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2011RGW26 vervolg 
 
VERSLAG van de vergadering van de Statencommissie Ruimte, Groen en Water van 3 
februari 2011 in het Provinciehuis (vervolg van de vergadering van 24 januari 2011) 
 
Aanwezig:
Dhr. G.J. v.d. Werff (voorzitter), dhr.drs. R.W. Krol (gedeputeerde), dhr.drs. W.M. de Jong 
(gedeputeerde), dhr. E.R.M. Balemans (VVD), mw.drs. W.A. Bodewitz (PvdD), mw. L.C. Dekkers-
Raadsen (CDA), mw. drs. C. Dik-Faber (ChristenUnie), dhr.drs. C. de Heer (ChristenUnie), dhr. 
J.F.M. Kloppenborg (GroenLinks), dhr.drs. J.A.J. Konings (VVD), dhr. K. de Kruijf (PvdA), dhr. B. 
Koopmanschap (GroenLinks), dhr. J.v.d. Lagemaat (SGP), dhr.ir. R.J. Martens (PvdA), dhr.mr.drs. 
L.W. Nooteboom (VVD), dhr.drs. T.G.P.M. Ruijs (CDA), dhr. P. Seldenrijk (CDA), mw.ir. A.A. 
Swets (CDA), dhr. R.E. de Vries (D66) alsmede dhr.ir. G.A. Witteman (SP); 
 
Met kennisgeving afwezig: dhr. T.R. Weijers  (D66); 
 
Van ambtelijke zijde aanwezig:
Dhr.drs. H. Schoen (adjunct-griffier) en mw. G. van Weerd (verslag). 
 

Opening 
De voorzitter heropent deze vergadering die een voortzetting is van de commissievergadering RGW 
van 24 januari jl. 
 
12. Statenvoorstel Hoofdlijnen voor het Akkoord van Utrecht, herijking EHS. 
De voorzitter geeft eerst het woord aan de insprekers. 
 
12.1 De heer P. Klein Obbink vertegenwoordigt bewoners en bewonersgroepen uit Vleuten, 
Haarzuilens en Leidsche Rijn. Zij maken zich ernstig zorgen over de bezuinigingen van de 
rijksoverheid op de RodS, recreatie om de stad. Een aantal jaren geleden woonden er in het gebied 
slechts 5000 mensen. Over 10 jaar zullen er 100.000 mensen wonen. Er wordt compact gebouwd 
met weinig ruimte voor recreatie en voor groen. Zelfs stoepen zijn tegenwoordig ver te zoeken, laat 
staan wat stukjes groen om te voetballen of te ontspannen. Bij de bouw van Leidsche Rijn werd 
besloten dat er veel RodS zou komen. Reeds 15 jaar lang is de provincie Utrecht, de gemeente 
Utrecht en DLG bezig met de inrichting van het gebied Haarzuilens. Nu laat de rijksoverheid alles 
uit zijn handen vallen. Bij de koop van een woning in Leidsche Rijn heeft inspreker de prachtigste 
verhalen gelezen; elke folder “barstte van het groen” dat er zou komen. Het zou het nieuwe 
Amelisweerd aan de westkant van Utrecht worden. Nu lijkt de rijksoverheid toch een onbetrouwbare 
partner te zijn. De inrichting van het gebied is inmiddels in volle gang. Aan de westkant van het 
kasteel Haarzuilens moet een prachtig parkbos komen. Er zijn al diverse acties geweest om daar 
aandacht voor te vragen. Hij doet vanavond een beroep op de provincie om alles uit de kast te halen 
om ervoor te zorgen dat het gebied Haarzuilens afgemaakt kan geworden en dat het prachtige 
parkbos daar ook daadwerkelijk komt, zodat de bewoners en hun kinderen daar kunnen recreëren. 
Om dat kracht bij te zetten zullen de kinderen vandaag een boom aan de aanwezige G.S.- en P.S.-
leden overhandigen, een beukenboom om P.S. te helpen in de keuze om voor Haarzuilens te kiezen. 
 
Onder applaus ontvangen de voorzitter, de leden van G.S. en de leden van de commissie RGW een 
jonge beukenboom van de groep kinderen die de heer Klein Obbink vergezellen.   
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12.2 De heer M. Glastra leest namens de Utrechtse terreinbeheerders (Staatsbosbeheer, Het 
Utrechts Landschap en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht) een notitie voor, die als bijlage 1 bij 
het verslag wordt gevoegd. Kortheidshalve zij daarnaar verwezen.  
 
12.3 De heer P. Greeven leest een pleitnotitie voor namens de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. die 
als bijlage 2 bij het verslag wordt gevoegd. Kortheidshalve zij daarnaar verwezen.  
Voorts roept de heer Greeven alle statenleden op het Akkoord van Utrecht niet te accorderen maar te 
gaan staan voor volledige realisatie van de EHS zodat niet alleen de mens maar ook de natuur de 
plek krijgt die het toekomt.  
 
12.4 Mevrouw mr. W.G.B. van Offeren leest namens de Stichting Heiligenbergerbeekdal een 
notitie voor die als bijlage 3 bij het verslag zal worden gevoegd. Kortheidshalve zij daarnaar 
verwezen.  
 
12.5 De heer J. Mandjes leest namens de  Stichting Vrienden van de Joostenlaan een notitie voor 
die als bijlage 4 bij het verslag wordt gevoegd. Terzake zij naar deze notitie verwezen. 
Voorts laat de heer Mandjes weten dat de Stichting Vrienden van de Joostenlaan in het gebied 
Haarzuilens al zo’n 10 jaar optrekken met G.S.- en P.S.-leden. De stichting wil G.S. en P.S. heel 
hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking en de medewerking in de afgelopen 10 jaar. Spreker 
hoopt dat G.S. en P.S. het stokje van de Vrienden van de Joostenlaan zullen doorgeven aan hun 
opvolgers.  
 
12.6 De heer H. Veldhuizen van LTO- Noord laat weten dat zijn organisatie blij is met het Akkoord 
van Utrecht. Daarover is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met de provincie en met natuur- 
en milieuorganisaties. Het is wel van belang de afspraken zodanig uit te werken dat deze passen 
binnen het uitgangspunt van het Akkoord, nl. dat landbouw en natuur elkaar ontwikkelingsruimte 
gunnen. De cruciale vraag is misschien wel waarom LTO-Noord met dit Akkoord kan instemmen en 
niet achterover is gaan leunen in het huidige politieke gesternte. Ten eerste vindt LTO-Noord het 
zijn verantwoordelijkheid om met elkaar in het landelijk gebied verder te komen. Men heeft de 
overtuiging dat partijen elkaar nodig hebben en gezamenlijk meer kunnen bereiken dan ieder voor 
zich. Dat is het uitgangspunt van dit Akkoord. Ten tweede biedt dit Akkoord duidelijkheid voor 
ondernemers, particulieren, gebiedscommissies en waterschappen over de vraag waar de EHS wordt 
afgerond en waar niet. Dat aspect behoeft nog zeker de nodige aandacht bij de uitwerking maar als 
geheel is dit een overeenkomst waar niet in gewinkeld kan worden. Grosso modo bestaat het 
Akkoord uit 3 delen: 

1. Daar waar we nog geld hebben, gaan we ons tot 2018 gezamenlijk inzetten om de EHS met 
1500 ha. af te ronden. Daar waar geen geld meer voor is, gaan we verder dan de landelijke 
overheid ons nu vraagt door dit planologisch te beschermen tegen ontwikkelingen die 
eventuele toekomstige natuurontwikkeling in delen van de groene contour nog in de weg 
staan door het te vrijwaren van grote ingrepen als woningbouw, nieuwe golfbanen en extra 
infrastructurele doorsnijdingen. Hiermee houden we de droom van de natuur en de 
milieuorganisaties in leven. De droom van een nog grotere EHS.  

2. Voor de landbouw betekent dat aan de ene kant dat er in de groene contour geen 
belemmeringen meer zijn zowel op bestemming als op watergebied om door te ontwikkelen. 
Aan de andere kant kunnen ze juist wel gebruik maken van agrarisch natuurbeheer wat tot 
dusver niet mogelijk was, vanwege de status van de nieuwe natuur, een status die er nu af 
gaat. Het is natuurlijk mogelijk met instrumenten als rood voor groen, natuur compensatie en 
groen/blauwe diensten aan de slag te gaan. Bovendien helpt het ons dat die instrumenten 
buiten de groene contour waarschijnlijk niet meer ingezet zullen worden. Dat biedt 
duidelijkheid voor iedereen. 
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3. Omdat we verder gaan dan de overheid ons vraagt, gaat de provincie alle beperkingen die zij 
kan opheffen ten aanzien van de externe werking voor Ammoniak voor beschermde 
natuurmonumenten, niet zijnde Natura 2000 gebieden, daadwerkelijk opheffen. Aangezien 
niet alles de verantwoordelijkheid van de provincie is, gaan we ons gezamenlijk inzetten om 
de externe werking bij de staatssecretaris ongedaan te maken. Met de Verordening 
Veehouderij, Stikstof en Natura 2000, die P.S. volgende week waarschijnlijk gaan 
vaststellen, is er volgens LTO-Noord voldoende bescherming en ontwikkeling mogelijk voor 
de meest kwetsbare gebieden en is een dalende trend voor de deposito geborgd. 

