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VERSLAG van de vergadering van de Statencommissie Ruimte, Groen en Water van 20 juni 
2011 
 
Aanwezig:
Drs. A.H.L. Kocken (voorzitter), drs. R.W. Krol (gedeputeerde), drs. R.E. de Vries (gedeputeerde), 
E.R.M. Balemans (VVD), F.H.W. Bekkers (GroenLinks), mw. drs. U.P. Blom (PvdA), mw. A.C. 
Boelhouwer (GroenLinks), drs. J.G. Boerkamp (D66), mw. E.J. Broere (PVV), mw.drs. R.K. Dik-
Faber (ChristenUnie), mw. P. Doornenbal-van der Vlist (CDA), drs. P.W. Duquesnoy (SP), 
(GroenLinks), ir. H. Graaff (CDA), drs. C. de Heer (ChristenUnie), N.J.P. Hoefnagels (D66), ir. H. 
IJssennagger (PVV), ing. D. Kilic (PvdA), G.A. de Kruif (CDA), J. v.d. Lagemaat (SGP), mw.drs. 
A.M.C. Mineur (SP), ing. R.Roos (50PLUS), ing. H.N. Scherer (PVV), W. van der Steeg (PvdD), I. 
Thonon (D66), mr. D.S.L. Tuijnman (VVD) en G.H.J. Weierink (VVD); 
 
Van ambtelijke zijde aanwezig: L.C.A.W. Graafhuis (griffier) en mw. W.D. Voorneman-Rikkers 
(verslag); 
 
Met kennisgeving afwezig: drs. H. Schoen (adjunct-griffier). 
 

De voorzitter geeft eerst het woord aan de heer J. Hogenboom van de Natuur en Milieu Utrecht. 
 
De heer Hogenboom overhandigt de voorzitter (en later de commissieleden) een boekje over de rol 
van de provincies in het kader van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening met de titel “Provinciale 
regie in de praktijk van de Wro. NMU heeft dat boekje met de 11 andere natuur”- en 
milieufederaties in Nederland opgesteld naar aanleiding van de invoering van de nWro in 2008. Die 
Wet verankert de nieuwe visie van het rijk, nl. het sterk decentraliseren van het ruimtelijk beleid. Het 
rijk trekt zich terug en provincie en gemeenten zijn nu aan zet. Dat komt ook naar voren in de 
nieuwe rijksstructuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Vanaf 2008 zijn de provincies bezig de nieuwe 
wet in te vullen. Uit een analyse is gebleken dat de provincies dienaangaande een verschillende 
aanpak hanteren. De uitkomsten zijn in kaart gebracht en er zijn voor de provincies enkele 
aanbevelingen geformuleerd voor het innemen van een sterke regierol op het gebied van de 
ruimtelijke ordening. Het boekje sluit voorts aan bij de landelijke actualiteit nu het rijk de 
decentralisatie steeds verder doorzet. Ook sluit het aan bij de provinciale actualiteit aangezien er nu 
gewerkt wordt aan de PRS. De belangrijkste aanbeveling is dat de provincies een hele proactieve rol 
gaan kiezen bij de ruimtelijke ordening en dat de provincies hun belangen goed dienen te 
verankeren. Tegelijkertijd moeten provincies met kaders duidelijk aangeven hoe ze het ruimtelijk 
beleid tezamen met gemeenten gaan oppakken, bv. bij het maken van bestemmingsplannen.  
De provincie Utrecht scoort vrij goed in de analyse en dat is een compliment waard. De provincie 
Utrecht werkt met een traditie van goed plannen, zorgvuldig met de ruimte omgaan en een rol spelen 
samen met gemeenten. De heer Hogenboom hoopt dat het boekje de provincie Utrecht inspiratie 
biedt om zijn rol in de komende tijd goed in te vullen, te beginnen bij de PRS.  
 
De voorzitter geeft aan dat de nWro de provincie de gelegenheid geeft om maatwerk te bieden. Het 
is een goede zaak dat de provincie nu een spiegel krijgen voorgehouden om na te gaan hoe het werk 
wellicht nog beter kan worden gedaan. Hij dankt de heer Hogenboom voor zijn toelichting en het 
boekje. 
 
1. Opening 
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De nieuwe voorzitter van de commissie RGW, de heer Kocken, opent de vergadering met een woord 
van welkom.  
 
2. Ingekomen stukken 
2.1 Gemeente Montfoort: reactie op het voornemen tot kap bomen Meerndijk (RGW72) 

De voorzitter geeft het woord aan wethouder R. Jonkers van Montfoort die bij dit agendapunt 
zal inspreken.  
 
De heer Jonkers, wethouder RO, Verkeer en Milieu van de gemeente Montfoort, leest een 
notitie voor die als bijlage aan dit verslag zal worden toegevoegd. Vervolgens overhandigt de 
heer Jonkers de commissie RGW het boek “Linten in de Leegte” dat een indruk geeft van het 
fraaie en unieke landschap in de Utrechtse Waarden.  

 
De voorzitter geeft de commissie gelegenheid tot het stellen van vragen.  

