 

- vermesting akker en weiland: alarmerend, het percentage normoverschrijdingen zou meer dan 
50% zijn, 

- ecologische toestand van het oppervlaktewater: minder dan 50% is blijkbaar in orde, 
- soortenrijkdom bosakkers: rood, 
- moerassen: rood, 
- verzuring natuurgebieden: oranje, maar 30 tot 50% van de verzuringsgevoelige gebieden wordt 

te hoog belast. 
Mevrouw Bodewitz is benieuwd naar hoe G.S. hier tegenaan kijken. Het is in de Staat van Utrecht 
opgenomen, maar men moet er iets mee. Wat zijn de mogelijkheden om hier iets aan te doen? 
 
De heer Duquesnoy wijst er op dat in de Staat van Utrecht staat vermeld dat de provincie te weinig 
bedrijventerreinen heeft. In de provincie is echter veel leegstand te zien. G.S. zijn met een 
ontwikkelingsmaatschappij bezig. Spreker vindt dit een vreemde redenering. 
 
De heer De Heer beperkt zich tot de rode en oranje kaarten op het gebied van water en groen.  
Als het gaat over bodemdaling dan heeft het de aandacht in de Landbouwvisie en de Structuurvisie. 
Als het gaat over biodiversiteit op weilanden en akkers dan heeft het de aandacht in de 
Landbouwvisie. Maar aan rode kaarten over heide, zandverstuivingen, bossen en moerassen wordt niet 
op die manier aandacht besteed. Dit betreft grotendeels de Utrechtse Heuvelrug, waarover geen 
Landbouwvisie hoeft te worden gemaakt. In de Structuurvisie en rond de EHS hoeft hier weinig aan te 
worden gedaan. 
De vraag is hoe die rode kaarten kunnen worden weggewerkt. 
Spreker wijst de gedeputeerde op de provincie Noord-Brabant. Daar wordt dit aangepakt met de 
Taskforce Biodiversiteit. Provincie, gemeenten en bedrijven werken samen aan de biodiversiteit 
zonder dat het veel geld kost. Het is vooral een kwestie van overleg en het uitwisselen van ideeën en 
het benoemen van ambassadeurs. Spreker vraagt de gedeputeerde te kijken naar de Taskforce en naar 
wat andere provincie doen om de hoogrode kaart weg te krijgen. 
 
De heer Kloppenborg wil niet te lang stilstaan bij alle specifieke rode en oranje kaarten.  
Het geheel geeft een beeld alsof het allemaal heel slecht is, maar de provincie heeft ook parels op het 
gebied van biodiversiteit. Dat zou men ook in beeld moeten kunnen krijgen. Er zijn landgoederen, 
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waar nu toevallig verbrede snelwegen door worden getekend, die een voorbeeld zijn van 
buitengewone biodiversiteit dicht bij de stad. 
De Staat van Utrecht is mooi als duurzaamheidsmeting, maar wat gebeurt ermee? Spreker zou het op 
prijs stellen als dit veel meer binnen de beleidscyclus zou worden benut. Het is niet bij alle indicatoren 
even sterk, maar daar waar de provincie over gaat, hoort het binnen een bepaald beleidsveld en plan 
van aanpak. Ook zou bij het maken van beleid naar de duurzaamheidsmeting moeten worden gekeken 
en moeten worden nagegaan wat er aan kan worden gedaan. Het moet niet een soort momentopname 
zijn, het moet worden benut. 
 
De heer Konings zegt blij te zijn dat de heer Kloppenborg melding maakt van de gouden en groene 
kaart. Die moeten niet worden vergeten, daar mag men trots op zijn. 
Spreker wil de rode kaart van het overstromingsrisico er uitlichten. Hij meende dat de provincie hier 
extra op had ingezet dus de rode kaart verbaast hem. 
Hij vraagt de gedeputeerde waarom de provincie is afgeweken van de manier waarop het in 2008 was 
geregeld. Is er een speciale reden voor het regelen van een burgerpanel? 
Hij complimenteert G.S. voor de wijze waarop de informatie is gepresenteerd. 
 
De heer Martens sluit zich aan bij de woorden van mevrouw Bodewitz en de heer Kloppenborg.  
Naast veel positieve punten is er toch een rij rode kaarten. Hij roept de Staten op om te zeggen: de 
kaarten moeten we van kleur doen verschieten. De Staten zijn constant bezig met trajecten van 
besluitvorming waarbij deze informatie veel meer kan worden benut, bijvoorbeeld de Landbouwvisie 
en de EHS. Dit laat zien dat de EHS niet voor niets wordt aangelegd. Het is zeer noodzakelijk. 
Hij roept de Staten op om bij discussies die ertoe doen dit document te gebruiken, zoals bijvoorbeeld 
bij de Landbouwvisie en EHS. 
 
Gedeputeerde Krol stelt voor de door de commissieleden gemaakte opmerkingen en oproepen met 
coördinerend collega De Jong door te nemen waar dit het proces aangaat. 

• Onderwerpen als biodiversiteit, natuur en EHS vallen meer onder de portefeuille van 
gedeputeerde Krol. Het is helder dat de Staat van Utrecht op dat punt aansporing voor 
provinciaal beleid betekent. Zo wordt dit ook door het college beschouwd. 

• De commissieleden gaven aan dat het, daar waar later fundamentele besluiten worden genomen 
over de EHS, Landbouwvisie en Structuurvisie, het belangrijk is om wat hier als oproep staat, 
mee te nemen. Daar is gedeputeerde Krol het mee eens.  
Hij stelt dat het waar is dat Utrecht matig scoort op het gebied van verzuring, vermesting, 
biodiversiteit et cetera. Dat hoeft men niet te bagatelliseren. Wel is relevant dat dit in heel 
westelijk Nederland het geval is. Een Staat van Zuid-Holland of Noord-Holland zou tegen een 
aantal van dezelfde problemen aanlopen. Die komt men in dichtbevolkt west-Nederland tegen. 
Men moet zich dus realiseren dat dit om oplossingen kan vragen die verder gaan dan alleen het 
grondgebied van de provincie Utrecht. De stikstofdepositie is hier een voorbeeld van: daar 
moeten breed oplossingen voor worden gevonden, wil men dat probleem op kunnen lossen. 

Mevrouw Bodewitz erkent dat dit in heel Nederland een probleem is. Maar als men de kaarten bekijkt, 
dan zijn er erg rode plekken aan de oostkant van de provincie Utrecht te zien. Juist daar doet het zich 
heel sterk voor. Het is goed om te bekijken in hoeverre dat in de provincie Utrecht een rol speelt. 
Gedeputeerde Krol stelt dat stikstof inderdaad specifiek is voor een aantal plekken in Utrecht. Hij 
sprak zelf over biodiversiteit, die problematiek is in druk Nederland een groter probleem dan in 
minder druk Nederland. Men moet hier alle aandacht voor hebben, maar het perspectief is anders als 
dit specifiek Utrecht zou betreffen. 
 
Gedeputeerde Binnekamp wijst op de richtlijn voor overstromingrisico’s.  
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• G.S. zijn met waterschappen en ander partijen bezig om te kijken hoe die risico’s zoveel 
mogelijk kunnen worden beperkt. Daarom is dit wat summier benoemd in de Staat van Utrecht. 
De Staten worden gaandeweg hierbij betrokken. 