Het is zeer wenselijk om op de kortst mogelijke termijn nadere uitwerking te geven aan dit principe 
Akkoord. LTO Noord verwacht daarbij dat de gedeputeerde een voortrekkersrol neemt, vooral 
gezien de deeluitleg in berichtenverkeer waar we niet echt grip op hebben. Spreker wil nogmaals de 
samenhang in dit Akkoord benadrukken. Overigens wordt het nog een enorme klus om de afronding 
van de EHS, zoals die nu voor ogen staat, uiterlijk in 2018 te klaren. LTO-Noord loopt daarvoor niet 
weg. Dit Akkoord helpt daarbij. LTO Noord hoopt en verwacht daarom steun van P.S.   
 
De voorzitter geeft de commissie gelegenheid vragen te stellen aan de insprekers. 
 
De heer Kloppenborg memoreert dat de heer Glastra refereerde aan de creatieve ontwikkelingen aan 
de oostkant van Amersfoort die een voorbeeld zouden kunnen zijn voor de invulling van de 3000 ha. 
ontwikkelgebied. Spreker wijst erop dat er in dat voorbeeld wel geld bij moest. Spreker vraagt of 
men in de ontwikkelgebieden niet sterk afhankelijk wordt van de wil van de boeren.  
De heer Glastra antwoordt dat er in dit proces geen garanties zijn. Voor de genoemde 
ontwikkelingen bij Amersfoort zijn andere geldbronnen aangeboord: ¼ deel is EHS-geld maar ¾ 
deel is anders gefinancierd. Hart van de Heuvelrug is ook een goed voorbeeld. Het zal steeds meer 
gaan om gebiedsontwikkelingen waar ook andere kostendragers bij betrokken zijn. De heer Glastra 
verwijst ook naar de campagne Biltse Duinen waar particulieren geld bijdragen. Het vraagt om een 
creatieve insteek om middelen in te zamelen teneinde functieveranderingen mogelijk te maken. 
Naast het gebied, waar met prioriteit overheidsmiddelen zullen worden ingezet, komt er een 
ontwikkelgebied waar veel kan, maar waarvoor maar ten dele overheidsfinanciering beschikbaar is. 
Er moeten derhalve op een creatieve manier andere bronnen worden aangeboord. Amersfoort is 
daarvan een goed voorbeeld: daar werden gelden van de postcodeloterij als Waterbeheer 21e eeuw 
ingezet, alsmede een afdracht van het bedrijventerrein De Wieken/Vinkenhoef met een deel EHS 
financiering. Zo werd er een gebiedsontwikkeling van een paar honderd hectaren mogelijk gemaakt. 
Dat is een goed voorbeeld hoe men in de nieuwe situatie tewerk kan gaan in gebieden met een 
groene contour. 
 
De heer Martens geeft aan dat de PvdA toch wat zorgen heeft over de invulling van de 3000 ha. 
binnen de groene contour. Hij vindt het plezierig te horen dat de heren Veldhuizen en Glastra daar 
op een positieve manier in staan. Hij vraagt of partijen dicht bij elkaar komen als het gaat om de 
invulling van de randvoorwaarden van de 3000 ha. Op welke termijn verwachten zij beiden een 
concrete uitwerking? 
De heer Veldhuizen antwoordt dat P.S. verantwoordelijk zijn voor termijnen waar het gaat om 
ervoor te zorgen dat “de bestemming als zodanig bestemd wordt”. Binnen de groene contour zijn 
rode ontwikkelingen niet langer mogelijk. Dat betekent dat de agrarische sector zich daar kan 
ontwikkelen zoals dat nu niet kan binnen de huidige EHS structuur. Wanneer de terreinbeheerders 
gelden vinden, dan kan men overgaan tot ontwikkeling van natuur op vrijwillige basis. In dit 
Akkoord is er een duidelijke focus gemaakt waarmee wordt voorkomen dat er natuur wordt 
ontwikkeld buiten de groene contour. 
De heer Glastra geeft aan dat de terreinbeheerders daar wat anders in staan dan LTO Noord. Zolang 
er niets gebeurt, kan de landbouw in de gebieden met een groene contour zijn gang gaan. Dat is 
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nieuw. De zittende agrariërs kunnen hun bedrijfsvoering ongehinderd voortzetten. De 
gebiedscommissies zullen nagaan of bepaalde ontwikkelingen wenselijk zijn in bv. de stadsranden of 
in landgoederenzones. De gebiedscommissies zullen hun energie richten op de groene contour. Daar 
kan heel veel maar dat zal wel afhangen van de beschikbaarheid van middelen. Garanties zijn er niet.  
 
Mevrouw Bodewitz legt de volgende vragen voor aan de heer Glastra: 

1. De heer Glastra gaf aan dat de externe werking van de NB-wet gebieden ongewenst is. Dat 
verbaast haar. Er zijn nogal wat NB-wet gebieden in de provincie Utrecht die voor verzuring 
gevoelig zijn en die behoorlijk te leiden hebben onder ammoniak depositie. Wanneer de 
externe werking wordt afgeschaft, dan zijn er nog minder mogelijkheden om de 
ammoniakdepositie te reduceren. Zij vraagt dienaangaande om een reactie. 

2. Hoe grondig is het onderzoek geweest dat heeft geleid tot de vaststelling dat 1500 ha. 
voldoende is om de EHS te laten functioneren?  Hebben de onderzoeken in het verleden wel 
de juiste conclusies opgeleverd, is er sprake van nieuwe inzichten of gaat het om een 
compromis waarmee de heer Glastra eigenlijk niet blij is? 

De heer Glastra noemt het een misverstand dat hij de externe werking ongewenst zou vinden. Een 
deel van de externe werking levert echter bureaucratie en juridisering op. Het is terecht dat dit wordt 
aangepakt omdat het niet effectief is. Hij is niet tegen de externe werking. Gezamenlijk zal worden 
verkend hoe dat juridische instrument zal worden aangepakt, zodanig, dat het geen belemmeringen 
geeft voor de boeren en natuurwaarden helpt veilig te stellen. Wanneer het wegnemen van externe 
werking wel degelijk effecten heeft op de milieukwaliteit, zijn er aanvullende maatregelen nodig. 
Gevraagd is of het onderzoek naar de 1500 ha. grondig is geweest. De 1500 ha. is een pragmatische 
insteek om door te kunnen gaan. Een omvang van 1500 ha. zal niet voldoende zijn om de EHS goed 
te laten functioneren. De eerste categorie is vooral door de beschikbaarheid van middelen bepaald. 
Het zal overigens een hele toer worden om die middelen binnen te halen. Om te komen tot een 
robuuste, functionele EHS is ook de tweede categorie nodig van 3000 ha. Gebieden die niet absoluut 
noodzakelijk zijn voor een robuuste, ruimtelijk samenhangende EHS, komen daar buiten te vallen.  
 
De heer De Vries verwijst naar de notitie, onder ‘politieke gevoeligheid’ waar staat “De partijen 
staan achter de inzet van de provincie voor de onderhandelingen met het rijk, maar verplichten zich 
niet aan de uitkomsten van die onderhandelingen.” 
De heer De Vries vraagt HUL en LTO Noord wat deze zin voor hen betekent. 
De heer Glastra antwoordt dat hij niet precies weet hoe dat bedoeld is. Het gaat hier om de 
gezamenlijke inzet van partijen. Partijen geven volledig rugdekking aan de provincie Utrecht om dit 
resultaat binnen te halen. Hij gaat ervan uit dat de provincie Utrecht in IPO verband voor elkaar 
krijgt dat de 1500 ha. voor de periode tot 2018 haalbaar is, zodat met focus kan worden doorgegaan 
met de realisering van de EHS. Wanneer dat onverhoopt niet van de grond komt, komen partijen 
weer bij elkaar.   
De heer Veldhuizen sluit zich bij deze reactie aan.  
 
De heer V.d. Lagemaat vraagt de heer Greeven waarom hij met verbijstering kennis heeft genomen 
van het Akkoord van Utrecht. Waarom adviseert de heer Greeven P.S. om tegen dit voorstel te 
stemmen terwijl natuur en landbouw elkaar op dit punt gevonden hebben? Hij staat op het standpunt 
dat dit voorstel breed moet worden gedragen om sterk te staan richting de minister. 
De heer Greeven wijst op het belang van het functioneren van het hele netwerk. Wat biodiversiteit 
betreft, krijgt dat netwerk in de provincie Utrecht nog steeds een rode kaart, als enige van de drie 
duurzaamheidparameters. De natuur in deze provincie gaat er nog steeds op achteruit. In het 
verleden is er een aanzet gemaakt om dat op te lossen, nl. waar nodig bepaalde gebieden (de 
specifieke biotopen die karakteristiek zijn voor Utrecht) vergroten. Om deze natuurgebieden te laten 
functioneren, moeten er verbindingen tussen de natuurgebieden worden gemaakt. Daar is veel 
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onderzoek aan vooraf gegaan. Wanneer er nu bepaalde “stenen” uit het netwerk worden gelicht, dan 
zal het netwerk als geheel niet meer functioneren. Hij vraagt zich af waarom de landbouw geen stap 
vooruit heeft gezet. Kijkende naar het Akkoord, levert alleen het natuurnetwerk veel in ten opzichte 
van de ambities, terwijl de landbouw er juist op vooruit gaat. Dat is catastrofaal voor de natuur in de 
provincie en in Nederland. Hij verwacht van LTO een vooruitziende blik, ook wat betreft verbreding 
van de groen/blauwe diensten.  
 
De voorzitter gaat nu over tot de inhoudelijke behandeling van het statenvoorstel. 
 