 
De heer Duquesnoy begrijpt van de inspreker dat Montfoort over deze kwestie met de 
provincie heeft gesproken maar dat dit gesprek niets heeft opgeleverd. In de brief van de 
gemeente Montfoort gaat het over de bomenkap aan de Meerndijk en over de verbreding van 
de weg, maar ook over het versneld aanpakken van de bomenplant bij de N228. Hij vraagt 
hoe de provincie met name tegen dit laatste punt aankijkt. 
De heer Jonkers antwoordt dat er ambtelijk overleg is geweest tussen de provincie, de 
landschapscoördinator en de Gebiedscommissie de Utrechtse Waarden over de 
Kwaliteitsgids. Partijen hanteren dienaangaande een verschillende visie. De provincie wil 
strikte openheid van het gebied terwijl de landschapsdeskundigen meer in de geest van het 
gebied tot herplanting willen overgaan. Wanneer er bij de N228 betonmatten worden 
neergelegd, dan kunnen er in de wegbermen geen bomen meer worden geplant, dat zal tot 
een significante aantasting van het landschap leiden. Spreker heeft zojuist aangegeven dat er 
op de gevaarlijke stukken van deze weg geen bomen staan; waar ze wél staan kunnen ze ook 
blijven staan omdat ze geen enkel gevaar voor het wegverkeer opleveren.  

 
De heer Roos vraagt of er naar aanleiding van het overleg met de provincie ook 
daadwerkelijk afspraken met de provincie zijn gemaakt. 
De heer Jonkers antwoordt dat hij als wethouder met de provinciale ambtenaren heeft 
gesproken. De provinciale ambtenaren hebben laten weten dat van vigerend beleid wordt 
uitgegaan nl. het plaatsen van betonmatten bij de inrichting van de weg met nieuwe 80 
kilometer belijning en een nieuwe asfaltlaag. De gemeente Montfoort vraagt om maatwerk, 
immers, het vigerende beleid kan niet altijd 1 op 1 in de provincie worden toegepast. Er zijn 
ook andere alternatieven denkbaar om de weg snelheidsreducerend in te richten dan het 
leggen van betonmatten.  

 
De heer V.d. Steeg begrijpt dat de heer Jonkers oproept tot het aangaan van een dialoog.  
Zojuist gaf inspreker aan dat er wel overleg is geweest zonder dat dit tot resultaat heeft 
geleid. Hij vraagt of de heer Jonkers meent dat verder overleg met G.S. zinloos is en dat het 
laatste redmiddel een motie van P.S. zou zijn.  
De heer Jonkers antwoordt dat hij dat zo niet heeft gezegd. De afspraak was dat er een 
Kwaliteitsgids zou worden opgesteld, en dat is inmiddels gebeurd. Echter, is er verschil van 
opvatting over de inrichting van het gebied. Hij vindt het bezwaarlijk dat de gemeente 
Montfoort te horen krijgt dat het beleid van de provincie vigerend is, terwijl P.S. daarover 
nog een besluit moeten nemen. Dat is voor Montfoort een brug te ver.  

 



3

Mevrouw Blom memoreert dat het in de destijds door GroenLinks geïnitieerde discussie 
vooral over populieren ging terwijl er nu over essen wordt gesproken. Zij vraagt of het 
uitsluitend over essen gaat of staan er ook populieren langs delen van de weg? 
Wat haar betreft is de relatie tussen de Kwaliteitsgids, het open landschap en de PRS niet 
duidelijk. Zij vraagt voorts of er over dit onderwerp wel gediscussieerd kan worden in P.S.; 
immers, dit onderwerp is niet voor de P.S.-vergadering geagendeerd.  

 
De voorzitter bevestigt dat P.S.-leden de gelegenheid hebben over dit onderwerp een vraag te 
stellen in de P.S.-vergadering, wanneer zij behoefte hebben aan een politiek debat. 

 
De heer Bekkers legt de volgende vragen aan G.S. voor. GroenLinks heeft begrepen dat kap 
van de bomen op dit moment niet aan de orde is. Hij vraagt of de gedeputeerde dat kan 
bevestigen. Inderdaad ging het in de destijds gevoerde discussie over populieren, echter, alle 
bomen zijn GroenLinks lief. Spreker wijst erop dat onveiligheid primair in mensen zelf zit. 
Hij heeft behoefte aan een kader om verkeersveiligheidsmaatregelen en ingrepen in het 
landschap tegen elkaar te kunnen afwegen. Hij vraagt G.S. of dat mogelijk is: zo ja, kan dat 
kader dan in de PRS worden opgenomen of in het Mobiliteitsplan? Het gaat erom dat de 
verschillende strijdige belangen goed door P.S. kunnen worden afgewogen en dat incidentele 
besluitvorming over dit onderwerp wordt voorkomen.  

 
De heer IJssennagger gaat ervan uit dat er in dit huis eerder is gesproken over deze zaak bij 
de besluitvorming over de verbreding van de N228; hij vraagt waarom de heer Jonkers toen 
niet heeft ingesproken. 
 
De heer Jonkers laat mevrouw Blom weten dat het langs de desbetreffende weg in hoofdzaak 
gaat om essen (90 tot 95%). Hij verwijst voorts naar het provinciale beheersplan 
wegbeplanting uit 1983; dat document werd aangehaald in het debat dat in 2010 werd 
gevoerd. Dat document is inmiddels vervangen door de Kwaliteitsgids. De 
Gebiedscommissie Utrechtse Waarden, de landschapscoördinator en andere deskundigen 
komen “geen millimeter verder” in de gesprekken met de provincie; de provincie houdt strikt 
vast aan het eigen beleid. De gemeente heeft inderdaad niet ingesproken bij de 
besluitvorming over de verbreding van de N228. In de periode 2002-2006 was de heer 
Jonkers eveneens wethouder en de heer Mik was toen gedeputeerde. In die tijd werd er 
gesproken over de verbreding van de N228 als stroomweg; dat was een andere insteek om 
verkeersstromen snel naar de A12 te geleiden. Nu wordt er steeds gesproken over vigerend 
beleid waarbij de provincie de weg asfalteert, inricht met juiste belijning en in het kader van 
verkeersveiligheid betonmatten legt. Het is erg jammer wanneer dat kaalslag tot gevolg zal 
hebben, temeer daar gevreesd wordt dat de gemiddelde snelheid omhoog gaat omdat de 
herinrichting van de weg uitnodigt tot harder rijgedrag. 