 
12. Statenbrief Bodemagenda en uitwerking van de Bodemvisie 
De heer Koopmanschap wijst erop dat de Bodemvisie een beleidskader is waarbij de thema’s zijn 
benaderd vanuit planet profit people.  
Hij gaat er vanuit de bodemproblematiek eerder in voorliggende stukken is. vastgesteld en dat dit 
daarmee een controle-instrument is waarmee ook wijzigingen zichtbaar kunnen worden gemaakt. Hij 
zou graag bevestigd horen dat het op die manier werkt. 
De Staten worden één maal per jaar geïnformeerd. Spreker zou graag horen op welk moment dat is 
zodat dit in de cyclus kan worden opgenomen. 
Er komt een koppeling met water. Is het de bedoeling om ook voor andere aspecten een document te 
maken waarin één aspect breder kan worden bezien vanuit verschillende nota’s? 
 
De heer Konings waardeert het dat de informatie op een compacte en overzichtelijke manier is 
gepresenteerd. Er wordt een poging gedaan om inzicht te verschaffen in de samenhang tussen de 
thema’s.  
Kijkend naar de planning vraagt de heer Konings zich af of het ambitieniveau niet erg hoog is. Als de 
Staten éénmaal per jaar worden geïnformeerd en de nadruk voor de afronding op 2011 ligt, dan heeft 
de frequentie van één maal weinig zin en zou die opgevoerd moeten worden. 
De resultaten zijn veelal redelijk concreet geformuleerd, al is hier en daar sprake van wollig 
taalgebruik. Bij het thema Water vraagt spreker zich af wat er wordt bedoeld met de formulering van 
het resultaat.  
De resultaten zouden meer een implementatie moeten zijn en minder een analyse.  
 
De heer Van de Lagemaat sluit zich aan bij de vorige spreker. De ambitie is hoog. Of de middelen 
toereikend zijn is een tweede. Daar komt men op een later tijdstip misschien nog op terug. 
Het is de bedoeling dat in 2025 ongeveer 20% van de energie duurzaam is. Daar zal de bodemenergie 
een groot deel aan bij moeten dragen. Hoe denkt de gedeputeerde dit te realiseren? 
 
Mevrouw Dik brengt namens haar fractie de complimenten over voor het voorliggende stuk. Het is 
helder en overzichtelijk. Haar fractie is blij met de aandacht voor bodemenergie en aardkundige 
waarden. 
 
De heer Duquesnoy wijst erop dat er aan het eind van het stuk een vraag staat waarbij het vraagteken 
is vergeten.’Wordt de Provinciale Staten middels de Bodemagenda voldoende geïnformeerd over de 
voortgang en ontwikkelingen die samenhangen met het duurzame gebruik van de ondergrond’. 
Kijkend naar de factsheets zou de heer Duquesnoy ‘ja’ zeggen. Hij zou ‘nee’ moeten zeggen als hij 
naar het gekleurde overzicht kijkt.  
Dienen de kleuren ergens voor? Zo niet, dan raadt spreker aan er het beroemde groen-geel-rood-wit 
van te maken (waarmee kan worden afgelezen hoe de status van een bepaald project is). Dan is het 
duidelijker. In de Samenlevingsagenda is dit wel gebeurd. 
Wat de vervolgprocedure aangaat, stelt spreker voor om, als er aanpassingen zijn en onderdelen 
frequenter worden geagendeerd, dit ter kennisgeving van de commissie te brengen. Die kan vervolgens 
beslissen of agendering nodig is. 
 
Mevrouw Bodewitz laat weten dat haar fractie minder gelukkig met bodemenergie is omdat het 
milieurisico’s behelst. Er zijn zaken die nog onderzocht moeten worden. Beleidsmatig moet niet op de 
zaken vooruitgelopen worden. Eerst moeten milieurisico’s worden uitgesloten, dan pas kan er 
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ontwikkeld worden. Als er grondwatervervuiling plaatsvindt door bodemenergie dan duurt het erg lang 
voor dit weer schoon is. Dat zijn moeilijke ondergrondse processen en bij bodemenergie blijft haar 
fractie dan ook twijfels houden. 
De heer De Vries vraagt waar de fractie van de PvdD die verontrustheid baseert als in de factsheet zo 
voorzichtig wordt omgegaan met bodemenergie. Er worden veel randvoorwaarden genoemd en het is 
niet zo dat direct geboord gaat worden. Spreker verbaast zich over de conservatieve houding van de 
PvdD, die hij eerder in het progressieve kamp zag. 
Mevrouw Bodewitz herinnert aan enige tijd geleden toen een spreker in de commissie de risico’s die 
hij zag uitgebreid heeft toegelicht. Hij gaf aan dat een aantal zaken nog niet was onderzocht. Daarom 
zijn de zorgen van haar fractie nog niet weggenomen. 
 
De heer De Kruijf stelt dat, als men kijkt naar de doelstelling van deze Bodemvisie en de uitwerking 
ervan en men kijkt naar de Staat van Utrecht, het duidelijk is dat het kapitaal ecologie niet vooruit is 
gegaan, maar op onderdelen achteruit is gegaan. 
Spreker had graag gezien dat de voortgang wat concreter te zien zou zijn. Op de vraag of de Staten 
voldoende zijn geïnformeerd moet hij antwoorden dat dit toch niet helemaal het geval is. In 2013 heeft 
de Statencommissie niet de mogelijkheid om te zien of er bijgestuurd zou moeten worden.  
Hij is er voorstander van om twee maal per jaar met elkaar te bezien wat er moet gebeuren om de rode 
en oranje punten om te zetten in wat positievere kleuren. 
 
De heer Seldenrijk meent dat het stuk er goed uit ziet. 
In de Statenbrief staat onder financiële consequenties ten laste van het structurele budget een getal 
waarvan spreker aanneemt dat het hier een bedrag betreft. 
Het onderwerp wordt éénmaal per jaar geagendeerd. Spreker leest bij de toelichting van de 
Bodemagenda:’Met de Bodemagenda wordt tevens een eerste aanzet gegeven tot integratie van de 
provinciale bodem- en wateronderwerpen in een verder uit te werken Bodem- en Wateragenda’. 
Spreker trekt hieruit de conclusie dat het ook de laatste keer is dat de Staten een Bodemagenda in deze 
vorm krijgen. Zijn vraag is of de Bodemagenda apart geagendeerd zal worden. 
Hier en daar zou de heer Seldenrijk wat opmerkingen willen plaatsen, maar dat zal hij niet doen omdat 
zijn fractie dit bij de vaststelling van de Bodemvisie al heeft gedaan. 
Spreker vraagt of het mogelijk is om apart bij het onderdeel Kwaliteit zaken als bodemvervuiling en 
sanering van de ondergrond onder te brengen. 
 
Gedeputeerde Binnekamp neemt de commissie mee terug naar voorjaar 2010 toen de Bodemvisie in 
de Staten werd vastgesteld. Daarin zijn beleidskeuzes gemaakt en als het gaat om ruimtelijke ordening 
zijn die terug te vinden in de factsheets. Dit is de basis. 

• De vraag is nu of de commissieleden het nuttig en noodzakelijk vinden om tijdens de discussie 
over de Structuurvisie bepaalde thema’s, die genoemd zijn in de Bodemvisie en uitgewerkt zijn 
in de Bodemagenda, in de Structuurvisie op te nemen. Spreker is voornemens om alles wat de 
commissieleden niet relevant vinden om op te laten nemen in de Structuurvisie, continu met de 
commissieleden te bespreken in een water- en bodemagenda. De wet hierover is veranderd. 
Vroeger hadden de Staten een toetsende rol, nu niet meer. Als voorbeeld noemt de 
gedeputeerde het Utrecht City Project, de stadsvernieuwing waar veel bodemverontreiniging is 
maar waar ook veel belangstelling is voor KWO’s. Die combinatie, vinden de Staten dat een 
taak die ze moeten vastleggen in de Structuurvisie omdat zij menen dat zij daar in een eerder 
stadium iets van zouden moeten vinden? Als de Staten die mening niet zijn toegedaan, komt dit 
onderwerp vanzelfsprekend terug in de Water- en Bodemagenda en kunnen de Staten vooraf 
met gemeenten die van plan zijn om dergelijke aangelegenheden in hun bestemmingsplannen 
op te nemen, dit op basis van de Water- en Bodemagenda met de desbetreffende gemeente 
bespreken. 
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Dus: wat willen de commissieleden het komende jaar opnemen in de Structuurvisie vanuit de 
people planet profit gedachte en wat willen ze daar niet in opnemen, wat dan in de Water-en 
Bodemagenda terechtkomt die G.S. met de commissie gaan invullen. 