Mevrouw Swets spreekt hulde uit aan de gedeputeerde en de partners die betrokken zijn geweest bij 
het Akkoord van Utrecht. Er zijn intensieve discussies geweest maar het CDA vindt het geweldig dat 
partijen er samen uit zijn gekomen. Utrecht kiest daarmee voor een proactieve opstelling richting rijk 
en is daarmee een stap verder dan menig andere provincie. Het CDA is erg blij met dit Akkoord wat 
vooral een inhoudelijk bod is richting rijk. Later volgt de precieze invulling wat betreft invulling van 
het aantal hectares. 
- Zij vraagt de gedeputeerde het komende proces en het tijdpad nader te schetsen. 
- Voorts vraagt zij of er al zicht is op de financiële consequenties van het Akkoord. 
- Het is duidelijk dat er in het vervolgtraject veel te doen zal zijn. Het is van groot belang dat 

partijen gezamenlijk blijven optrekken. Zij verwacht dat dit bij gedeputeerde Krol in goede 
handen is. 

- Voorts vraagt zij inzicht in de laatste stand van zaken wat betreft RodS en het proces dat 
dienaangaande wordt gevolgd.  

 
De heer Konings sluit zich aan bij het CDA wat betreft de waardering voor de inzet van de 
gedeputeerde. Het proces is met voortvarendheid en daadkracht opgepakt. De provincie Utrecht kan 
daar trots op zijn. Vragen heeft ook hij over de planning. Eén van de insprekers sprak over creatieve, 
eigentijdse oplossingen als het gaat om alternatieve financiering. Hij vraagt dienaangaande om een 
toelichting van de gedeputeerde. 
 
De heer Witteman laat weten dat de SP minder lovend is over dit Akkoord. Zijn fractie deelt de zorg 
die zojuist door de heer Greeven werd uitgesproken wat betreft de effecten op de korte en lange 
termijn voor de natuur. De heer Glastra liet weten dat de EHS straks niet goed zal gaan functioneren. 
De SP staat op het standpunt dat de EHS nu veel te snel wordt opgegeven. Er zou opnieuw met de 
staatssecretaris moeten worden gesproken over de 6000 ha. EHS die oorspronkelijk na zorgvuldig 
onderzoek tot stand zou komen. Ook mevrouw Van Offeren en de heren Mandjes en Klein Obbink 
spraken hun zorg daarover uit. De SP deelt die zorg. Te snel is de handdoek in de ring gegooid. De 
SP had meer spierballen van de gedeputeerde verwacht.  
 
De heer V.d. Lagemaat sluit zich in hoofdlijnen aan bij de reacties van het CDA en de VVD. Het is 
een goede zaak dat er op hoofdlijnen een Akkoord tot stand is gekomen en dat het gros van de 
natuur- en landbouworganisaties dat ondersteunt. De landbouw verdient een groot compliment dat ze 
volledig wil meewerken. De EHS moet in 2018 tot stand zijn gekomen. Wanneer dat niet lukt wat 
het geld betreft, is het dan volledig van de baan of is er dan sprake van temporisering? Wanneer 
2018 niet haalbaar blijkt te zijn, vervallen dan de claims op de 1500 ha. die nu bestemd zijn voor de 
toekomstige EHS?  
 
Mevrouw Bodewitz memoreert dat 1500 ha. nu gegarandeerd zouden zijn, echter, dat is volgens de 
heer Glastra niet voldoende om de EHS te laten functioneren. Daarvoor is zeker nog 3.000 ha. nodig, 
echter, die 3.000 ha. vormen nu nog een black box. De kans is groot dat een fors deel niet in natuur 
zal worden omgezet. Wanneer voorliggend besluit wordt overgenomen, dan is de provincie er 
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vrijwel zeker van dat de EHS onvoldoende zal functioneren. Gezien de rode kaarten in de Staat van 
Utrecht is dat een zeer kwalijke ontwikkeling. De PvdD is daar zeer ongelukkig mee. In de P.S. 
vergadering van 22 november is de mogelijkheid besproken om met de AVP gelden te schuiven en 
om de herprioritering breder te trekken. De gedeputeerde heeft toen aangegeven dat er in het 
herprioriteringsproces inzicht gegeven zal worden in de mogelijkheid om verder te schuiven met de 
gelden. Zij vraagt de gedeputeerde hoe ver dat proces gevorderd is. Niet duidelijk is hoe de 
ontschotting zal worden toegepast; zij hoopt dat daar op korte termijn inzicht in gegeven kan 
worden. 
Zij vraagt, wanneer voorliggend besluit wordt overgenomen, of dat ook betekent dat er binnen de 
eigen gelden niet meer kan worden geschoven. Zij hoopt niet dat dit het geval zal zijn. Net als de SP 
pleit ze ervoor de besluitvorming over de P.S.-verkiezingen heen te tillen. Zij is er voorstander van 
grondiger te onderzoeken wat nu echt nodig is. 
Wat betreft de hoofdlijnen van het Akkoord van Utrecht wordt gesteld dat er voor de 3.000 ha. geen 
aanvullende planologische beperkingen gelden, inclusief doorwerking en peilbesluiten. Zij vraagt 
wat dit betekent voor de verdrogingsbestrijding. Zij wijst erop dat de provincie weinig voortgang 
boekt in de verdrogingsbestrijding. Voorts zou de PvdD het zeer ongewenst vinden wanneer de 
externe werking zou worden opgeheven. Het is van groot belang dat ook de NB-wet gebieden goed 
beschermd blijven.  
 
Ook de heer Martens heeft waardering voor de gedeputeerde Krol en de gebiedspartijen over het feit 
dat zij in korte tijd tot overeenstemming zijn gekomen. De PvdA gaat ervan uit dat deze 
gedeputeerde de oorspronkelijke EHS graag gerealiseerd had, maar dat zijn partijgenoten in Den 
Haag daar anders over denken. De staatssecretaris heeft recentelijk uitspraken gedaan over 
centralisering van de EHS en de uitvoering daarvan. Hij vraagt dienaangaande om een toelichting; 
wat betekent dat voor deze onderhandelingen? 
Toelichting vraagt hij op de 3000 ha; dat is toch ooit te realiseren natuur, feitelijk het land van Ooit 
met een groene buitengrens. Vragen heeft hij over de tijdplanning en de inzet van de provincie. Hoe 
ziet de gedeputeerde de “heilige” grens van 2018, zoals die door de staatssecretaris wordt gesteld, 
ten aanzien van de 3.000 ha? 
Opvallend is dat enkele punten uit het Akkoord niet in het besluit terugkomen, o.a. komt de 3.000 ha 
daarin niet meer terug. Hij gaat ervan uit dat ook de 3.000 ha. geaccordeerd moet worden door P.S. 
Hij stelt voor dat aan te passen in het statenbesluit.  
De PvdA heeft grote zorg over de RodS. Op grond daarvan twijfelt de PvdA of met dit Akkoord, 
waarin RodS niet wordt genoemd, kan worden ingestemd. Zijn fractie heeft er nog niet veel 
vertrouwen in of dit in de komende maanden wel goed zal komen. 
 
De heer De Vries legt de volgende vragen voor:  

� Er is een Akkoord op hoofdlijnen gesloten. De vraag is of er nog meer is dat het toegezonden 
stuk. 

� Het is jammer dat het stuk niet is voorzien van een kaart en een financiële onderbouwing in 
relatie tot de consequenties voor de provincie Utrecht.    

� Het is de vraag of dit een onderwerp is waar P.S. een hoorzitting had kunnen houden om alle 
betrokken gebiedspartners zelf te kunnen horen.  

� Hij vraagt de gedeputeerde te reageren op de zinsnede: “De partijen staan achter de inzet van 
de provincie voor de onderhandelingen met het rijk maar verplichten zich niet aan de 
uitkomsten van die onderhandelingen.” 

� D66 sluit zich aan bij eerder gemaakte opmerkingen over de opstelling van staatssecretaris 
Bleker. Het lijkt erop alsof hij nu het mes op tafel heeft gelegd in de discussie met het IPO. 
In hoeverre verwachten G.S. met dit bod van Utrecht te kunnen uitkomen? De signalen lijken 
niet bemoedigend.  
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� De heer De Vries mist in dit Akkoord de waterschappen; zijn ze wel over dit Akkoord 
geconsulteerd en zijn ze mede ondertekenaar van het Akkoord? 

� D66 betreurt het dat de RodS niet in voorliggend Akkoord is meegenomen. De insprekers 
hebben zojuist het grote belang van recreatie om de stad benadrukt, met name bij de inzet op 
binnenstedelijk bouwen. De heer De Vries kan zich wel voorstellen dat er een knip gemaakt 
wordt tussen EHS en RodS maar is wel van mening dat er over RodS zo spoedig mogelijk 
nadere afspraken met het Kabinet moeten worden gemaakt.  

� Hij vraagt in hoeverre het geld dat de provincie nog voor Rods op de plank heeft liggen, ca. € 
6 miljoen, blijvend wordt gereserveerd voor RodS, ondanks de ontwikkelingen in Den Haag. 

 
De heer Kloppenborg memoreert dat P.S. op 13 december 2004 unaniem een streekplan heeft 
vastgesteld en daarmee ook de EHS. Het is nogal wat dat dit nu met een Herenakkoord wordt 
losgelaten; GroenLinks ziet daartoe geen reden. GroenLinks heeft behoefte aan een kaart met de 
consequenties van het Akkoord voor de provincie Utrecht. Het is duidelijk dat er minder middelen 
beschikbaar zijn, echter, de ambities voor de langere termijn moeten wel overeind worden gehouden. 
De EHS gaat over kwaliteit. De kwaliteit staat nog meer onder druk dan de kwantiteit van de EHS. 
In feite wordt er nog maar 1500 ha. gegarandeerd. Het lot van de 3000 ha. is geheel afhankelijk van 
de landbouw. Veel moeite heeft zijn fractie met het opheffen van de externe werking van de 
stikstofdepositie waardoor het nog moeilijker wordt natuurdoelstellingen te realiseren. 
Voorts legt hij de volgende vragen voor: 
1. Wat worden de criteria voor de verdere uitwerking? Voor de hand liggend zijn criteria op het 

gebied van ecologie. Niet alleen moet worden gekeken naar de ecologische kwaliteit van 
gebieden maar ook naar het functioneren van het ecologische netwerk als geheel op de 
langere termijn.  
Andere criteria zijn draagvlak en gemaakte afspraken. Ook telt voor GroenLinks of er ook 
rekening wordt gehouden met een gevaarcriterium. Er zijn gebieden die onder druk en 
spanning staan maar die wel voor de EHS behouden moeten blijven. De 
Heiligenbergerbeekdal is daar een sterk voorbeeld van. Helder moet worden gemaakt wat 
men daarmee wil. Er is daar geen grote spanning met de landbouw. Het zou goed zijn daar 
expliciet te kiezen voor natuur en voor het garanderen van de verbindingszone. 