 
De heer Weierink vraagt of dit onderwerp wel in de juiste statencommissie wordt besproken. 
Hij vraagt G.S. op grond waarvan en met welk doel er een kapvergunning is verleend. Voorts 
vraagt hij wat de inspreker van deze commissie verwacht. 

 
De heer Hoefnagels bevestigt dat dit onderwerp in feite thuishoort in de commissie MME. 
Aangezien de commissie MME pas weer in september bijeen komt, en de bomen dan 
mogelijk al gekapt zijn, is het van het grootste belang dat er nu over deze kwestie wordt 
gesproken. In de commissie MME van 28 maart jl. werd een memo van gedeputeerde Van 
Lunteren besproken over de voortgang van onderhoudswerkzaamheden aan wegen in het 
kader van de Versnellingsagenda. Met betrekking tot de N228 werd het volgende opgemerkt: 
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“Wat betreft de verbreding van de N228, gedeelte Noord IJsseldijk tot A12, is het plan alleen 
groot onderhoud uit te voeren en met de verbreding te wachten op meer duidelijkheid over de 
ruimtelijke ontwikkelingen in de polder Rijnenburg.” Hij begrijpt nu van de inspreker dat 
groot onderhoud ook het aanbrengen van betonstroken impliceert. Dat roept bij hem vragen 
en zorgen op. Volgens de planning wordt er volgend jaar groot onderhoud uitgevoerd aan de 
N407 tussen Bunnik en Utrecht. Hij moet er niet aan denken dat daar betonstroken zouden 
worden gelegd om precies dezelfde reden die zojuist door de inspreker werd aangegeven. 
Wanneer al die bomen daar gekapt zouden worden, dan betekent dat een enorme inbreuk op 
het landschap. D66 verzoekt G.S. te wachten met verbreding zoals aangekondigd totdat er 
meer duidelijk is over de ruimtelijke ontwikkelingen in Rijnenburg, zoals G.S. destijds ook 
heeft aangegeven. Spreker sluit zich aan bij de vraag van GroenLinks om een kader op te 
stellen voor de aanleg van betonstrookverbredingen. 

 
Gedeputeerde Krol merkt op dat dit onderwerp voor een deel zijn collega Van Lunteren 
regardeert. Opmerkingen zijn er gemaakt over de Kwaliteitsgids nationale landschappen en 
hij zal trachten het een en ander te verhelderen. De politieke discussie over de 35 bomen 
wacht hij af in de P.S.-vergadering van 27 juni. In totaal gaat het om 35 bomen waarvan 18 in 
Montfoort. Van die 18 bomen zijn er enkele essen, en een paar populieren. P.S. hebben lang 
geleden besloten dat, wanneer er aan een weg wordt gewerkt c.q. onderhoud wordt gepleegd, 
er rekening moet worden gehouden met de afspraken die gemaakt zijn in het kader van 
Duurzaam Veilig. Een provinciale weg moet een bepaalde maat hebben en aan bepaalde 
veiligheidseisen voldoen. De N228 met de 18 bomen moet groot onderhoud hebben en P.S. 
hebben met G.S. afgesproken dat, wanneer er sprake is van groot onderhoud, er tevens wordt  
nagegaan of de weg kan worden ingericht volgens de principes van Duurzaam Veilig. Dat 
betekent dat de N228 feitelijk verbreed zou moeten worden om als 80 kilometer 
gebiedsontsluitingsweg te kunnen functioneren. Dat gebeurt nu nog niet omdat deze weg, qua 
capaciteit, nog nader bezien moet worden in relatie tot de polder Rijnenburg. Wel wordt er 
een aantal maatregelen gekoppeld aan het grootonderhoud. Groot onderhoud is nodig met het 
oog op de kwaliteit en de veiligheid van de weg. Op deze provinciale wegen zijn bomen fraai 
maar ook zeer gevaarlijk. De dodelijke slachtoffers langs provinciale wegen vallen vrijwel 
altijd tegen bomen tijdens onhandige inhaalmanoeuvres. In de Kwaliteitsgids nationale 
landschappen wordt aangegeven wat de kwaliteit van een gebied is; horen bomen thuis in dat 
gebied of niet? De inspreker gaf aan dat daarover verschil van mening bestaat. Volgens de 
provinciale Kwaliteitsgids heeft dit gebied in het Groene Hart openheid als kernkwaliteit. De 
bomen staan op 50 cm van de weg en dat levert een bijzonder onveilige situatie op. Op de 
N237 van Utrecht naar Soesterberg zijn ook betonstroken neergelegd maar feitelijk zijn dat 
graskeien, een structuur waar gras doorheen komt maar waarbij voertuigen, wanneer ze op 
die strook terecht komen, nog wel beheersbaar blijven.  
Voor het specifieke wegvlak van de N228 wordt door de provincie gesteld dat de 18 bomen, 
deels populieren en deels essen, moeten verdwijnen omdat ze te dicht op de weg staan en een 
onveilige situatie in standhouden. Ook is aangegeven dat de bomen volgens de Kwaliteitsgids 
nationale landschappen gebiedsvreemd zijn.  
Mensen die zich op een weg misdragen, nemen inderdaad grotere risico’s, mogelijk eindigen 
ze zelfs tegen een boom. Op de Heuvelrug staan langs de provinciale wegen grote 
monumentale bomen dicht langs de weg. Niemand zou eraan denken om die bomen weg te 
halen. Ze worden alleen weggehaald wanneer ze bv. niet meer stabiel zijn. Bij het onderhoud 
van provinciale wegen wordt goed nagedacht over het gebied én over de veiligheid. Dat is de 
day-to-day business van de provinciale organisatie, dat alles vanuit het perspectief dat de 
veiligheid van de verkeersdeelnemers voorop staat maar dat wel rekening moet worden  
gehouden met de gebiedskwaliteiten. In dat kader is er uitgebreid onderzoek gedaan naar 
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deze bomen. Er is met het oog op de Boswet een vergunning aangevraagd en door het 
ministerie van ELI verleend. Dat betekent dat de 18 bomen ook gekapt mogen worden. Dat 
moet voor een deel gecompenseerd worden; een deel van de bomen komt iets verder van de 
weg weer terug en een deel komt op andere plekken terug, vooral op die plekken waar 
normaal gesproken bomen zouden groeien, bv. bij de oeverwallen. Afgesproken is dat met de 
kap gewacht zal worden totdat het broedseizoen voorbij is; vanaf 19 juli wordt de bomenkap 
mogelijk.  
Gedeputeerde Krol zal gedeputeerde Van Lunteren over deze inspraakreactie en de discussie 
in deze commissie informeren, ter voorbereiding van de P.S.-vergadering. 
Voorts zegt hij toe dat het vastgestelde besluiten- en afsprakenkader alsnog naar P.S. zal 
worden gezonden, voorafgaand aan de P.S. vergadering van 27 juni.    