• De kleurtjes zijn zo gekozen en hebben geen betekenis. 
• In 2011 is de deadline voor de Structuurvisie. Gaandeweg de discussie over de Structuurvisie 

hebben de commissieleden daar een belangrijke rol in. Wil men dit niet opnemen, dan zijn het 
doorlooptijden, klimaat kan immers niet in een termijn worden benoemd. 

• Als de Water- en Bodemagenda er is, is dit een dynamisch stuk waarmee sneller op de 
actualiteit kan worden ingespeeld. Op dit terrein zullen de commissie en G.S. elkaar vaker dan 
één keer dit jaar ontmoeten. Spreker ziet het als uitgangspunt om de agenda eens per jaar bij te 
stellen. Dwingt de actualiteit de Staten ertoe om zaken bij te stellen in de Water-en 
Bodemagenda, dan is dit mogelijk. Dit wordt gemakkelijker als dit ligt vastgelegd in de 
Structuurvisie. Gedeputeerde Binnekamp is van mening dat het nodig is om vaker met de 
commissie te spreken over de Water-en Bodemagenda, maar dit moet gebeuren om reden van 
actualiteit, aanpassingen moeten recht doen aan de bespreking. 

• Gedeputeerde Binnekamp legt de heer Seldenrijk uit dat het getal geen bedrag is maar dat het 
hier een budgetnummer betreft. 

• In antwoord op de vragen van de fracties van SP en CDA zegt de gedeputeerde dat de thema’s 
in ontwikkeling zijn. Juist door middel van de Water- en Bodemagenda proberen G.S. de 
samenhang te laten zien zodat de Staten een goed beeld hebben van de bepaalde 
ontwikkelingen die aan de orde zijn bij verschillende thema’s. Zo wordt de samenhang van 
natuur en landschap met een robuust watersysteem gecombineerd. 

 
De heer Duquesnoy wijst op de milieuvervuiling door het onnodige gebruik van kleuren. Hij doet de 
suggestie om het inzichtelijk te maken. Er staat een termijn in deze agenda. Maar met 
rood/geel/groen/wit kan men aangeven dat het goed of minder goed gaat met een bepaald project. 
Gedeputeerde Binnekamp zegt toe het idee van een ‘stoplichtmethode’ mee te zullen nemen. 
 
De heer Seldenrijk herinnert aan zijn vraag over het onderdeel kwaliteit. 
 
De heer De Kruijf herinnert aan de opmerking van de gedeputeerde dat hij bereid is om hier continu 
met de commissie over te spreken. 
Gedeputeerde Binnekamp benadrukt dat er wel een aanleiding toe moet zijn. 
 
Gedeputeerde Binnekamp beantwoordt de vraag van de heer Seldenrijk door te wijzen op het 
provinciaal uitvoeringsprogramma over bodemsanering en vervuiling dat wordt opgesteld. Dat wordt 
onderdeel van het grote programma dat P.S. over enige tijd voorgelegd krijgen. 
De heer Seldenrijk concludeert dat dit punt in de Bodemagenda terecht zal komen. 
Gedeputeerde Binnekamp bevestigt dit. 
 
13. Statenbrief tussentijdse evaluatie van het grondwaterplan 2008 t/m 2013 
De heer Seldenrijk zou het verzoek van de PvdA om steun voor het opstellen van een startnotitie over 
de drinkwaterproblematiek binnen de provincie Utrecht graag toegelicht zien. 
Mevrouw Fokker heeft de vergadering inmiddels verlaten. In haar plaats licht de heer De Kruijf één en 
ander toe. 
In de notitie staat dat Vitens bezig is met een lange termijn visie op de drinkwatervoorziening. Zijn 
fractie vindt dit een belangrijk punt en dacht dat het bij de nieuwe, pro-actieve rol van de Staten past 
om hierover in een korte startnotitie een opvatting over te formuleren. Dit om zicht te krijgen op zowel 
de voor- als nadelen hiervan. In het stuk staat dat Vitens bezig is met de lange termijn visie en dat die 
wellicht gevolgen kan hebben voor het provinciaal grondwaterbeleid. Zijn fractie vindt dit veel te 



23

passief en hoopt dat P.S. in staat zouden zijn tevoren of gelijktijdig met Vitens een eigen opvatting te 
formuleren. Dat is de achtergrond van de notitie. 
 
De voorzitter hoort graag bij de inhoudelijke bespreking van dit agendapunt ook van elke fractie hoe 
die staat tegenover het verzoek van de PvdA-fractie voor het opstellen van een startnotitie. 
 
De heer Seldenrijk heeft geen inhoudelijke vragen over het stuk. 
Hij twijfelt over de noodzaak van het maken van een startnotitie over de drinkwaterproblematiek.  
Wel vraagt hij het college om hier pro-actief mee om te gaan. 
 
Mevrouw Bodewitz steunt het initiatiefvoorstel van de PvdA van harte. Haar fractie meent dat het van 
belang is dat er een startnotitie wordt ontwikkeld, al zou dit ook in een andere vorm kunnen. 
De kleine grondwateronttrekkingen blijven haar fractie zorgen baren want vele kleine hoeveelheden 
zorgen samen voor een grote kwantiteit. Haar fractie denkt hierbij aan een soort zonering, zoals die 
ook voor drinkwater bestaat, waarbij bij verdrogingsgevoelige gebieden, Natura 2000/TOP-gebieden, 
de regelvrijheid voor het waterschap wordt ingekaderd. De provincie zou dan in de Waterverordening 
voor het waterschap moeten stellen dat in deze gebieden een meldingsplicht geldt voor de kleine 
onttrekkingen. 
 
De heer Duquesnoy vindt een startnotitie of een beleidsontwikkeling op het drinkwater op de lange 
termijn een goed idee. Dit moet niet worden overgelaten aan een bedrijf dat zich terugtrekt uit de 
publieke sector en als bedrijf steeds meer op afstand gaat staan bij iets belangrijks als water. Daar 
hoort de politiek over te gaan. 
Spreker heeft een opmerking over de terminologie in het grondwaterplan: de warmte- en koudeopslag 
(WKO) heet elders koude- en warmteopslag (KWO). 
 
Mevrouw Dik sluit aan bij het betoog van de heer Seldenrijk. Mogelijk zou een Statenbrief een 
alternatief zijn voor de startnotitie. 
 
De heer Van de Lagemaat sluit aan bij de woorden van mevrouw Dik. 
 