2.  Kennelijk weten gemeenten en gemeenteraden meer dan P.S. terwijl P.S. inzicht nodig 
hebben om keuzes te kunnen maken. Zolang dat inzicht er niet is, is er geen grond om 
hierover een besluit te kunnen nemen. 

3. De ontwikkelingen in de 3.000 ha. zijn afhankelijk van de landbouw. Wanneer 
wereldvoedselprijzen voor langere tijd blijven stijgen, zullen de natuurdoelstellingen niet 
worden gehaald. Wanneer de landbouw in een crisis belandt, en boeren graag hun land van 
de hand willen doen of, als alternatief daar natuur willen realiseren, is het de vraag of de 
provincie budget heeft om die natuurdoelstelling te kunnen realiseren ter voorkoming van 
rode plannen. Daarvoor moet een budget beschikbaar zijn.  

4. De monitoring van de natuur moet adequaat worden voortgezet om de kwaliteit van de natuur 
te kunnen meten, zeker wanneer er veel onduidelijkheid is over de kwantitatieve doelstelling. 

5.  GroenLinks vraagt naar de feitelijke inzet van G.S. ten aanzien van RodS. Tijdens de  
workshop met de PCL ging het o.a. over stadsrandzones en suggesties ten aanzien van 
villaontwikkelingen. Die visie deelt GroenLinks niet. Bij Haarzuilens moet volgens 
GroenLinks nu worden doorgepakt, gelet op de toekomstige 100.000 inwoners van deze 
regio. Anderen gebieden bv. bij Lange Vliet kunnen worden getemporiseerd, gezien alle 
onduidelijkheid over Rijnenburg.   

6. De recreatie is erg weinig in beeld in dit voorstel, terwijl er ook aan natuur kan worden 
verdiend. De heer Kloppenborg roept op om te kiezen voor de natuur; dat is ook kiezen voor 
kwaliteit van de regio. Uit vele studies blijkt ook het economische belang van de natuur. 
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P.S. moeten zich niet laten afschrikken door een kabinet dat gebaseerd is op 52 zetels en 24 
gedogers. 

 
Een stapel rapporten, zo hoog als de Utrechtse Heuvelrug toont de inzet van de provincie Utrecht 
voor onze natuur en landschappen, zo valt in de pleitnotitie van de heer Greeven te lezen, aldus 
mevrouw Dik. Deze woorden van de heer Greeven riepen bij haar veel herkenning op. De provincie 
heeft zich jarenlang ingezet voor een goed natuurbeleid met zichtbare resultaten. Opeens waait er 
door het land een andere wind en lijkt er met één pennenstreek een einde te komen aan alles wat is 
opgebouwd. De ChristenUnie voelt mee met de heer Greeven. Tegelijkertijd deelt de ChristenUnie 
niet de conclusie dat het Akkoord van Utrecht te voorbarig zou zijn. Vasthouden aan de 
oorspronkelijke ambities is niet realistisch. Het is goed dat de provincie nu met een bod naar het rijk 
komt. Dat bod wordt gedragen door alle partijen die bij natuur en landschap betrokken zijn. Een bod 
waar het rijk geen nee tegen kan zeggen. De provincie kan een nieuwe gidsrol op zich nemen; andere 
provincies kunnen een voorbeeld nemen aan de proactieve rol van de provincie Utrecht. De heer 
Glastra sprak van een nieuwe werkwijze, met ruimte voor natuur en landbouw terwijl de heer 
Veldhuizen sprak van een nog grotere droom voor de EHS. Zij constateert dat er vanavond mooie 
dingen gebeuren. Zij geeft een groot compliment aan allen die zich hebben ingezet voor het Akkoord 
van Utrecht. 
Tot 2018 wordt er 1500 ha. EHS gerealiseerd; 3000 ha. krijgt planologische bescherming met een 
groene contour en 1500 ha. wordt geschrapt. Dat is de inzet voor de onderhandelingen met het rijk. 
Zij vraagt de gedeputeerde of er al enig zicht op de resultaten is; zal het rijk bereid zijn het Akkoord 
van Utrecht te omarmen en de financiële middelen daarvoor beschikbaar te stellen? Zo niet, wat is 
dan de marsroute? Het kan wat de ChristenUnie betreft niet zo zijn dat dan het hele Akkoord in eens 
van tafel is. Haar fractie heeft nu nog geen goed inzicht in de gebieden die wel tot de EHS gaan 
behoren. Tijdens de PS-vergadering van december heeft de ChristenUnie een paar randvoorwaarden 
meegegeven. Het is belangrijk dat de provincie een betrouwbare overheid is. Waar afspraken zijn 
gemaakt met gebieden en overeenkomsten zijn gesloten moet er uitvoering worden gegeven. 
Gebieden die essentieel zijn voor het functioneren van de EHS mogen niet buiten de boot vallen. 
Vanwege de onduidelijkheid over de definitieve kaart is er veel onrust in de gebieden. De 
ChristenUnie gaat ervan uit dat de Groene Ruggengraat en de robuuste verbindingszone tussen de 
Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe overeind blijven. Daar moet snel duidelijkheid over komen. Kan 
de gedeputeerde aangeven wanneer P.S. inzicht krijgen in alle gebieden die onder de 1500 ha. 
Vallen? 
De afgelopen dagen circuleerde het bericht dat staatssecretaris Bleker van plan is om een noodwet te 
maken en de verantwoordelijkheid voor de EHS terug te halen naar het rijk. Geen decentralisatie 
naar provincie maar centralisatie. Zij vraagt naar de stand van zaken van het overleg tussen het IPO 
en de staatssecretaris. 
Ook de ChristenUnie is zeer ontstemd over de beslissing van het rijk om de vergoeding voor RodS te 
schrappen. Er is grote beroering, vooral rondom Haarzuilens. Haar fractie wil dan ook op korte 
termijn de discussie voeren. Er ligt een RodS opgave en er ligt ook nog geld op de plank. Zij vraagt 
welke discussie er dienaangaande kan worden verwacht. Zij gaat ervan uit dat RodS onderdeel is van 
het overleg met het rijk. 
 
De heer Krol memoreert dat er zojuist gesproken is over: opgeven, weggeven, doorstrepen, bakzeil 
halen, gebrek aan spierballen e.d. Spreker stelt nadrukkelijk te geloven in het concept van de EHS. 
Daarover kan geen misverstand bestaan. Sinds 1990 zijn partijen in de provincie Utrecht onderweg 
met allerlei creatieve instrumenten om de EHS vorm te geven. Al jaren is de provincie een 
gidsprovincie als het gaat om de realisering van de EHS. Er lag een verzoek van de Staatssecretaris 
om te spreken over de herijking van de EHS in nieuw financieel perspectief, nu er veel minder 
budget beschikbaar is. Voortbordurend op de aanpak voor de EHS gedurende vele jaren, is de 
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provincie Utrecht met alle gebiedspartijen in gesprek gegaan over de vraag hoe richting 
staatssecretaris zou moeten worden gereageerd. De insteek van alle partijen is steeds geweest dat ze 
in gezamenlijkheid dingen voor elkaar wilden krijgen op het gebied van de EHS in Utrecht. 
Tegelijkertijd werd geconstateerd dat landbouw en natuur de afgelopen jaren met de rug tegen elkaar 
hebben gestaan in plaats van gezamenlijk te werken aan de realisatie van de EHS en de ontwikkeling 
van het landelijk gebied in bredere zin. Obstakels waren ingewikkelde regelgeving, onduidelijke 
koers, gebrek aan focus, het ammoniakdossier, de discussies over Natura 2000, de beheerplannen, de 
complexheid van robuuste verbindingszones zoals zojuist door de insprekers Glastra en Veldhuizen  
specifiek benoemd zijn. 
Enerzijds moet er een bod met veel ambitie aan de staatssecretaris worden uitgebracht, anderzijds 
willen partijen ook een nieuw perspectief bieden voor de komende jaren in het breed gezamenlijk 
optrekken in het landelijk gebied wat betreft de realisering van de EHS, 
landbouwstructuurversterking, water en de punten uit de WILG.  
Wanneer P.S. een besluit nemen over het Akkoord van Utrecht dan betekent dat dat daarmee de 
gesprekken met de staatssecretaris worden aangegaan. De vraag werd gesteld wat een dergelijk 
overleg inhoudt, gezien de krimpende rijksbudgetten. Utrecht legt een gedragen en serieus voorstel 
voor aan de staatssecretaris. Dat voorstel zal voor de staatssecretaris en de Tweede Kamer serieus 
worden genomen. Volgende week worden er door de Kamer hoorzittingen georganiseerd over dit 
onderwerp. Diverse Tweede Kamer fracties hebben specifiek gevraagd om een toelichting op het 
Akkoord van Utrecht. De heer Krol zal dat “met vreugde” en in de volle breedte doen.  
 