 
De voorzitter dankt de heer Jonkers voor zijn komst en bijdrage. 

 
2.2 Beantwoording vragen GroenLinks niet-grondgebonden veehouderij (RGW73) 

De heer Bekkers memoreert dat hij G.S. had gevraagd criteria op te stellen waaraan 
initiatieven voor groei tot 2,5 ha. moeten voldoen. In bijgevoegd stuk wordt aangegeven dat 
de zeer stringente voorwaarden waaraan moet voldaan op dit moment nog niet zijn 
uitgewerkt. Afgesproken is dat er een uitwerking zou plaatsvinden. In het Coalitieakkoord 
zijn daarover bepaalde punten opgenomen. De behandeling van dit onderwerp is inmiddels 
verplaatst tot na de zomer. Aangezien de provincie nog bezig is met het explicieter maken 
van de voorwaarden, stelt GroenLinks voor hangende dat proces af te spreken dat de 
provincie niet zal meewerken aan initiatieven die zullen leiden tot een bouwblok van 2,5 ha. 
Dat kan pas weer aan de orde komen wanneer het kader helder is vastgesteld.  
Gedeputeerde Krol antwoordt dat de provincie Utrecht niet zal meewerken aan initiatieven 
ten aanzien van een bouwblok groter dan 2,5 ha., hangende de PRS discussie die daarover 
nog gevoerd moet worden. Er zijn twee uitzonderingen mogelijk in de provincie Utrecht, en 
wel in de gemeenten Houten en Woudenberg. Deze gemeenten hebben onherroepelijke 
bestemmingsplannen waar een groter bouwblok dan 2,5 ha. mogelijk is. Beide gemeenten 
hebben G.S. desgevraagd laten weten dat zij niet de behoefte hebben om mee te werken aan 
plannen voor meer dan 2,5 ha; overigens is er van zo’n initiatief ook geen sprake. In het 
theoretische geval dat beide gemeenten een dergelijk verzoek zouden krijgen, passend in het 
onherroepelijke bestemmingsplan, dan zouden ze daaraan kunnen meewerken zonder 
provinciale medewerking. De uitzonderingsplek in Houten is overigens uitermate beperkt. 
Daar gaat het om fruitteeltbedrijven en niet om grondgebonden landbouw.  
De heer Bekkers begrijpt dat de provincie niet wil meewerken aan groei tot boven de 2,5 ha. 
Spreker neemt aan dat de gedeputeerde bedoelt: boven 1,5 ha tot maximaal 2,5 ha. Hij vraagt 
waarom de commissie RGW volgens eerdere afspraak niet deze maand maar pas na de zomer 
de uitwerking van de criteria gaat bespreken. Is het reëel te verwachten dat het stuk ook 
daadwerkelijk na de zomer wordt besproken of moet er met meer vertraging rekening worden 
gehouden? 
Gedeputeerde Krol geeft aan dat er een koppeling ligt met de PRS die na de zomer aan de 
orde komt. Alle met de PRS samenhangende onderwerpen worden na de zomer behandeld. 
Hij verwacht bedoeld stuk ook daadwerkelijk na de zomer te kunnen presenteren.  

 
Mevrouw Blom verwijst naar de laatste alinea. Het antwoord van G.S. op de vragen ademt uit 
dat het om niet veel bedrijven gaat die groter zijn dan 1,5 ha. Echter, in de laatste alinea staat 
dat “er een zeer gewenste beweging gaande is vanuit duurzaamheid, energie-opwekken en 
dierenwelzijn die juist tot grotere bouwpercelen zou kunnen leiden”. Aangegeven wordt dat 
dit onderscheid in de PRS/PRV wel helder gemaakt moet worden. Mevrouw Blom vraagt 
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zich af welk onderscheid er gemaakt moet worden; is er toch reden om terug te komen op de 
besluiten die al twee keer door P.S. genomen zijn? 
Gedeputeerde Krol antwoordt dat bedoelde passage precies de spanning weergeeft die er is. 
In het kader van dierenwelzijn en verduurzaming van de landbouw zijn er soms grotere 
bouwblokken nodig. Feitelijk vinden G.S. dat ook een gewenste ontwikkeling. Dat is ook de 
geest van het Coalitieakkoord, nl. meer grondgebruik voor een goede landschappelijke 
inpassing, verduurzaming en dierenwelzijn. Er zijn echter ook ongewenste vormen van 
schaalvergroting waarbij de kwantiteitdiscussie leidend is. In de zojuist door mevrouw Blom 
geciteerde passage komt naar voren dat men in de criteria op zoek gaat naar de gewenste 
ontwikkelingsrichting van de grondgebonden landbouw in Utrecht, zodanig, dat 
schaalvergroting om de schaalvergroting niet per definitie mogelijk wordt gemaakt.  
Mevrouw Blom begrijpt dat het gaat om een onderscheid tussen gewenste en ongewenste 
ontwikkelingen. Zij wil ervoor waken dat er nieuwe discussies gaan ontstaan terwijl er al 
twee keer een P.S.-besluit is genomen. Er is een duidelijk signaal naar de burgers uitgegaan 
dat de provincie niet zonder meer grotere bouwpercelen wil. 
 