De heer Balemans heeft weinig opmerkingen over de notitie, doch wanneer hij die in combinatie met 
de suggestie van de PvdA-fractie ziet, roept dit vragen bij hem op. De gedeputeerde zegt dat hij 
beschikt over de concept lange termijn visie van Vitens. De heer Balemans vraagt de gedeputeerde 
hier iets meer over te zeggen, zeker in het licht van het verzoek van de PvdA. Spreker kent het 
ontwerp-rapport van Vitens niet en kan dit dus niet beoordelen.  
In de toelichting van de PvdA staat dat in 2050 de waterlaag leeg zal zijn. Is dit zo? Daarvoor zouden 
dan alternatieven moeten worden gezocht en vervolgens zou er een discussie moeten komen over de 
vraag of het waterwinning op grote diepte wordt of oppervlaktewaterwinning. Dit laatste, als het water 
bijvoorbeeld uit het Amsterdam-Rijnkanaal wordt gehaald, heeft enorme financiële consequenties. Het 
water moet extra schoon worden gemaakt ten opzichte van bronwater dat rechtstreeks uit de grond kan 
worden gehaald. Ook dit zou volgens het verzoek in 2050 op zijn. Zijn fractie ziet veel 
onduidelijkheden waardoor het moeilijk te beoordelen is of een startnotitie een goed idee is. 
Voorkomen moet worden dat er dubbel werk wordt gedaan, dat Vitens en de provincie beide iets doen 
en dat dit later weer samengevoegd moet worden. Vitens moet ook niet altijd een leidende rol in dit 
soort zaken hebben. Een tussenstap, zoals mevrouw Dik voorstelde, lijkt hem een beter idee. Hij stelt 
voor dat de gedeputeerde eerst alle feiten op tafel legt. Daarna volgt een discussie over óf er een 
probleem is, wat het probleem is, hoe dit wordt opgelost en welke besluiten moeten worden genomen. 
Spreker zou ook graag weten wat de kosten zijn.  
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De heer Balemans staat positief tegenover het verzoek van de PvdA om alle informatie boven water te 
krijgen. 
 
De heer Koopmanschap bedankt voor de evaluatie. Hij kon de vraag van de fractie van de PvdA in het 
stuk terugvinden: op pagina 4 staat dat Vitens bezig is met een lange termijn visie. Als conclusie staat 
hier dat komend jaar duidelijk zal worden wat er speelt, als het gaat over provinciaal 
grondwaterbeleid, en dat naar eventuele knelpunten wordt gekeken. 
Wat de PvdA-fractie meldt is een serieuze zaak op de lange termijn. Gezien het feit dat er binnenkort 
verkiezingen zijn, lijkt het de heer Koopmanschap verstandig om in eerste instantie het onderzoek 
door Vitens en de interne beoordeling daarvan af te wachten. Daarna kan in de Staten worden bekeken 
hoe hiermee moet worden omgegaan. 
 
De heer Weijers wijst op enkele punten in de evaluatie waarbij wordt gewacht op meer informatie. Dat 
is niet alleen de lange termijn visie van Vitens. De RIVM is bezig met metingen rond de KWO, ook 
dit wordt in de loop van 2011 duidelijk. Er komt een nieuwe maatregel van bestuur met betrekking tot 
bodemenergie.  
Het verzoek van de PvdA-fractie kwam wat laat en onverwacht. Het jaar 2050 is niet heel dichtbij. 
Zijn fractie vraagt zich af hoe hoog de urgentie is om nu met een startnotitie te komen als bijvoorbeeld 
in 2013 al weer een nieuw Grondwaterplan en in 2015 een nieuw Waterplan vastgesteld moeten 
worden. Is het niet verstandiger om in aanloop daar naartoe alle feiten op een rijtje te hebben en in de 
nieuwe plannen daar rekening mee te houden? 
De heer Weijers vraagt zich af in hoeverre de provincie er ooit over is gegaan op welke diepte en waar 
het grondwater wordt gewonnen. Zijn fractie deelt niet de vrees van de SP dat als Vitens commercieel 
denkt, zij de provincie geen water meer zullen leveren. Daar hebben zij geen baat bij. 
 
Gedeputeerde Binnekamp antwoordt mevrouw Bodewitz dat de Waterwet heel recent is gewijzigd en 
bij kleine onttrekkingen zijn de waterschappen nu vergunningverlener. Wel kan de gedeputeerde in het 
regelmatige overleg dat hij met de waterschappen heeft, proberen om de meldingsplicht weer in het 
leven te roepen. De Waterwet zal niet op korte termijn weer wijzigen op dit punt. 
Mevrouw Bodewitz legt uit dat het haar vooral om de meldingsplicht gaat. Die is er niet meer voor de 
kleine onttrekkingen tot 12.000m³. Als de meldingsplicht voor die specifieke gebieden wel ingevoerd 
zou kunnen worden, zou dat een verbetering zijn. 
Gedeputeerde Binnekamp is dit met mevrouw eens en zegt toe dit bij de waterschappen onder de 
aandacht te brengen. 
De heer Seldenrijk zegt geen behoefte te hebben aan het weer invoeren van de meldingsplicht voor de 
kleine onttrekkingen. 
Gedeputeerde Binnekamp legt uit dat er gevallen zijn, en daar duidt mevrouw Bodewitz op, dat het 
een nadelige invloed kan hebben op de omgeving. Als de waterschappen hier de noodzaak van inzien, 
dan zullen zij een modus hiervoor vinden. 
Wat de PvdA-fractie stelt, is onjuist als het gaat om 2050. Er is voldoende grondwater, er gaat vijf 
maal zoveel water de grond in dan er wordt onttrokken aan de grond.  
Gedeputeerde Binnekamp laat de heer Duquesnoy weten dat Vitens min of meer een semi-
overheidsbedrijf is, de aandeelhouders zijn alleen overheden en die zitten met de vinger aan de knop 
waar het gaat om kwaliteit en tarieven. De overheid pleit er elke keer voor om die tarieven te 
stabiliseren. Zoals men weet is er een goed product voor een lage prijs. Daar zet de gedeputeerde zich 
voor in namens de Staten.  
De discussie is niet of er voldoende grondwater is, maar dat door het toenemende gebruik van 
drinkwater Vitens meer capaciteit nodig heeft. Vitens wil meer gebruik maken van bestaande 
capaciteiten. Zij trekken ergens 1.000 m³ weg en willen daar 3.000 m³ van maken. Dit kan gevolgen 
hebben voor landbouw, natuur en landschap. De zeven provincies die in het Vitens-gebied vallen, 
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bezien hoe op de meest efficiënte wijze die onttrekking gerealiseerd kan worden. Dit zou kunnen 
betekenen dat als de schade in een bepaald wingebied minder groot is, bijvoorbeeld in Flevoland, 
geprobeerd wordt om daar de capaciteit uit te breiden waardoor Utrecht ook via Flevoland water zou 
kunnen realiseren. 
Mevrouw Fokker zegt dus dat er een tekort aan grondwater is, wat een enorme invloed op de 
omgeving heeft. Zij stelt voor om oppervlaktewater te gebruiken voor de drinkwatervoorziening. Dat 
kan, maar daar hangt een heel ander kostenplaatsje aan terwijl er voldoende voorraad in de grond zit 
om de drinkwatervoorziening ook ver na 2050 te voorzien. Gedeputeerde wil graag met de Staten 
discussiëren over de aspecten: kan de provincie aan de hand van het concept van Vitens kijken of bij 
bepaalde winningen die zijn gegund de capaciteit kan worden uitgebreid óf vinden de Staten dat dit 
niet moet gebeuren vanwege de schade die dit oplevert. Daarna kan over de provinciegrenzen heen 
worden gekeken of winningen in Flevoland beschikbaar komen voor Utrecht omdat het daar veel 
minder schade toebrengt (overigens, Utrechtse winning zou ook kunnen worden gebruikt voor 
leveranties in Flevoland). Gedeputeerde is voorstander van een dergelijke discussie met de Staten.  
Vitens heeft er belang bij dat de productiecapaciteit stijgt vanwege de grote vraag die er de komende 
tijd is. Er zit voldoende water in de ondergrond maar men moet bekijken waar de capaciteit kan 
worden verruimd, zonder dat natuur, landschap of landbouw wordt beschadigd.  
Oppervlaktewaterwinning is voorlopig niet noodzakelijk omdat er meer dan voldoende capaciteit is 
om ook na 2050 te voorzien in de drinkwaterbehoefte van de provincie. Gedeputeerde Binnekamp is 
bereid een Statenbrief te schrijven waarin dit alles wordt uitgelegd, het concept van Vitens kan 
daaraan worden toegevoegd. Dan kan de gedeputeerde met de Staten spreken over de zojuist 
geformuleerde uitgangspunten.  
Gedeputeerde Binnekamp gaat vervolgens in op de opmerking van de heer Weijers over 
bodemenergie. Er zijn inderdaad de metingen van de RIVM, aan het eind van het jaar zal daar meer 
zicht op zijn. Er komt natuurlijk een AMvB over bodemenergie. Ook is het landelijk onderzoek over 
de negatieve effecten KWO en andere energiebronnen gaande. Door dit alles worden de risico’s zoveel 
als mogelijk beperkt. Bij de vergunningverlening zitten G.S. er ook bovenop. Als er een vergunning 
wordt verleend als het gaat om KWO, dan kijken G.S. naar de nadelige effecten die dit kan hebben. En 
als er nadelige effecten zijn, dan staan G.S. het niet toe. 
Hij laat de heer Duquesnoy weten dat er geen verschil bestaat tussen de KWO en WKO. In 1994 
heette dit KWO en sinds kort heet dit WKO. 
 