De heer De Vries begrijpt dat de heer Krol nog volledig achter het concept van de EHS staat en door 
wil gaan met de inzet van ILG voor de komende tientallen jaren. Hij vraagt wat dat inhoudt voor 
2018 als eindjaar voor de EHS. 
De heer Krol zal later op deze vraag terugkomen. Vervolgens geeft hij aan dat men zich dient te 
realiseren dat er in Utrecht ca. 30.000 ha. EHS is. Daarvan is 25.000 ha. bestaande natuur, 5.000 ha. 
is in de afgelopen jaren nieuw gerealiseerde natuur en er zouden nog 6.000 ha. te gaan zijn. Deze 
aantallen plaatst de discussie in een wat ander perspectief. De discussie spitst zich nu toe op de 
resterende 6.000 ha. Het is onjuist te stellen dat de EHS niet zou functioneren, wanneer de resterende 
6.000 ha. niet in zijn volle omvang bij de EHS wordt betrokken. Hij is trots op hetgeen in de 
provincie Utrecht gerealiseerd is en wat nog gerealiseerd gaat worden. Hij gelooft in een robuuste 
EHS, dat wil zeggen, grote, aaneengesloten gebieden waar dieren en planten zich kunnen 
verplaatsen. Het zou mooi zijn wanneer de EHS nog groter zou worden maar in het huidige 
tijdsgewricht is dat niet mogelijk. Het Akkoord van Utrecht betekent desondanks een behoorlijke 
stap vooruit. 
 
De heer De Vries vraagt naar de verwachtingen van de heer Krol ten aanzien van de nog te realiseren 
1500 ha. EHS tot 2018. Tot nog toe is het “laaghangend fruit” binnengehaald. Het is de vraag hoe de 
1500 ha. voor 2018 kan worden gerealiseerd, ook met het oog op de problemen rond verwerving.  
De heer Krol zegt toe dat hij ook op die vraag zal terugkomen. 
Voorts geeft hij aan dat RodS in het regeerakkoord een aparte benadering kent. Het kabinet stelt 
voor RodS geen middelen meer beschikbaar. In de provincie Utrecht is inmiddels een flinke stap 
gezet in de realisatie van RodS oftewel groen in en om de stad zoals destijds werd aangeduid. Met de 
belangrijkste spelers op het gebied van RodS heeft hij twee keer bestuurlijk overleg gehad. 
Afgesproken is dat alle restgelden van BRU, stad en provincie voor RodS bij elkaar zullen worden 
gelegd. Vervolgens zal worden bezien hoe creatief zoveel mogelijk kan worden gedaan. Voorts 
hebben de vier Randstad gedeputeerden die met RodS te maken hebben afgesproken dat zij op korte 
termijn overleg zullen hebben met de staatssecretaris over RodS. In algemene zin stelt spreker dat hij 
bereid is creatief met de bestaande middelen om te gaan en zo RodS verstandig af te kunnen ronden, 
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ook met de ondernemers in de gebieden. Er zijn reeds voorbeelden te noemen van creatieve 
arrangementen waarmee RodS een stap verder geholpen is. 
 
De heer Martens constateert dat de geluiden, dat G.S. zouden weigeren de reeds gereserveerde 
gelden voor RodS ook niet meer te willen inzetten voor Haarzuilens, onjuist zijn. 
De heer Krol bevestigt dat genoemd bericht niet klopt. Wel is het zo dat er nu voor EHS en RodS 
geen stappen worden gezet of grond wordt verworven, totdat er nieuwe afspraken zijn gemaakt en 
het bestaande geld van partijen bij elkaar is gelegd. 
De heer Krol memoreert vervolgens dat hij veel respect heeft voor de inzet van de natuur- en 
milieuorganisaties, de LTO en andere partijen die bij dit Akkoord van Utrecht betrokken zijn. Alle 
partijen zijn in staat geweest over hun eigen schaduw heen te stappen en elkaar de ruimte te gunnen 
wat betreft natuurontwikkeling, realisatie van de EHS en landbouw. De lof, die hem voor het proces 
werd gegeven, is wat hem betreft bedoeld voor alle partijen die in het proces hebben geparticipeerd. 
Allen zijn bereid geweest hun nek uit te steken omdat ze in de samenwerking geloofden, soms dwars 
tegen de eigen achterban in.  
Gevraagd is naar de concrete stappen. Voorliggend Akkoord vraagt om uitwerking ook in gebieden; 
waar gaan de 1500 ha. en de 3000 ha. landen? Daar wordt in de provincie Utrecht intensief over 
gepraat. Inmiddels gaat dat de goede kant op. De criteria voor de 1500 ha. zijn: 

- Nut, vanuit het perspectief van de ecologie 
- Internationale verplichtingen, KRW, Natura 2000 
- Bestuurlijke continuïteit en bestuurlijke betrouwbaarheid, bv. het convenant Groot Wilnis- 

Vinkenveen, polder Groot Mijdrecht, kortom de plaatsen waar jarenlang over onderhandeld 
is en processen in gang zijn gezet.  

- Realistische realisatiemogelijkheden. De 1500 ha. nog te realiseren EHS zal tot stand komen 
op plaatsen waar dat nog haalbaar. 

- Meekoppelende criteria zodat aan zoveel mogelijk belangen tegemoet wordt gekomen.  
Er zal een kaart worden opgesteld voor de 1500 ha. EHS alsmede de 3000 ha. gebied met groene 
contour. 
De afspraak over de NB-wetgebieden zal nader worden uitgewerkt. De afspraken die worden 
gemaakt, zullen ook moeten landen in de PRS en uiteindelijk ook in de natuurbeheerplannen.  
Wat betreft de planning, acht de heer Krol zich vrij tot de P.S.-verkiezingen vol gas met dit dossier 
aan de gang te gaan.   
Gevraagd werd naar creatieve oplossingen wat betreft de 3.000 ha. In de 3.000 ha. is het mogelijk op 
vrijwillige basis natuur en EHS te realiseren. Daarvoor zijn echter geen middelen beschikbaar. Om 
die reden is ervoor gekozen geen belemmeringen voor de landbouw op te leggen of voor andere 
bestaande functies binnen de 3.000 ha. Alle instrumenten zoals rood voor groen, ruimte voor ruimte 
en landgoedontwikkelingen kunnen geconcentreerd voor dat gebied worden ingezet. De creatieve 
arrangementen zullen oplossingen moeten bieden, omdat er weinig middelen beschikbaar zijn. 
Gevraagd is wat een en ander voor de peilbesluiten inhoudt. Peilbesluiten kunnen pas worden 
gewijzigd bij zekerheid over de wijziging van de functie. Wanneer er in het gebied op vrijwillige 
basis functieverandering heeft plaatsgevonden, dan pas is wijziging van een peilbesluit mogelijk. 
De SGP vroeg wat er wordt gedaan, wanneer er geen geld is. Spreker is ervan overtuigd dat Utrecht 
een voorbeeld is voor de overige provincies, als het gaat om dit Akkoord. De staatssecretaris zal niet 
ongevoelig zijn voor dit voorstel, gezien het draagvlak dat er onder ligt. Hij gelooft daar in.  
Ook hij heeft de berichten gelezen over een noodwet en centralisering van de EHS. De essentie van 
de Wet ILG was dat er bij 1 euro rijksgeld, 1 euro provinciaal geld en 1 euro van derden zou worden 
bijgelegd. Dat is in het AVP binnen Utrecht ook daadwerkelijk gebeurd. Er is veel extra geld 
beschikbaar gesteld door gemeenten, waterschappen en particulieren. Centralisatie leidt niet tot meer 
geld of meer betrokkenheid, is zijn overtuiging. Zijn overtuiging is dat natuurontwikkeling een 
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verantwoordelijkheid is van provincies en dat provincies meer geld en partners kunnen mobiliseren 
dan het rijk. 
Wel plaatst hij daarbij de kanttekening dat de WILG de mogelijkheid biedt geld uit te geven voor de 
realisatie van de EHS. De staatssecretaris is bevreesd dat provincies, met die wet in de hand, vol gas 
gaan. Wanneer dat inderdaad zou gebeuren, dan zal de staatssecretaris die oude wet op korte termijn 
buiten werking zetten. De heer Krol gaat ervan uit dat partijen daar met elkaar in goed overleg uit 
komen. 
De heer De Vries begrijpt dat de heer Krol een zekere redelijke opstelling van het rijk verwacht. 
Spreker gaat ervan uit dat de heer Krol het signaal richting staatssecretaris zal uiten dat centralisatie 
op die dossier averechts zal werken. Ook is het van belang dat de provincie zich juridisch wapent 
waar het gaat om de wet. Er is een wet van kracht geworden met afspraken die moeten worden 
nagekomen en nu dreigt die wet te worden veranderd. Hij is van mening dat partijen er op basis van 
discussie en overleg uit moeten komen. Hij vraagt of de provincie zich op dit vlak juridisch zal laten 
adviseren. 
De heer Krol geeft aan dat een andere parlementaire meerderheid andere keuzes mag maken; dat is 
de essentie van de parlementaire democratie. Dat hoeven niet zijn keuzes te zijn, maar hij heeft dat 
wel te respecteren. Wanneer de Kamer het voornemen tot het opstellen van een nieuwe wet steunt, 
dan zal die nieuwe wet er ook komen. Alle provincies laten zich in IPO verband overigens op dit 
punt wel adviseren. Daaruit is naar voren gekomen dat het eigenlijk niet mogelijk is tijdens de 
looptijd van de Wet ILG een andere wet van kracht te laten worden, echter, het parlement kan wel 
een andere keuze maken. Wanneer dat gebeurt, dan heeft dat ook consequenties voor de provincies. 
De provincie Utrecht wil begrip tonen voor het feit dat er andere tijden zijn, ook in financieel 
perspectief. Tegelijkertijd zal de provincie Utrecht gaan uitdragen dat er nog wel ambities zijn waar 
partijen voor willen gaan. 
Wanneer er geen of onvoldoende geld is, dan komen G.S. bij P.S. terug gelet op de ambities en het 
draagvlak in de samenleving. Dan zal er door de nieuwe Staten en de nieuwe coalitie een keuze 
moeten worden gemaakt; wat neemt de provincie dan voor zijn verantwoordelijkheid waar het gaat 
om de 1500 ha. EHS? In de afgelopen jaren is er met provinciaal geld veel geïnvesteerd in de AVP. 
Het is de vraag of een nieuw college en de nieuwe Staten dat willen voortzetten. Die vragen zullen in 
de komende maanden beantwoord moeten worden.  
De PvdD is van mening dat de EHS volgens dit voorstel niet gaat functioneren. De heer Krol is het 
daarmee niet eens. De EHS gaat niet zo functioneren zoals in 1990 is bedoeld maar er is inmiddels 
een behoorlijk substantiële EHS tot stand gekomen die in de komende jaren zal worden beschermd, 
bewaard en versterkt. 
Vragen zijn gesteld over ontschotting en het schuiven met geld. Destijds heeft de heer Krol een 
ontschottingsbesluit aan P.S. voorgelegd. Wanneer er veel wordt ontschot, dan is er nog ruimte om 
in een paar gebieden aan de gang te blijven. Gelet op de 1500 ha. nog te ontwikkelen EHS, is het van 
groot belang de ontschottingsmiddelen vooral in die gebieden in te zetten. De provincie zal zijn 
uiterste best moeten doen om alle mogelijk beschikbare middelen primair in te zetten in de gebieden 
die de hoogste prioriteit hebben. 
De PvdA sprak over 3000 ha. land van Ooit. Voor de 3.000 ha. geldt de ambitie om daar EHS op 
vrijwillige basis te realiseren terwijl daarvoor weinig middelen beschikbaar zijn. Dat vraagt om een 
creatieve inzet van instrumentarium. De landbouw en andere functies worden daar niet met 
planologische schaduwwerking geconfronteerd. Het gaat hier om een project van de provincie 
Utrecht dat wat hem betreft langer mag duren dan tot 2018. Er is immers geen toestemming van de 
staatssecretaris nodig om afspraken te maken over een groene contour in relatie tot het eigen 
planologische instrumentarium, met steun van de samenleving.  
Gevraagd is naar de waterschappen wat betreft het Akkoord van Utrecht. De gebiedscommissies zijn 
partij in het Akkoord van Utrecht; de waterschappen zijn in de gebiedscommissies 
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vertegenwoordigd. Daarnaast is, zij het in een wat laat stadium,  de discussie over de gebieden apart 
met de waterschappen gevoerd omdat de waterschappen belangrijke partners in het proces zijn. 
De heer Martens verwijst nogmaals naar de besluiten in het ontwerpvoorstel; daarin wordt alleen 
verwezen naar de 1500 ha. maar niet naar de 3000 ha. Met groene contour Toch moet over dat 
laatste ook een besluit worden genomen. Eventueel kan worden volstaan met uitsluitend punt 1, 
waarin wordt aangegeven dat ingestemd kan worden met de hoofdlijnen van het Akkoord van 
Utrecht.  
De heer Krol vindt dit een logische redenering en zal zich over dit punt beraden. 
 