De voorzitter wil deze discussie continueren, wanneer het aangekondigde stuk op de agenda 
staat. 

 
De heer V.d. Steeg verwijst naar de woorden van gedeputeerde Krol over dierenwelzijn. Kan 
het zo zijn dat de stal groter moet worden? Er kan ook voor worden gekozen om het aantal 
dieren per stal te verminderen; dan is de stal wel groot genoeg. 
Gedeputeerde Krol memoreert dat P.S. G.S. de opdracht hebben gegeven om in het kader van 
de PRS met een voorstel te komen over de omvang van agrarische bouwpercelen. In het 
Coalitieakkoord zijn daarover aanvullende opmerkingen gemaakt. G.S. voeren uit wat P.S. 
opgedragen hebben. Het aantal dieren in de provincie Utrecht neemt niet toe; het aantal 
agrarische bedrijven neemt af. Dat betekent wel dat het aantal dieren per bedrijf toeneemt. 
Dat is in het kader van de economische ontwikkeling van die sector zelfs gewenst.     

 
2.3 Natuurmonumenten Decentralisatie natuurbeleid (RGW74) 

De heer V.d. Steeg constateert dat Natuurmonumenten grote nadelige consequenties voor de 
biodiversiteit voorziet alsmede mogelijke financiële risico’s voor de provincie Utrecht, als 
gevolg van voorgenomen rijksbezuinigingen en de decentralisatie van natuurbeleid. De PvdD 
vraagt hoe de gedeputeerde met dit advies zal omgaan. 
Gedeputeerde Krol laat weten dat hij de brief van Natuurmonumenten zal betrekken bij de 
mededelingen, wanneer hij zal ingaan op de voortgang in de gesprekken met de 
staatssecretaris over het Akkoord van Utrecht.  

 
2.4  Memo van gedeputeerde R.W. Krol beantwoording schriftelijke vragen commissie RGW 

over A2 Verstedelijkingsvisie (RGW75) 
 Wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 
2.5 De Faunabescherming alternatief advies voor het beheer van ganzen (RGW 76) 

De heer Bekkers wijst erop dat er ook nog een brief met plannen van Milieudefensie is 
binnengekomen. Hij vraagt of G.S. de aanbevelingen in de praktijk gaan toepassen. Wanneer 
worden P.S. hierover geïnformeerd?   

 
Zie verdere discussie onder punt 2.7. 

 
2.6 G.S. Persbericht en kaart Akkoord van Utrecht 
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De heer Hoefnagels noemt de kaart behorend bij het Akkoord van Utrecht uiterst 
belangwekkend. Hij wil daar graag over doorpraten. Hij heeft begrepen dat de kaart 
onderdeel is van de PRS en dat het in dat kader aan de orde zal komen. Spreker wil 
voorkomen dat deze kaart in de PRS zou ondersneeuwen. Hij zou daar graag eens een 
presentatie over ontvangen. D66 heeft vragen over de aansluiting met de overige provincies. 
In de Vallei, richting Gelderland, zijn er twee verbindingen maar slechts één daarvan wordt 
doorgezet. Sluit dat wel aan op de ontsluitingen in Gelderland? Dergelijke vragen doen zich 
ook voor over verbindingen op deze kaart richting andere provincies. Het gaat hier immers 
om een landelijke EHS. 

 
Mevrouw Blom sluit zich aan bij deze vraag van D66. Het onderwerp is volgens de PvdA zo 
belangrijk dat het dringende verzoek voorligt dit voor een volgende vergadering te 
agenderen. 

 
De voorzitter antwoordt dat deze kaart bij de behandeling van de PRS voor de 
commissievergadering van september geagendeerd staat. Hij begrijpt dat D66 behoefte heeft 
aan een presentatie, voorafgaand aan de septembervergadering. De heer Hoefnagels bevestigt 
dat het D66 een goede zaak lijkt, dat er voorafgaand aan de commissievergadering van 
september, een informerende bijeenkomst over dit onderwerp wordt georganiseerd.  

 
Gedeputeerde Krol geeft aan dat hij van meerdere kanten soortelijke vragen heeft ontvangen. 
Inderdaad moet de kaart bij het Akkoord van Utrecht concreet landen in de PRS. De vraag is 
wel in hoeverre er nog een politieke discussie over dit onderwerp mogelijk is omdat daarover 
reeds met vele gebiedspartners overeenstemming is bereikt. Spreker heeft er zelf ook 
behoefte aan dit onderwerp apart te agenderen. Hij vindt het een goede zaak om voorafgaand 
aan de septembervergadering van de commissie RGW een apart moment, bv. een 
woordvoerdersoverleg of een informele commissievergadering, te wijden aan de kaart 
behorend bij het Akkoord van Utrecht, zo mogelijk in aanwezigheid van de projectenleider. 
In het gebied is op een aantal plekken 140 ha. categorie 2 aangewezen, maar dat moet nog op 
perceelsniveau worden uitgewerkt. Afgesproken is dat daarover met de gebieden, de 
gemeenten en de partners goed zal worden nagedacht. Die uitwerkingsslag vindt in de 
komende weken plaats, zodat daarover na de zomervakantie vrijwel op perceelsniveau met de 
commissie kan worden gesproken. Hij stelt voor de kaart apart te agenderen voor een 
(informele) commissievergadering, los van de PRS discussie.  