De heer Duquesnoy wijst er op dat Vitens wel een deels publiek bedrijf is, de overheid is 
aandeelhouder maar heeft geen politieke invloed meer.  
Gedeputeerde Binnekamp stelt dat P.S. absoluut politieke invloed hebben. De gedeputeerde wordt met 
een opdracht naar de aandeelhoudersvergadering gestuurd waarin het door de P.S. vastgestelde beleid 
door de gedeputeerde moet worden verdedigd. 
De heer Duquesnoy geeft aan redelijk gelukkig te zijn met de constructie.  
 
De heer Balemans vraagt de gedeputeerde wanneer hij de commissie de Statenbrief zal sturen als het 
rapport van Vitens het komende jaar pas gereed zal zijn. Als het conceptrapport niet substantieel 
afwijkt van het definitieve rapport, dan kan dit alvast worden meegenomen. 
Gedeputeerde Binnekamp laat de heer Balemans weten dat G.S. commentaar hebben geleverd op de 
conceptvisie van Vitens. Daar wil hij graag met de Staten over spreken, evenals over de zojuist door 
hem genoemde uitgangspunten. Het doet het verzoek van mevrouw Fokker recht als hier fundamenteel 
over gesproken wordt. De commissie zal de Statenbrief in januari ontvangen. 
 
De voorzitter wijst er op dat er een overvolle agenda is en dat dit punt dus niet voor de vergadering 
van januari kan worden geagendeerd. 
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Hij vraagt de commissieleden of men akkoord gaat met de uitleg van gedeputeerde Binnekamp over de 
vraag van de PvdA-fractie of dat men het voorstel van de PvdA prefereert boven het voorstel van de 
gedeputeerde. De voorzitter vraagt of de PvdA-fractie vasthoudt aan het voorstel. 
De heer De Kruijf zegt dat als de Statenbrief ertoe leidt dat de feiten op een rijtje worden gezet en dat 
dit weer leidt tot een oordeel van de Staten of hier al dan niet pro-actief gehandeld moet worden, zijn 
fractie hiermee akkoord gaat. 
De overige commissieleden gaan hiermee akkoord. 
 
14. Statenbrief Koude en Warmte Opslag en advies PCL 
Mevrouw Swets brengt een procedurele vraag naar voren. Zij vraagt of de toestemming inmiddels is 
verleend. De ontwerpvergunning heeft tot 3 maart 2010 ter inzage gelegen en lag 29 juni in de PCL. Is 
de toestemming al verstrekt door de PCL en beslissen de Staten nu voor de vorm? 
De heer Schoen vertelt dat de standaard afspraak is dat alle adviezen van de PCL ter oriënterende 
bespreking op de agenda van de commissie RGW komen. Dit betreft een buitengewoon advies omdat 
het niet een vrij advies is van de PCL maar omdat het tot voor kort in de wet verplicht was om dat 
advies aan G.S. uit te brengen. De Staten controleren die vergunningverlening maar hoeven hierover 
niet te beslissen. 
Het punt is geagendeerd omdat de adviezen worden geagendeerd en omdat, zoals de PCL schrijft, er 
een aantal beleidsmatige opmerkingen in worden gemaakt. De Staten hebben met gedeputeerde 
Binnekamp gesproken over het beleid rond WKO. De vergunningverlener is gedeputeerde De Jong en 
daar geldt een andere commissie voor.  
Het punt is dus geagendeerd omdat het een advies is dat naast de desbetreffende vergunningverlening 
ook enkele beleidsmatige opmerkingen bevat. Spreker erkent dat het een arbitrair geval is. 
 
Gedeputeerde Binnekamp weet niet of de vergunning al is verleend. Hij heeft begrepen dat het onder 
zijn naam is geagendeerd om het in samenhang te brengen met het agendapunt over de Bodemagenda. 
 
De heer Duquesnoy noemt de in het stuk genoemde vraag: willen de Staten dat er een beleidsmatig 
vervolg wordt gegeven aan het PCL-advies, zo ja, hoe moet dit er uitzien? De heer Duquesnoy 
beantwoordt de vraag bevestigend. De PCL geeft hier aan dat men bij KWO zeer behoudend moet zijn 
met het toepassen ervan (een nee, tenzij principe). Daarnaast stellen zij dat een KWO zonder de W 
maatschappelijk niet voldoet. Dat is een stellingname die de SP onderschrijft.  
Zijn fractie meent dan ook dat de beleidsbeslissingen van PCL overgenomen moeten worden in de 
nieuwe stukken. 
 
Mevrouw Swets vertelt dat haar fractie vindt dat G.S. de adviezen van PCL ter harte moeten nemen. 
Bij eerdere punten is dit ook gedaan. Zij hebben er dus alle vertrouwen in dat de gedeputeerde ook 
deze adviezen ter harte neemt. 
 
Mevrouw Bodewitz sluit zich aan bij de woorden van de heer Duquesnoy. 
 
Mevrouw Dik sluit zich aan bij de woorden van mevrouw Swets. Zij wil het punt van het verloren 
gaan van warmteoverschot van het systeem benadrukken. Dit is maatschappelijk niet uit te leggen en 
het zou goed zijn als daar een oplossing voor komt. 
 
De heer Martens meent dat P.S. met veel van de door de PCL genoemde punten aan de slag moeten, 
met name de oproep om integraal beleid te ontwikkelen. Zijn fractie vindt dat voor het hele gebied zou 
moeten worden bekeken wat men met dit onderwerp voor de provincie Utrecht wil. 
Spreker is benieuwd hoe het is gegaan met de vergunningverstrekking. Komt dit tot procedures bij de 
Raad van State? Hij verbaast zich over wat er in de inleiding staat benoemd: PCL is niet bevoegd maar 
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is aangewezen om hier een uitspraak over te doen. De heer Martens vraagt zich af of dit stand houdt 
als het tot een juridisch geschil komt. 
 