De heer Kloppenborg vraagt nogmaals waarom gemeenteraden meer lijken te weten over dit proces 
dan de statenleden. Voorts vraagt hij helderheid te scheppen over ‘gevaarlijke’ gebieden, om de 
gebieden veilig te stellen en als voorbeeld noemde hij het Heiligenbergerbeekdal. 
 
De heer De Vries vraagt of het jaar 2018 voor de gedeputeerde heilig is; committeert hij zich op dat 
vlak aan dat jaar, net als de staatssecretaris. 
 
Mevrouw Bodewitz stelt nogmaals een vraag over de verdrogingsbestrijding. Ook komt zij terug op 
een vraag van de ChristenUnie over de robuuste verbindingszone tussen de Veluwe en de Utrechtse 
Heuvelrug en de groene ruggengraat. 
Mevrouw Dik memoreert dat het hier niet ging om een vraag van de ChristenUnie maar om een 
verwachting die is uitgesproken, nl. dat de robuuste verbindingszone tussen de Veluwe en de 
Utrechtse Heuvelrug in de EHS wordt meegenomen.  
 
De heer Witteman memoreert dat de betrokkenheid van deze gedeputeerde bij de EHS buiten kijf 
staat. Toch blijft het geheel onduidelijk waar de getallen van 1500 ha. nog te ontwikkelen EHS, 3000  
ha. vrijblijvend te ontwikkelen en 1500 ha. af te stoten EHS vandaan komen. Ook heeft hij nog geen 
antwoord gekregen op zijn vraag over de kwaliteit van de nog te realiseren EHS. 
 
De heer Krol heeft zojuist de criteria genoemd voor de plaatsen waar nog EHS gerealiseerd gaat 
worden. Voorts is nagegaan wat een reëel bod is richting staatssecretaris en waar alle partijen zich in 
konden vinden. Al die elementen komen terug in de getallen die zojuist door de heer Witteman 
genoemd zijn; die zijn bepaald niet uit de lucht komen vallen 
Naar aanleiding van vragen van de PvdD, antwoordt de heer Krol dat TOP gebieden, waar maximale 
aandacht aan verdrogingsbestrijding wordt gegeven, vallen in de eerste categorie gebieden die de 
hoogste prioriteit krijgen; immers, deze vallen onder de criteria, nl. de KRW. 
D66 stelde een vraag over de eerste categorie te realiseren EHS tot 2018. Het is voor de 
staatssecretaris een hard gegeven dat de EHS in 2018 afgerond moet zijn; daarvoor stelt hij middelen 
beschikbaar. Dat is een gegeven. Dat geldt wat de gedeputeerde betreft zeker voor de eerste 1500 ha. 
Daarnaast is er voor de 3000 nog te ontwikkelen EHS een groeimodel ontwikkeld en dat kan langer 
duren dan tot 2018.  
Op de vraag van GroenLinks over de informatieverstrekking richting gemeenteraden, laat de heer 
Krol weten dat hij niet weet waar dat vandaan komt. Ook hij heeft een bericht gelezen dat uit de 
Ronde Venen afkomstig was. Mogelijk gaat het om informatie die door de gemeente is verstrekt. Er 
zijn in de afgelopen weken vele lijstjes tot stand gekomen en gedeeld in het vele overleg dat met 
gebiedscommissies en partners heeft plaatsgevonden. Mogelijk heeft dat geresulteerd in de 
informatie waar GroenLinks op doelde. Overigens is het informatie die niet van belang is. Het is ook 
geen informatie die van de heer Krol afkomstig is. 
 
Mevrouw Bodewitz komt terug op haar vraag over de robuuste verbindingszone en de groene 
ruggengraat. De heer Krol laat weten dat hij die vraag niet kan beantwoorden. De invulling van de 
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gebieden is nog onderwerp van gesprek tussen partijen en hij kan daar nu niet op vooruit lopen. Het 
kabinet wil geen geld meer beschikbaar stellen voor de aanleg van robuuste verbindingszones. In 
Utrecht gaat het dan om de groene ruggengraat en Veluwe-Heuvelrug. Hij wijst erop dat er in die 
gebieden een groot oppervlak EHS aanwezig is. Gelet op de criteria voor de EHS die hij eerder 
noemde, zullen deze ook voor deze gebieden meetellen. 
Rondom de NB-wetgebieden gelden nu specifieke aanvullende regels. Die regels zijn voor 
ondernemers erg lastig. Een bepaalde component is dat de externe werking rondom de NB-
wetgebieden moet worden aangepast. Terzake is het volgende afgesproken: 

1. Deze kwestie zal bij de staatssecretaris worden aangekaart. 
2. Deze kwestie zal door de provincie worden aangepakt. De provincie zal er alles aan doen om 

een oplossing te vinden voor het ongewenste deel, een en ander in nader overleg. 
De afspraken met P.S. over de stikstofverordening, waarmee getracht wordt in Utrecht generiek het 
ammoniakstikstofprobleem te verminderen, zullen belangrijk bijdragen aan de kwaliteit van de 
natuur in de hele provincie Utrecht en zijn van groot belang voor de natuur- en ecologische waarden 
van de hele provincie Utrecht. Dat alles leidt tot minder regeldruk voor ondernemers terwijl 
tegelijkertijd wordt meegewerkt aan de afwaartse beweging van stikstof en ammoniak in de 
provincie. Het gaat nu om een eerste stap. Er zullen meer stappen moeten volgen en daarover is 
constructief overleg gaande. 
Op een vraag van mevrouw Bodewitz, verduidelijkt de heer Krol dat in de toekomst voor de Natura 
2000 gebieden met een melding kan worden volstaan terwijl er voor de NB-wet gebieden nog steeds 
een vergunningsverleningstraject van toepassing is. Op dat administratieve punt zijn N-wet gebieden 
lastiger dan straks in het nieuwe beleid op het punt van Natura 2000. Hier gaat het specifiek om NB-
wetgebieden die niet in Natura 2000 liggen en daardoor extra ingewikkeld zijn. 
 
De voorzitter rondt de discussie af. 
 