 
De voorzitter neemt deze tweede suggestie over. Hij zal de griffier vragen daarvoor een 
bijeenkomst te organiseren. Hij stelt voor de kaart bij het Akkoord van Utrecht wel bij de 
PRS te bespreken; dan moet er wel op worden toegezien dat dit element voldoende aandacht 
krijgt.  

 
2.7 Brief zomer ganzenvisie Dierenbescherming 

De heer V.d. Lagemaat begrijpt dat de Dierenbescherming stelt dat er eigenlijk niets moet 
worden gedaan tegen ganzenschade, maar dat het probleem wordt opgelost wanneer er wat 
vossen worden losgelaten. Echter, zo wordt het probleem vele malen vergroot. Het 
(zomer)ganzenprobleem is niet alleen een probleem voor de landbouw maar ook voor de 
natuur. De beesten vreten zich op agrarische gronden vol en vermesten het oppervlaktewater, 
waar ze ’s nachts rusten. De landbouw zou het niet in zijn hoofd moeten halen om mest 
rechtstreeks op het water te lozen. Van ganzen wordt dat kennelijk wel getolereerd. De 
dierenbescherming geeft aan dat dierenpopulaties worden gereguleerd door het 
voedselaanbod. Dat is natuurlijk een feit. Nederland is een landbouwland en het 
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voedselaanbod is dermate groot dat de dierenpopulatie niet gereguleerd kan worden, immers, 
er is meer dan voldoende voedsel. Afschieten of vangen is noodzakelijk om de populatie 
terug te brengen, het liefst tot nul in de zomer. De Dierenbescherming schrijft ook dat tussen 
de 25 en 40% van de ganzen rondvliegt met hagel in het lijf. Hij vraagt zich af hoe men aan 
dit percentage komt: is dat nagemeten en gecontroleerd? De Dierenbescherming vindt 
verschraling van het gebied noodzakelijk om minder ganzen aan te trekken maar verschraling 
betekent in feite dat de landbouw wordt afgeschreven. De landbouw zorgt voor vette weiden, 
uiteraard voor eigen behoefte en niet voor de ganzen. Alle door de Dierenbescherming 
voorgestelde methoden werken, zo schrijft de Dierenbescherming. Echter, spreker is van 
oordeel dat deze in het geheel niet functioneren. Rasters houden jonge ganzen tegen, zij 
kunnen niet vliegen en zullen ongetwijfeld verhongeren, echter, de volwassen ganzen kunnen 
wel vliegen en zullen zich blijven verplaatsen en eten. De SGP hoopt dat de 
Dierenbescherming het noodzakelijke realisme terugkrijgt en zich aansluit bij het 
Ganzenakkoord G-7. De heer V.d. Lagemaat vindt het triest dat de Dierenbescherming deze 
brief naar de provincie heeft gestuurd omdat daarin iedere wetenschappelijke onderbouwing 
ontbreekt.  

 
De heer Weierink kan zich grotendeels aansluiten bij de kritiek van de SGP. Het is 
opmerkelijk dat in de brief van de Dierenbescherming de weidevogels niet worden genoemd 
terwijl de ganzen een grote bedreiging vormen voor de weidevogels. Het is “van de zotte”om 
de jagers nu te vragen om 100.000 van de 300.000 ganzen af te gaan schieten. Hij vraagt G.S. 
of er ook andere mogelijkheden zijn om toename van de ganzen te beperken bv. door het 
ruimen van nesten. Zo’n proactief beleid kan wellicht de afschot van ganzen voorkomen. 
Onlangs was hij bij een presentatie over het beheersen van de vossenpopulatie. Daar kwam 
naar voren dat het ingrijpen op het juiste moment van het allergrootste belang is. Er moet niet 
worden gewacht op de geboorte van jongen of het uitkomen van nieuw broedsel. Hij vraagt 
G.S. of men goed zit in de termijnen qua bestrijding.  

 
De heer V.d. Steeg sluit zich aan bij de vraag van GroenLinks (zie onder 2.5). Hij vindt het 
jammer dat de heer V.d. Lagemaat tracht de brief van de Dierenbescherming te ridiculiseren. 
Hij roept de heer V.d. Lagemaat op de brief nog eens te lezen maar dan met minder 
vooringenomenheid. Hij vraagt of de SGP het eigen standpunt wel wetenschappelijk kan 
onderbouwen, nl. dat het afschieten daadwerkelijk bijdraagt aan afname van de 
ganzenpopulatie. 
De PvdD is van oordeel dat de Dierenbescherming en de Faunabescherming een goede 
handreiking hebben gedaan om op een andere manier naar de ganzen te kijken. In het 
Coalitieakkoord wordt aangegeven dat er op een andere manier naar de omgang met dieren 
moet worden gekeken, waar het gaat om de schadebestrijding. De twee brieven van de 
Dierenbescherming en de Faunabescherming zijn een goede test voor de heer Krol; hoe 
serieus neemt hij bedoelde passage uit het Coalitieakkoord? Hij vraagt hoe gedeputeerde Krol 
met beide adviezen omgaat. De PvdD is van mening dat er op een andere manier naar de 
ganzen moet worden gekeken dan door een vizier.  