De heer Balemans sluit zich aan bij de woorden van mevrouw Swets. 
 
De heer Koopmanschap sluit zich aan bij de woorden van mevrouw Dik. 
 
De heer Van de Lagemaat sluit zich aan bij de woorden van mevrouw Swets. 
 
Gedeputeerde Binnekamp zegt dat G.S. natuurlijk rekening houden met hetgeen de PCL adviseert. Het 
is niet verplicht maar bij veel onderwerpen wordt dit wel gedaan. 
Hij laat de heer Martens weten dat de integrale benadering in aantocht is omdat G.S. hierover komen 
te spreken. G.S. willen graag dat dit verantwoord en zorgvuldig gebeurt. Dit moet integraal worden 
opgepakt. 
PCL had hierover niet hoeven te adviseren omdat zij niet over de vergunningverlening gaan. Zij 
hebben dit wel opgepakt door hier enkele argumenten aan toe te voegen die, zoals de gedeputeerde 
eerder vertelde, door G.S. overgenomen worden. 

15. Openstelling subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer 
Ter kennisname. 
 
16. Wijziging subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer 
Ter kennisname. 
 
17. Convenant naar een energie efficiënte Utrechtse land- en tuinbouw 
Ter kennisname. 
 
18. Eindrapportage (periode 2008-2009) Visie en activiteitenprogramma Platteland in 
 Ontwikkeling  
Ter kennisname. 
 
19. Evaluatie nieuwe Wet Ruimtelijke ordening 
Ter kennisname. 

20. Notitie over het eerste Deltaprogramma en provincie Utrecht  
Ter kennisname. 
 
21. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.  
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Bijlage 1 
 
Tekst die de heren D. Diepenhorst en F. van Beuningen uitspreken bij de aanbieding van Het 
Pact van het Sticht en Gelre aan de voorzitter van de vergadering tijdens de vergadering van 
P.S . Utrecht, Statencommissie RGW dd. 6 december 2010.  
 
De heer Diepenhorst:  
‘Geachte Statenleden, 
u bent getuige van een historisch moment. De landgoedeigenaren uit zowel het Sticht als 
Gelre hebben een pact gesloten. Dit zijn het Gelders Particulier Grondbezit, het Utrechts 
Particulier Grondbezit, het Geldersch Landschap, het Utrechts Landschap en 
Natuurmonumenten.  
Ieder die de historie kent, weet hoe bijzonder dit is. Zelf zijn wij eigenaren van Stoutenburg, 
een kasteelterrein dat is verwoest door de Geldersen, dus er zit altijd nog wat oud zeer. Maar 
nu hebben we een pact gesloten. Vanavond willen wij de inhoud van dit pact aan u bekend 
maken.  
Dat hebben we eerder gedaan aan de Staten van Gelre, want u bent het die ooit de opdracht 
heeft uitgevaardigd om een verbinding tot stand te brengen tussen het woud van de Veluwe en 
het woud van de Heuvelrug. Welnu, we aanvaarden de opdracht met groot enthousiasme. Wij 
zullen ons tot het uiterste inspannen om onze landgoederen te versterken en aaneen te laten 
groeien, waardoor wij uiteindelijk de door u begeerde verbinding tot stand zullen brengen met 
een kwaliteit die u niet had kunnen bevroeden. Wij stellen dit kralensnoer van landgoederen 
graag ter beschikking aan wilde dieren en overige passanten te voet, te paard en te fiets. Wij 
willen dit doen op een wijze dat u een gedeelte van de goudstukken die u ons in het 
vooruitzicht hebt gesteld, kunt behouden. Wat wij slechts van u vragen is ondersteuning en 
ontwikkelruimte om onze plannen uit te kunnen voeren.  
De heer Frederik van Beuningen zal de inhoud van het Pact aan u toelichten.’ 
 
De heer Van Beuningen:
‘Wij als landgoedeigenaren en terreinbeheerders in de Gelderse Vallei slaan de handen ineen 
om het Groene Valleilint tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug te realiseren. Met dit 
initiatief steunt een aantal private partijen uit het gebied de realisatie van een groene leefbare 
en economisch vitale verbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe.  
De Gelderse Vallei is een bijzonder gebied door de mengeling van agrarisch 
cultuurlandschap, landgoederen en natuurgebieden. De verwevenheid van landbouw, cultuur 
en natuur is al eeuwenlang een kenmerk van dit gebied. Het in stand houden en ontwikkelen 
van deze kwaliteiten vraagt om nieuwe economische dragers op de landgoederen en ook 
daarbuiten. 
Het Groene Valleilint is één van de doelen en ambities vanuit het gebied, vastgelegd in het 
Reconstructieplan. Wij geven zelf aan hoe wij deze ambitie kunnen realiseren. De doelstelling 
is om het grootste bosgebied van Nederland te verbinden met het op één na grootste 
bosgebied en verbindingen tot stand te brengen voor planten, dieren, mensen, bewoners, 
bezoekers en recreanten. 
 
De plannen zijn af. De deelnemende partijen willen het gebied nu een permanente kwaliteit 
voor de toekomst geven. Na veel praten, onderhandelen en plannen is het tijd voor actie. Het 
gebied heeft zelf aangegeven op welke wijze het aan de slag wil in het werkdocument 
‘Schouders onder het Groene Valleilint’. Het ecologische streefbeeld is opgesteld en geeft aan 
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op welke wijze de natuurontwikkeling gerealiseerd kan worden met behoud van het 
cultuurlandschap van de Gelderse Vallei. De partijen willen aan de slag. 
 
Zij vragen om flexibiliteit en creativiteit van alle betrokkenen om de doelen te bereiken, 
zowel van de overheid als van maatschappelijke partijen. Hierdoor zijn nieuwe bronnen aan te 
spreken. De praktijk van de afgelopen jaren laat voorbeelden zien als Den Treek, het 
Grondfonds van de provincie Utrecht en diverse particuliere initiatieven. Er is ruimte nodig 
voor groenblauwe functies en versterking van bestaande rode functies die passen in het 
landschap en bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit. 
De partijen in het gebied vragen om een optimale combinatie van geld en beleidsruimte. 
Terreineigenaren en beheerders zijn bereid zelf in het gebied te investeren in tijd en geld. Een 
economische drager is altijd onderdeel geweest van landgoederen, lange tijd was dat met 
name de landbouw. Veranderende tijden vragen om meer ruimte voor ondernemerschap op 
landgoederen om nieuwe maatschappelijke waarde te creëren. 
 
Partijen uit het gebied willen verder. Dit pamflet is begonnen vanuit de landgoedeigenaren en 
terreinbeherende organisaties. Wij vragen ook andere partijen deel te nemen aan deze 
samenwerking.  
Na de provinciale verkiezingen geven wij dit initiatief concreet vorm met een 
uitvoeringsprogramma en een financiële paragraaf. Wij treden hierover graag in overleg met 
de bestuurders en doen een oproep om dit initiatief voor en na de verkiezingen te steunen. De 
vallei verdient het, de Veluwe verdient het en de Utrechtse Heuvelrug verdient het. 
 
Wij geven hiermee het signaal dat wij door willen met het Groene Valleilint. Het Groene 
Valleilint is een kans om de economische vitaliteit, de ruimtelijke kwaliteit en de identiteit 
van het gebied te behouden en te ontwikkelen. 
Wij vragen aan u: doet u mee?’ 
 

Vervolgens wordt het pamflet aangeboden aan de voorzitter van de Statencommissie 
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Bijlage 2 
 
Inspreektekst van de heer E. Ketelaar van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland 
tijdens de vergadering van P.S . Utrecht, Statencommissie RGW dd. 6 december 2010.  
 