13. Groot Mijdrecht Noord   
De heer De Jong memoreert dat P.S. in juli 2010 een besluit hebben genomen over Groot Mijdrecht 
Noord. Gezien de gewijzigde omstandigheden sinds oktober 2010, hebben G.S. de wens deze 
commissie te horen over een nieuw voorstel voor sluitende financiering voor Groot Mijdrecht. Er 
worden extra financiële middelen vrijgemaakt om dit voorstel mogelijk te maken. Ook zijn er nog 
rijksmiddelen nodig,  maar dat is onderdeel van het Akkoord van Utrecht. Wanneer al die middelen 
beschikbaar komen, dan kan met het project Groot Mijdrecht Noord gestart worden, conform is 
afgesproken met alle partijen en de bewoners in het gebied. 
 
De heer Witteman constateert dat men zich moet neerleggen bij gewijzigde omstandigheden, hoe 
triest dat ook is. De gang van zaken wijst opnieuw uit dat de overheid niet altijd betrouwbaar is. De 
inwoners van Groot Mijdrecht Noord zijn daar in het verleden herhaalde malen mee geconfronteerd, 
totdat gedeputeerde De Jong het stokje goed oppakte. Er is in het voorstel sprake van een lichte 
versobering. Randvoorwaarde blijft uiteraard de bijdrage van het rijk van € 14 miljoen. Hij vraagt of 
de kans reëel is dat dit bedrag door het rijk beschikbaar wordt gesteld en of er een mogelijkheid is dit 
EHS-deel versneld uit te voeren. 
 
De heer V.d. Lagemaat vindt dit stuk, met de toelichting van de gedeputeerde, heel helder. Gezien de 
gewijzigde omstandigheden, is er een gewijzigd versoberd voorstel gekomen. Hij is van mening dat 
P.S. zich daarbij dienen neer te leggen. Het gaat hier om de realiteit van alle dag hoewel het erg 
jammer is.  
 
Mevrouw Bodewitz begrijpt dat een bedrag van € 6,1 miljoen afkomstig is uit onbenutte middelen 
uit Energiek Utrecht. Zij vraagt waarom er zoveel middelen uit dat fonds onbenut zijn gebleven. 



14

Wanneer deze middelen verschoven worden naar Groot Mijdrecht Noord, dan is haar vraag waar dat 
ten koste van zal gaan. 
 
De heer Martens vindt het voorstel wat onduidelijk wat betreft de motivatie voor de inzet van extra 
middelen. De mondelinge toelichting van de gedeputeerde heeft dat verhelderd. Zijn fractie kan 
inhoudelijk met dit gewijzigde voorstel leven. Hij begrijpt dat er in het vorige plan sprake was van € 
32,8 miljoen en nu van € 33,4 miljoen. Eerst was er gerekend op € 23,8 miljoen rijksmiddelen, 
terwijl dat in voorliggend voorstel is verminderd tot € 14.4 miljoen. Er is dus een gat van € 11,5 
miljoen ontstaan, dat nu wordt afgedekt door € 5,4 miljoen uit de verkoop van woningen en € 6,1 
onbenutte middelen. Normaal gesproken leidt verschuiving van budgetten tot grote discussies in P.S. 
Nu wordt er € 6,1 miljoen uit de reserve gehaald en dat is een behoorlijk groot bedrag. Ook de PvdA 
wil dat dit plan eindelijk tot uitvoering komt, maar verbaast zich wel over het gemak waarmee 
bedragen nu worden verschoven. Binnen de EHS moet er nog worden geprioriteerd. De middelen 
voor de EHS zouden ook naar Groot Mijdrecht Noord kunnen worden geschoven. Kennelijk wordt 
er nu voor gekozen om de € 6,1 miljoen hier in te zetten terwijl er ook binnen de EHS prioritering 
kan worden aangebracht. Daardoor kan er in breder verband gediscussieerd worden over de inzet 
van de beperkte middelen.  
 
De heer De Vries laat weten dat hij in P.S. op dit onderwerp zal terugkomen.  
 
De heer Koopmanschap vraagt op grond van welke criteria dit voorstel een eigen prioriteitstelling 
binnen de EHS heeft gekregen; heeft dit betrekking op een Randstedelijk urgent probleem? Zo ja, 
dan is het goed dat duidelijk als argument mee te nemen. 
 
Mevrouw Dik verwijst naar de doorverkoop van woningen uit zone 1 en 2. De vraag is of dat 
mogelijk op gespannen voet staat met de moerasnatura die daar gerealiseerd gaat worden. 
 
Mevrouw Dekkers memoreert dat deze gedeputeerde zich maximaal heeft ingezet om tot een 
oplossing te komen die in de polder gedragen wordt. Nu de financiële situatie een wijziging heeft 
ondergaan zoekt hij naar oplossingen om dit plan toch te kunnen doorzetten. Het CDA kan zich in 
dit reële voorstel vinden. 
 
De heer De Vries vraagt in hoeverre gedeputeerde De Jong weer met bewoners aan tafel zit. Destijds 
werd gemeld dat het overleg met bewoners was opgeschort.  
 
De heer Balemans is zeer tevreden over het voorstel van gedeputeerde De Jong. Hij gaat ervan uit 
dat onbenutte middelen niet naar de reserves, maar naar de algemene middelen gaan, zodat dit voor 
aanvullend beleid kan worden ingezet. De provincie Utrecht gaat met staatssecretaris Bleker in 
discussie over de EHS. Wat de VVD betreft zijn sommige delen van de EHS meer gelijk dan andere 
delen van de EHS; daar valt Groot Mijdrecht Noord onder, juist vanwege de bestuurlijke 
geschiedenis en bestuurlijke afspraken en beloftes die over dit dossier zijn gedaan. De provincie 
Utrecht moet vasthouden aan het principe dat afspraak ook afspraak is.  
De heer Martens begrijpt dat de VVD een prioritering aangeeft bij Groot Mijdrecht Noord. Hij kan 
die benadering ook wel volgen maar dat pleit ervoor die prioritering binnen de EHS aan te brengen  
zodat ook EHS middelen voor Groot Mijdrecht Noord worden ingezet. Echter, dat is hier niet het 
geval. 
De heer Balemans vindt het een goede keus om onbenut provinciaal geld voor Groot Mijdrecht 
Noord in te zetten. Dit gaat niet ten koste van iets anders. Dit dossier heeft voor zijn fractie extra 
veel waarde en extra prioriteit. 
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De heer Martens geeft aan dat de inzet van de onbenutte middelen uiteindelijk altijd wel ten koste 
van iets anders zal gaan. Dat betekent bv. dat dit bedrag niet voor Haarzuilens kan worden ingezet. 
De heer Balemans vindt die vergelijking niet zuiver. Het gaat hier om onbenutte gelden die vrij 
besteedbaar zijn. Hij sluit zich aan bij het voorstel van de gedeputeerde om dat bedrag in te zetten 
voor Groot Mijdrecht Noord. Later zal in het kader van de EHS ongetwijfeld over Haarzuilens en 
andere gebieden worden gesproken.  
 
De heer De Jong gaat over tot beantwoording van de vragen. 
Hij benadrukt dat Groot Mijdrecht Noord geen normaal project is. Dat is de reden waarom G.S. dit 
project eruit hebben getild en extra middelen beschikbaar willen stellen. De provinciale overheid 
voelt zich erg verantwoordelijk voor het project GMN, gezien de voorgeschiedenis. Ondanks de 
afnemende rijksmiddelen willen G.S. daarvoor toch een oplossing bedenken. 
De rijksbijdrage is gekrompen op basis van de inschatting die G.S. in het najaar hebben gemaakt van 
de kortingen op het natuurbeleid. Daarmee is het onderdeel geworden van het bod in het Akkoord 
van Utrecht. Dat is de verklaring van de krimp van € 23 miljoen naar € 14 miljoen. 
Vragen zijn gesteld over de dekking uit onbenutte middelen. P.S. nemen een besluit over 
herbestemming van die middelen op basis van een voorstel van G.S. Wanneer P.S. dat voorstel 
overnemen, wordt daarmee uitgesproken dat het om een verantwoorde herbestemming van die 
middelen gaat. Uiteraard kunnen er dan met dat geld geen andere dingen worden gedaan. Hij wijst 
erop dat Energiek Utrecht een onderdeel is geweest van de economische versnellingsagenda. Dat 
fonds was expliciet bedoeld om de economie een impuls te geven, met name aan de bouw- en de 
installatiebranche en tegelijkertijd te werken aan energiebesparing. Dat fonds bevat nog steeds geld. 
Inmiddels heeft de economie die impuls gekregen maar een versnellingsagenda moet niet eindeloos 
doorgaan. Tot de zomer zijn er nog middelen voor Energiek Utrecht beschikbaar, nu wordt dat 
“Meer met Minder” genoemd. De methodiek van “Meer met Minder” is dat er eerst aanvragen 
moeten worden ingediend, dat de projecten worden gerealiseerd en dat er achteraf wordt afgerekend. 
Vaak komt bedragen lager uit omdat altijd hoger wordt ingeschat wat er aan energieprestatie kan 
worden geleverd dan er feitelijk wordt gerealiseerd. Dan zal er opnieuw geld vrijvallen wat voor 
nieuwe aanvragen kan worden ingezet. Gezien de naloop van Energiek Utrecht vinden G.S. het 
verantwoord dit bedrag voor Groot Mijdrecht Noord te benutten. 
Inderdaad gaat het hier om een vorm van prioriteitstelling, gebaseerd op bestuurlijke 
betrouwbaarheidsvragen. G.S. voelen zich verantwoordelijk voor het gebied en willen daarmee 
doorgaan. Wat betreft de doorverkoop van woningen zone 1, zijn er ook in zone 1 een beperkt aantal 
woningen die hoog op de dijk liggen en die in principe kunnen worden hergebruikt. Zeker niet alle 
woningen uit zone 1 zullen worden hergebruikt. 
Vragen zijn gesteld over de relatie met de inwoners. De inwoners hebben het overleg tot half mei 
opgeschort maar nog steeds is er sprake van een goede relatie tussen provincie en bewoners. Partijen 
hebben elkaar vastgehouden op de inhoudelijke doelstellingen van het project. Om die reden hecht 
spreker er ook bijzonder aan om die inhoudelijke doelstelling door te laten gaan om met behulp van 
financiering het inrichtingsplan van de grond te tillen.  
Gevraagd is hoe groot de kans is dat er rijksgelden beschikbaar komen. De heer De Jong meent dat 
de heer Krol die vraag bij het vorige agendapunt uitvoerig heeft beantwoord.  
 