 
Gedeputeerde Krol memoreert de afspraak dat er, naast de bestaande afspraak over 
schadebeperking, ook alternatieven zullen worden bestudeerd. De problematiek van de 
ganzen in Nederland is dermate ernstig dat een combinatie van beide nodig is. Ganzen 
moeten worden gevangen, verjaagd, eieren moeten worden geschud en uiteindelijk moeten ze 
ook worden afgeschoten om de problematiek enigszins onder controle te houden. Dat is de 
visie van G.S. maar ook van P.S. Terzake verwijst spreker naar het Faunabeheerplan zoals 
dat door P.S. is vastgesteld; daarin staan de maatregelen beschreven. Overigens levert dit nog 
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wel juridische haken en ogen op. Het vangen en vergassen van ganzen heeft tot heftige 
discussies en een juridische strijd geleid. Deze methode is niet overal voor iedere ganssoort 
toegestaan. Duidelijk is wel dat de ganzenpopulatie in Nederland volstrekt uit de hand is 
gelopen. Hij heeft begrip voor het standpunt van partijen die pleiten voor zorgvuldigheid en 
prudentie. Hij begrijpt ook dat het maatschappelijk niet valt uit te leggen om jagers 100.000 
ganzen te laten afschieten, echter, tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat het beleid 
onvoldoende is om de ganzenpopulatie onder controle te houden.  

 
3. Verslag statencommissie Ruimte, Groen en Water d.d. 16 mei 2011 
Het verslag van deze vergadering wordt vastgesteld. 
 
4. Mededelingen 
Gedeputeerde De Vries komt terug op een eerdere toezegging betrekking hebbend op het Bestuurlijk 
Overleg over de Grebbedijk. Op 5 september zal hij daar nader op terugkomen. Hij heeft met 
gedeputeerden uit andere provincies gesproken met de Deltacommissaris die voor het programma 
verantwoordelijk is. De Deltacommissaris komt graag op werkbezoek naar Utrecht en is zeer in de 
projecten geïnteresseerd. Gedeputeerde De Vries heeft hem uitgenodigd voor een werkbezoek aan de 
Grebbedijk. Getracht zal worden de Deltadijk in het programma te laten opnemen, een en ander in 
afstemming met de dijkgraaf van waterschap Vallei en Eem en zijn collega-gedeputeerde van de 
provincie Gelderland. Zo wordt de Deltacommissaris warm gemaakt voor de Grebbedijk als 
Deltadijk.  
Gedeputeerde De Vries zegt toe dat hij de commissie t.z.t. zal uitnodigen voor een werkbezoek aan 
de Grebbedijk, waarschijnlijk in het najaar. Hij zal hierop terugkomen wanneer het programma meer 
duidelijkheid biedt.  
 
Gedeputeerde Krol gaat in op de gesprekken die hij met de Staatssecretaris voert. Hij heeft de indruk 
dat er enige beweging aan het ontstaan is waarbij gekoerst wordt op het realiseren van een herijkte 
EHS in 2018; zo wordt tevens voldaan aan harde juridische verplichtingen die er al waren plus een 
deel internationale verplichtingen op het gebied van de KRW en Natura 2000. Een belangrijke 
sleutel tot oplossing is daarbij de grond. BBL heeft voorafgaand aan 2007 gronden aangekocht die 
gegeven de nieuwe situatie niet meer nodig zijn voor de herijkte EHS. Deze gronden kunnen te 
gelden worden gemaakt en deze kunnen worden ingezet als financiering om een deel van de 
restopgave mogelijk te maken. Er blijven twee bespreekpunten over: 

• Het langjarig beheer van de EHS is en blijft een financieel probleem. Volgens de 
staatssecretaris moeten deze kosten uit het Provinciefonds betaald worden. De provincies 
zien dat anders. 

• Het agrarisch natuurbeheer buiten de EHS op gronden die primair landbouw zijn moet 
volgens de staatssecretaris worden gefinancierd uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
waarvoor Europese subsidies beschikbaar zijn. De provincies verschillen daarover van 
mening met de staatssecretaris. Het agrarisch natuurbeheer binnen de EHS wordt door de 
provincies gefinancierd. Voorkomen moet worden dat er twee verschillende loketten gaan 
ontstaan voor het agrarisch natuurbeheer binnen en buiten de EHS. 

Op 5 juli a.s. wordt er met de staatssecretaris verder gesproken over de beheerkant. In het gunstige 
scenario wordt er op 5 juli overeenstemming bereikt, nl. dat het mogelijk is de herijkte EHS en een 
deel internationale verplichtingen tot 2018 te financieren uit grond, die oorspronkelijk bestemd was 
voor verwerving en inrichting. Ook moet er een oplossing voor het beheer worden gevonden. 
Uiteraard moeten de mogelijke oplossingen eerst nog politiek door alle provincies worden besproken 
en goedgekeurd.  
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De heer Bekkers heeft begrepen dat SBB verplicht zal worden gronden te verkopen die niet in de 
herijkte EHS vallen, zoals het gebied nieuw Wulven. Dat gebied heeft een belangrijke functie als 
groen recreatiegebied, o.a. voor de inwoners van Houten. Hij vraagt of die gebieden ook onderdeel 
zijn van de bespreking met de staatssecretaris. Het zou bijzonder jammer zijn wanneer het onlangs 
tot stand gebrachte bosgebied verloren zou gaan door deze ingreep. 
Gedeputeerde Krol antwoordt dat de staatssecretaris een “onfortuinlijke brief” naar de Tweede 
Kamer heeft geschreven over de verkoop van gronden. Daar komt het nieuws over Nieuw Wulven 
ook vandaan. Wat spreker betreft is er pas sprake van een Akkoord wanneer alles daarbij betrokken 
is; dit is dus inderdaad onderdeel van het gesprek.  
 