Geachte commissieleden, geachte aanwezigen, dames en heren, 
 
Graag maken we gebruik van de mogelijkheid om onze reactie te geven op de voorliggende 
Kadernota Ruimte en daaraan gekoppeld de economische visie voor de provincie. We zijn blij 
dat u een aantal punten uit onze brief van 17 september namens VNO-NCW Utrecht, MKB 
Utrecht, LTO-Noord Utrecht en Kamers van Koophandel (GEF en MNL) heeft overgenomen. 
Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van de A12-zone, samenwerking met Food 
Valley en mogelijkheden voor niet agrarische bedrijvigheid in het buitengebied. Een aantal 
punten schuift u als provincie door naar de ruimtelijke structuurvisie, zoals nieuwe 
werklocaties. 
 
Allereerst willen wij benadrukken dat de economie er in de Nota nogal karig vanaf komt. We 
pleiten voor een integrale aanpak van de ruimtelijke ontwikkeling met daarin herkenbaar de 
rol en plaats van de economie. Ik denk dat het u niet zal verbazen dat wij de geringe aandacht 
voor de economie onterecht vinden en zelfs riskant. 
 
Enkele overwegingen daarbij: momenteel ondervindt het bedrijfsleven op grote schaal de 
gevolgen van een ongekende crisis. Het herstel hiervan is erg broos en het gevaar van een 
dubbele dip is nog niet geweken. We verwachten daarom dat de economie ook de komende 
jaren nog extra aandacht zal vragen. Ook in de provincie Utrecht, zoals ook blijkt uit de 
nieuwste Staat van Utrecht, die vorige maand is gepresenteerd. Meer langdurige werklozen, 
minder arbeidsplaatsen voor lager opgeleiden, sterk verminderd vertrouwen in de economie 
en lagere investeringsbereidheid bij ondernemers, dit baart zorgen. Als we hier niet adequaat 
op inspelen zal dit niet zonder gevolgen kunnen blijven. 
 
De provincie heeft in de Kadernota gekozen voor extra inzet op kansrijke niches, zoals 
creatieve industrie&gaming, life sciences en duurzaamheidsindustrie. Dit laatste is een 
omschrijving die dermate vaag is, dat het ons niet duidelijk is wat er wordt bedoeld en we 
vragen ons serieus af of deze nieuwe industrie wel bestaat. Hierin schuilt ook een 
tegenspraak, want duurzaamheid wordt een integraal onderdeel van alle typen bedrijvigheid 
en is geen aparte groep bedrijven. Overigens zien we hiervan al veel mooie voorbeelden in de 
praktijk. Volgens ons doelt u met duurzaamheidsindustrie op zogenaamde traditionele 
sectoren als water, bouw, energie en zakelijke dienstverlening in een nieuwe duurzame jas. 
Op basis van analyse zien we dat de werkgelegenheid van de creatieve industrie&gaming en 
life sciences beide ongeveer 3% van de werkgelegenheid in de provincie beslaan. Kansrijk 
kan dit zijn, hoewel de groei vanaf 2000 marginaal is, maar substantieel is deze groep zeker 
niet. 
 
Sterker maken wat sterk is in deze provincie: in zijn totaliteit schiet de regio daar veel meer 
mee op. We kiezen dan ook voor sterke clusters van bedrijvigheid: bouwen/ontwerpen, 
logistiek, food/agri en medische zorg/technologie. Juist hier is een hoge kennisintensiteit 
aanwezig met veel innovatief vermogen. Bovendien hebben deze clusters een sterke 
natuurlijke binding met deze regio. We vragen u deze clusters ruimtelijk te faciliteren en dus 
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goed te kijken wat ondernemers nodig hebben om te willen en kunnen investeren. Om 
uiteindelijk als provincie de ruimtelijke keuzes daarop af te stemmen. 
 
Het besef dat duurzaam ondernemen synoniem is voor slim en innovatief ondernemen raakt 
inmiddels stevig geworteld bij een groot deel van het bedrijfsleven. Het loont zelfs om ‘voor 
de muziek uit te lopen’ met duurzaamheid. Door onverwachte koppelingen te leggen tussen 
deze clusters met substantie aan werkgelegenheid en innovatiekracht én de creatieve industrie, 
zullen duurzame en innovatieve nieuwe producten en marktkansen worden gecreëerd. En dit, 
dames en heren, is iets wat we de komende jaren hard nodig hebben om ons (inter)nationaal te 
onderscheiden en substantiële waarde toe te voegen, ook in deze provincie. Want dergelijke 
ontwikkelingen zullen niet vanzelf gaan. Graag dragen we zelf bij aan het realiseren van deze 
ambitieuze en duurzame doelstellingen. 
We wensen u veel wijsheid toe bij het maken van de juiste keuzes, omdat de Kadernota mede 
de basis legt voor een gezonde en verantwoorde sociaaleconomische ontwikkeling. En dat is 
in ons aller belang. 
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Bijlage 3 
 
Inspreektekst van mevrouw S. Kluit tijdens de vergadering van P.S . Utrecht, Statencommissie 
RGW dd. 6 december 2010.  
 
Beste Statenleden, 
 
Energie-U is een nieuw initiatief in Utrecht. Het is een burgerinitiatief voor zowel burgers als 
bedrijven in de gemeente Utrecht. Wij willen duurzame energie opwekken, energie besparen 
en efficiënt energie gebruiken. Wij bestaan iets minder dan twee maanden, wij hebben 80 
leden en vier werkgroepen en hebben twee energiebesparingsacties achter de rug. Tot onze 
eigen verbazing zijn wij genomineerd oor het icoonproject van Utrecht 2040. 
 
Waarom wij hier vanavond zijn, is omdat wij willen dat onze ambities niet alleen ambities 
blijven, maar ook gerealiseerd worden. Voor één aspect hebben wij uw hulp heel hard nodig 
en dat is het aspect van windenergie.  
Ik weet dat dit onderwerp vaak ter discussie staat in deze commissie, toch wil ik er een warm 
pleidooi voor houden. Wat willen wij? Wij willen graag windmolens bouwen in de gemeente 
Utrecht. Een windmolen waar wij zelf op uit kunnen kijken maar waar wij ook de vruchten 
van kunnen plukken. Op Lage Weide en Rijnenburg zijn twee locaties waarvan de gemeente 
zelf lijkt te zeggen dat die geschikt zouden zijn. U moet daar ook iets mee, u moet daar 
namelijk ruimte voor maken in de Structuurvisie. Niet alleen op de manier waarop dit in de 
huidge Structuurvisie is gebeurd, maar op een manier waarbij het wordt gedefinieerd als 
provinciaal belang, zodat u ook kunt doorzetten op het moment dat het lastig is. 
De gemeente Utrecht is voor ons een belangrijke partner maar u dus ook. Wij dachten: 
moeten we nu voor de Kadernota al inspreken? Ik las het voorstel. Ik weet niet goed of ik het 
goede stuk heb gelezen of niet, dat maakt misschien niet uit. U schrijft daarin dat u gaat 
analyseren wat de effecten zijn van de verschillende duurzame energieopties op de ruimtelijke 
kwaliteit van de provincie Utrecht. Nu hoor je vaak dat windmolens het landschap aantasten, 
maar ik denk dat windmolens, specifiek op het bedrijventerrein Lage Weide en bij Rijnenburg 
het landschap wel eens zouden kunnen versterken. Een windmolenpark als symbool van de 
duurzame wind die op bedrijventerrein Lage Weide waait. Een windmolenpark dat ook past 
bij de nieuwe maat en schaal van Leidsche Rijn Centrum en de A2, die ondertussen 10 banen 
breed is. 
 
