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Aan: de Commissie Ruimte, Groen en Water van de provincie Utrecht 
Betreft: agendapunt 12 van de vergadering van 24 januari 2011 (herijking EHS) 
 
Het Statenvoorstel 2011RGW12 van 11 januari 2011 inzake herijking EHS bevat op pagina 3 
een passage over Recreatie om de Stad (RodS) omdat EHS- en RodS-gebieden soms in elkaar 
overlopen. Hoewel de herijking EHS in een later stadium op de agenda van de Commissie 
behandeld gaat worden, bestaat het gevaar dat bepaalde punten van RodS nu al besproken 
gaan worden. Wij verzoeken uitdrukkelijk om in de vergadering van 24 januari a.s. nog geen 
beslissingen over de RodS te nemen. Over de herijking RodS hebben wij immers op 27 
november 2010 een brief aan de provincie geschreven met een voorstel voor een nadere 
invulling van het RodS-gebied rond Haarzuilens (brief is bijgevoegd). Op deze brief hebben 
wij nog geen antwoord ontvangen. 
 
Wij vinden het van groot belang dat het recreatiegebied rond Haarzuilens al dan niet in 
aangepaste vorm wordt afgemaakt. Ook is van belang dat DLG en Natuurorganisaties 
intensief gaan samenwerken met boeren en particulieren.  
In dat geval kan een groot deel van de gronden in bezit en beheer blijven van boeren en 
particulieren. Dit is geheel in de geest van het regeringsbesluit. 
Het is ook bekend dat zeer veel gronden nog steeds in particulier bezit zijn. De  reeds 
aangekochte gronden die door BBL nog niet zijn uitgegeven, zouden een eerlijke verdeling 
moeten krijgen tussen natuurorganisaties en particulieren. 
 
Wij weten dat grote delen van het gebied rond Haarzuilens nog niet zijn aangekocht. Naar 
onze mening moet eerst via een overzichtskaart duidelijkheid worden verschaft over de 
eigendomsverhoudingen binnen het gebied Haarzuilens.  
 
Wij doen een oproep aan de politiek om mee te werken aan de totstandkoming van een 
overeenkomst tussen alle partijen om veel intensiever samen te werken met boeren en 
particulieren. We stellen het op prijs indien uw Commissie zich achter dit voorstel gaat 
scharen.  
 
Ook is het van groot belang dat het natuur en recreatiegebied Haarzuilens een beschermde 
status krijgt, zodat het gehele gebied alleen de bestemming natuur,agrarisch en recreatie 
krijgt. Verder willen wij u met klem vragen te zorgen dat de schop in Haarzuilens in de grond 
gaat, zodat de bewoners en de recreanten niet tekort worden gedaan. 
 
Namens De Stichting Vrienden van de Joostenlaan. 
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