De voorzitter rondt de bespreking van dit agendapunt af.  
 
14. Statenbrief verzoek gemeente Leusden PRV voor aanpassing van de rode 
bebouwingscontour aan de zuidzijde van de kern Achterveld, realisatie 110 woningen 
De heer De Vries laat weten dat D66 met dit onderwerp geworsteld heeft. Enerzijds heeft dat te 
maken met de signalen van partijgenoten uit Leusden die hier hartgrondig voor zijn, anderzijds heeft 
dat te maken met de wijze waarop D66 in de afgelopen jaren in P.S heeft geopereerd ten aanzien van 



16

de houtje-touwtje methoden wat betreft de rode contour. Ten eerste stelt hij dat D66 geen 
tegenstander is van maatwerk. Wel is D66 tegenstander van de willekeur die bij dit soort situaties 
wel eens dreigen te gaan ontstaan. Ter vergelijking verwijst hij naar Woerden en Zegveld. Bij 
Zegveld zou iets in de rode contour moeten worden gewijzigd, vergelijkbaar met het voorstel over 
Achterveld. Echter, op dat moment zeggen G.S. en provinciale ambtenaren dat ze dat geen goed 
voorstel vinden en daar niet aan mee zullen werken. De vraag is nu welke criteria G.S. hanteren ten 
aanzien van dit soort situaties. 
Het gebruik van het criterium ‘leefbaarheid’ in dit voorstel vindt hij zwak. Dat criterium is 
ongedefinieerd en ondefinieerbaar. Voor de één is ‘leefbaarheid’ een dorpshuis, voor de ander een 
buurtsupermarkt en voor weer een ander is dat een bushalte in het dorp. D66 kan niets met de term 
‘leefbaarheid’. ‘Leefbaarheid’ moet niet als een criterium gehanteerd worden bij het vaststellen of er 
al dan niet een touwtjesmethode moet worden gehanteerd bij nieuwbouw van woningen. 
In voorliggend voorstel ontstaat er feitelijk een negatief saldo voor de natuur terwijl er bij dergelijke 
situaties altijd moet worden uitgegaan van een win/win situatie. Bij Zegveld was heel duidelijk een 
win/win situatie te bedenken. 
D66 vindt de onderbouwing van voorliggend voorstel flinterdun. De heer De Vries wacht de 
antwoorden van de gedeputeerde af en zal in tweede termijn zijn oordeel geven.  
 
De heer Kloppenborg sluit zich in grote lijnen aan bij de woorden van D66 en bij de reactie van 
NMU. Ook GroenLinks ziet geen reden voor een vrij algemene ‘uitbuiging’ van de rode contour. 
NMU biedt een goed alternatief aan in de vorm van landgoedereninvulling. Hij vraagt hoe G.S. daar 
tegen aan kijken. Vooralsnog kan GroenLinks niet met dit voorstel instemmen.  
 
Mevrouw Dik memoreert de discussie die onlangs in P.S. plaatsvond over leefbaarheid in relatie tot 
kleine kernen. Zij constateert dat het begrip ‘leefbaarheid’ in dit voorstel als criterium naar voren 
wordt gebracht om woningbouw te realiseren. In een vorige P.S.-vergadering werd geconstateerd dat 
woningbouw geen oplossing kan zijn om leefbaarheid op lange termijn overeind te houden. Haar 
fractie wijst op de vele kleine kernen in de provincie Utrecht die ook behoefte hebben aan 
woningbouw. Altijd wordt dan het argument van de leefbaarheid naar voren gebracht. De 
ChristenUnie wil daar graag over doorpraten, ook in het licht van de nieuwe structuurvisie. De 
ChristenUnie kan zich bv. voorstellen dat er een regionale afweging moet worden gemaakt wanneer 
er in een bepaald gebied behoefte is aan woningbouw. Daarmee wordt voorkomen dat iedere kern 
woningen toevoegt; kwaliteit en inpassing moeten altijd leidend zijn. De ChristenUnie wil af van het 
automatisme tussen “leefbaarheid overeind houden” en dus overgaan tot het bouwen van woningen.  
 
De heer Ruijs wil graag in de volgende vergadering terugkomen op de methodiek en de criteria voor 
het hanteren van houtje-touwtje methoden. P.S. moeten een duidelijke afweging kunnen maken en 
voorliggend voorstel maakt dat nu niet goed mogelijk.   
 
De heer De Kruif laat weten dat zijn fractie de moeilijke afweging wel herkent maar wel positief is 
over dit voorstel. In dit gebied heeft zich een langdurig en moeizaam proces voltrokken waarover 
jaren is gesproken. Het begrip ‘leefbaarheid’ in de kern Achterveld is volgens hem wel concreet te 
maken. Het is een sterk vergrijzende kleine kern waar dringend behoefte is aan seniorenwoningen,  
starterswoningen en een gemeenschapsterrein. Er worden veel woningen binnen de huidige rode 
contour gerealiseerd. Zijn fractie kan dit voorstel derhalve steunen.  
 
Mevrouw Bodewitz verwijst naar de brief van NMU over dit onderwerp. Zij citeert “Voordat het 
instrumentarium van rood voor groen wordt ingezet voor het realiseren van nieuwe natuur, moet 
eerst inzichtelijk worden gemaakt dat de middelen voor realisatie van de EHS ontoereikend zijn. 
Vanuit de realisatie van de EHS zijn er middelen beschikbaar voor aankoop, inrichting en beheer van 
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de zone langs de Modderbeek.” Zij vraagt of dat wel correct is. Zij vraagt zich af waarom er dan een 
rood voor groen benadering nodig zou zijn.  
 
De heer V.d. Lagemaat is bekend met de situatie in Achterveld. Hij sluit zich volledig aan bij de 
woorden van de PvdA. Op dit moment is er sprake van verrommeling en met dit voorstel zal er een 
aanzienlijke verbetering optreden. Wat de SGP betreft kunnen alle kleine kernen in de toekomst op 
deze manier worden behandeld, zodat woningbouw voor de eigen bevolking mogelijk wordt.  
 
De heer Witteman laat weten dat de SP zich niet in dit voorstel kan vinden omdat dit een gevaarlijke 
precedentwerking tot gevolg kan hebben; mogelijk gaan ook andere kleine gemeenten dezelfde 
argumenten gebruiken en deze kunnen dan niet meer worden afgewezen. 
 
De heer Konings laat weten dat de VVD-fractie met dit voorstel kan instemmen.   
 
De heer Krol zet uiteen dat hij de mening van de commissieleden in deze heeft gehoord en de 
overwegingen naar het college van G.S. zal meenemen. Terugkomend op de vragen over de 
systematiek memoreert hij dat de ad hoc commissie PRS enerzijds op het standpunt staat dat de rode 
contouren strak moeten worden gehanteerd, terwijl anderzijds wordt gesteld dat ook maatwerk 
mogelijk moet blijven, rekening houdend met de ruimtelijke situatie ter plaatse. 
De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de situatie in Achterveld-zuid. De gronden zijn 
in handen van een woningcorporatie die een deel van de gronden mag bebouwen maar een groot deel 
van de gronden doorverkoopt aan de provincie voor de inrichting van landbouw en natuur. De heer 
Krol toont de commissie dienaangaande een meer gedetailleerde kaart. Er zijn geen middelen 
beschikbaar voor natuurontwikkeling in de richting van de Modderbeek. 
In algemene zin is hij het eens met fracties die van mening zijn dat leefbaarheid in relatie tot 
woningbouw een eindige weg is. Er zal altijd sprake moeten zijn van meer dan alleen het criterium 
‘leefbaarheid’. G.S. zijn met dit voorstel gekomen omdat dit ook voor de landbouw en de natuur een 
vrij stevige plus opleveren. Wanneer landbouw- en natuurontwikkeling niet plaatsvinden, gaat de 
woningbouw en de contourverlegging ook niet door. Met de Alliantie zijn over dat pakket afspraken 
gemaakt. 
Op een vraag van de heer Kloppenborg, zegt de heer Krol toe dat de commissieleden het uitgebreide 
kaartje alsnog zullen ontvangen.  
 
De heer De Vries laat weten dat zijn fractie zich niet tegen dit voorstel zal verzetten maar D66 hecht 
wel aan goed onderbouwde criteria voor dergelijke voorstellen. Ook staat D66 op het standpunt dat 
vergelijkbare situaties op een vergelijkbare manier moeten worden afgehandeld.  
 
De voorzitter rondt de bespreking van dit agendapunt af.  
 
15. Voortgang Natura 2000/TOP-aanpak 
Ter kennisname 
 
16. Ruimtelijk Actieprogramma 2008-2011, voortgangsrapportage IV 
Ter kennisname 
 
De voorzitter sluit het openbare deel van deze vergadering. Vervolgens zal er nog een korte besloten 
vergadering worden gehouden.  