Wij vragen u daarom om u in de Kadernota Ruimte alvast uit te spreken voor windenergie en 
daar een provinciaal belang van te maken. U weet, dankzij het onderzoek dat u hebt laten 
doen, dat windenergie bijna onontbeerlijk is om de klimaatdoelstellingen te behalen. 
Dank u wel. 
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Bijlage 4 
 
Inspreektekst van de heer Hogenboom van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht tijdens de 
vergadering van P.S . Utrecht, Statencommissie RGW dd. 6 december 2010.  
 
Ik kom kort een stuk onder de aandacht brengen dat u via de mail vorige week van ons hebt 
ontvangen, De tien voor Utrecht!. Ik hoop dat u de tijd hebt gehad om daar naar te kijken. Ik 
zal nog even een paar zaken naar boven halen. 
Om te beginnen: met de Kadernota stelt u een aantal uitgangspunten vast voor de ruimtelijke 
toekomst van de provincie Utrecht. Wij denken dat dit, zeker in de huidige tijd, een heel 
belangrijke klus is. Misschien wel de mooiste klus in een Statenperiode: het vaststellen van de 
Structuurvisie. Een plan waarvoor je als provincie aan zet bent. Het invulling geven aan 
ruimtelijk beleid, wij denken dat dit bij uitstek een kerntaak van de provincie is. Zeker met het 
huidige kabinet dat heel stevig inzet op een verdergaande decentralisatie van juist het 
ruimtelijk beleid. Daarmee ontstaat een nieuw speelveld waarvan het volgens ons heel 
belangrijk is dat de provincie daar op een goede manier inspringt. Het gaat er echt om hoe de 
taakverdeling er tussen gemeenten en provincies straks uit komt te zien. Dan zal het Rijk 
alleen nog de hoofdlijnen van het ruimtelijke beleid aangeven, op een hoog abstractieniveau 
zoals het zich nu laat aanzien. We weten dat de gemeenten ervoor zijn om juist de lokale 
belangen voor ogen te houden. Met name op het tussenliggende schaalniveau, dat regionale 
niveau, zullen dan de belangrijke afwegingen moeten worden gemaakt die aan de ene kant de 
ruimte geven aan de functies mobiliteit, wonen, werken, het groen in de provincie en aan de 
andere kant ook juist de kwaliteiten in de provincie behouden en met name denken aan 
bijvoorbeeld het behouden van een gaaf landschap, het behoeden voor aantasting van het 
landschap ten opzichte van allerlei belangen die natuurlijk heel nadrukkelijk naar voren 
komen. 
De nieuwe Wet ruimtelijke ordening geeft de provincie ook de instrumenten om die rol op een 
actieve manier in te kunnen vullen. Kortom de ruimte, het invulling geven aan ruimtelijk 
beleid, is volgens ons echt het domein waar de provincie een heel belangrijke rol moet spelen 
als aanjager, stimulator, uitvoerder, plannenmaker, toetser van ruimtelijke plannen die door 
anderen worden gemaakt et cetera. 
 
Wij hebben zoals gezegd tien punten geformuleerd die van belang zijn voor deze Kadernota. 
Ik haal er een paar uit. 
Om te beginnen draait natuurlijk heel veel om het goed benutten van de ruimte. Het 
zorgvuldig omgaan met ruimte in bestaande dorpen en steden en het ervoor zorgen dat 
transformaties daar op gang komen die van belang zijn om zowel binnen als buiten de stad de 
kwaliteit te behouden en ook de kwaliteit van de leefomgeving daar verder te ontwikkelen en 
klaar te maken voor de toekomst. Met name het instrument van heel duidelijke stringente rode 
contouren is er één dat daar heel goed sturing op kan geven, juist ook op het vorm geven van 
het transformatieproces.  
Dan de contramal van het stedelijk gebied: de groene ruimte. Daarvoor is het op de eerste 
plaats van belang om vanuit de provincie goed te investeren in nieuwe natuur, in groen rond 
de stad. Het is vandaag al een paar keer genoemd en dit zal de komende maanden heel 
uitdrukkelijk bij u op de agenda staan. Daar zijn we achter de schermen al heel druk over aan 
het praten, dat komt zeker terug. Het gaat aan de ene kant om het vasthouden van de ambitie, 
om het blijven investeren, aan de andere kant ook om ervoor te zorgen dat er ruimtelijk beleid 
komt dat ook op de lange termijn investeringen mogelijk blijft maken. Investeringen door de 
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provincie, investeringen door anderen, en ook het richting geven aan investeringen die door 
particulier initiatief worden genomen want we denken dat daar met name de komende jaren 
het ruimtelijk kader van de provincie, de Structuurvisie, heel goed richting aan kan geven. 
Hoe kun je particulier initiatief de ruimte geven, wat aan de ene kant een nieuwe economische 
functie bijvoorbeeld in het landelijk gebied de ruimte geeft, maar aan de andere kant ook 
investeren in de kwaliteit van groen en in de omvang van het groen et cetera.  
Het overgangsgebied tussen stad en platteland vraagt veel aandacht. Juist daar is ook veel te 
winnen. Dat is het gebied waard de invloedsferen van de gemeenten en de provincie elkaar 
raken en waar ook in de praktijk van de afgelopen tijd wel eens wat mis is gegaan. Het vraagt 
wat ons betreft een strakkere regie van de provincie. Dat gaat om verschillende zaken: over 
het goed definiëren welke functies daar een plek hebben, welke functies op welke plek horen, 
minder een soort ruime jas zoals we die kennen uit de afgelopen structuurvisieperiode. En dit 
gaat ook over het heel duidelijk richting geven aan de initiatieven die ik net noemde om ook 
juist te kunnen investeren in de kwaliteit in dat gebied. 
Tot slot: wij zijn heel positief over het initiatief van de kwaliteitsgidsen voor het landschap. 
Wij denken dat dit niet alleen een goed kader biedt voor inspiratie (dus om anderen die met 
initiatieven komen in het buitengebied te laten zien op welke manier dat op een zorgvuldige 
manier kan worden gedaan), maar dat dit ook een belangrijke rol moet gaan spelen bij het 
definiëren van het provinciaal belang, als het gaat om de kwaliteit van het landschap en ook 
om het toetsen van bestemmingsplannen van bijvoorbeeld gemeenten. Wij zouden graag zien 
dat u het ziet als een duidelijk toetsingsinstrument en het op die manier ook wil verankeren in 
de Provinciale Verordening. 
Het laatste dat ik wil noemen is dat het niet zo is dat de Structuurvisie alleen toetst. De 
Structuurvisie moet ook een ontwikkelingsinstrument zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om de 
transformatie naar een klimaatbestendige en een klimaatneutrale provincie. Dan gaat het ook 
om de transformatie naar duurzame mobiliteit. Dat zijn transities die natuurlijk op de lange 
termijn vorm krijgen en waarvoor je juist in een instrument als de Structuurvisie de eerste stap 
zult moeten aangeven. Als je een visie hebt over waar je wilt zijn in 2040, dan zul je daar in 
de komende tien jaar ook heel duidelijk aan moeten werken. 
 
Wij hebben als provinciale milieufederaties een analyse gemaakt van de rol die de provincies 
spelen op het ruimtelijk domein, dus: hoe gaan de provincies om met het instrumentarium van 
de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. We zien dat de provincie Utrecht daar behoorlijk inde 
voorhoede zit, maar nog niet aan top. Wij denken dat deze nieuwe Structuurvisie een heel 
goed handvat biedt om die top wel te bereiken. Succes daarmee. 
 