Mededelingen voorzitter

• De voorzitter inventariseert of het aanbod van SBB om in de maand augustus voor de 
commissie een minisymposium te organiseren op bijval kan rekenen. 
De heer Bekkers vindt het moeilijk een oordeel te geven over de wenselijkheid van dit 
aanbod, omdat de uitnodiging van SBB niet concreet inhoudelijk is gevuld. 
De voorzitter geeft aan dat er wel een programma voorligt maar dat SBB, alvorens tot nadere 
uitwerking over te gaan, graag wil weten of er belangstelling is om over het onderdeel door te 
praten.  
De heer Weierink sluit zich aan bij de opmerking van de heer Bekkers. Zolang onduidelijk is 
waarover het gaat, is het lastig aan te geven of een en ander in een behoefte voorziet. 
Op voorstel van de voorzitter wordt besloten dat de griffie SBB zal vragen om een concreet 
programma; daarna zal worden geïnventariseerd of daar voldoende belangstelling voor is.  
Mevrouw Blom vindt het belangrijk dat een en ander wel past in de discussie met de 
maatschappelijke organisaties over de EHS en de PRS. 
De voorzitter neemt deze opmerking mee. 

• Op maandag 29 augustus van 10.00-11.30 uur vindt er een kennismakingsgesprek plaats met 
de Provinciale Commissie Leefomgeving. 

• Op vrijdagmiddag 9 september vindt de gezamenlijke Groene Hartexcursie plaats, samen met 
Noord- en Zuid-Holland. 

 
5. Rondvraag
Mevrouw Dik verwijst naar berichtgeving in de media over een brief van Minister Verhagen aan de 
Tweede Kamer over de hoogspanningskabels. Die brief is geschreven naar aanleiding van het 
aanbod van Tennet om woningen op te kopen die gelegen zijn in een bepaalde stralingszone rond 
zwaardere kabels en om de lichtere kabels te gaan omleiden. De ChristenUnie heeft hierover per 
email vragen aan G.S. voorgelegd. Zij vraagt of de desbetreffende brief bij G.S. bekend is en of G.S. 
bereid zijn om met gemeenten en het ministerie in overleg te treden en P.S. over de uitkomsten van 
dat overleg te informeren. 
Gedeputeerde Krol antwoordt dat er melding is gemaakt van uitkoop die mogelijk voor inwoners van 
Veenendaal en Nieuwegein interessant zou kunnen zijn. De brief is bij G.S. van Utrecht bekend. De 
minister voert een verkenning uit naar de problematiek en zal de Kamer daarover aan het einde van 
dit jaar rapporteren. Spreker weet precies waar het in Utrecht over gaat, nl. over de niet 380 KV 
verbindingen, maar over de lagere KV-verbindingen bij Nieuwegein en Veenendaal. In Nieuwegein 
hebben die KV-verbindingen duidelijke consequenties voor de verstedelijkingsopgave aldaar. In 
Veenendaal heeft het consequenties voor bestaande situaties. Wanneer er informatie naar voren komt 
die voor de Utrechtse situatie van belang is, dan zal deze onverwijld aan P.S. worden doorgegeven.  
 
De heer Roos meent dat er in Stichtse Vecht een vergelijkbaar probleem speelt. Hij hoopt dat 
Stichtse Vecht niet over het hoofd wordt gezien.  
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De heer Krol antwoordt dat het in Stichtse Vecht om een andere kwestie gaat. Daar gaat het over het 
plan tot plaatsing van een 380 KV koppelstation op een locatie die, geredeneerd vanuit het Groene 
Hart, niet optimaal is.  
De heer Roos wijst erop dat het niet om die kwestie gaat.  
De voorzitter verzoekt de heer Roos en de heer Krol daarover verder bilateraal van gedachten te 
wisselen. 
 
De heer V.d. Steeg heeft begrepen dat de gebiedsstudie Geneesmiddelen Utrecht inmiddels is 
afgerond. De provincie en De Stichtse Rijnlanden hebben in dit onderzoek geparticipeerd. 
Medicijnen en hormonen worden tot nog toe niet door de RWZI’s uit het water gefilterd en 
onderzocht werd in hoeverre dat een probleem is. Hij vraagt of de commissie RGW de uitkomsten 
van die studie kan ontvangen.   
De heer De Vries zegt toe dat hij dit zal nagaan en daar later op zal terugkomen. 
 
De heer Bekkers komt terug op eerdere schriftelijke vragen van de PvdD over het gebruik van 
kunstlicht bij de bestrijding van vossen. Uit de antwoorden blijkt dat uit jurisprudentie nog niet 
duidelijk is of het doden van vossen met gebruik van kunstlicht is toegestaan. G.S. zullen 
terughoudend omgaan met nieuwe aanvragen omdat zij eerst het Hoger Beroep willen afwachten.  
GroenLinks vraagt of de commissie RGW geïnformeerd kan worden over de uitkomsten van het 
Hoger Beroep; wat betekent “terughoudend” omgaan? Hangende de juridische onduidelijkheden 
heeft GroenLinks voorkeur om “terughoudendheid”  te interpreteren als “niet doen”. 
Gedeputeerde Krol antwoordt dat terughoudend omgaan betekent dat het in principe niet wordt 
gedaan totdat de uitkomst van het Hoger Beroep bekend is, tenzij er sprake is van een bijzondere 
situatie. 
 
De heer Weierink las in de Telegraaf van vandaag dat er op de Utrechtse Heuvelrug adders zijn 
uitgezet. Hij vraagt of dat juist is. Hoe wordt er in het algemeen omgegaan met exoten die door 
particulieren worden uitgezet binnen natuurgebieden? 
Gedeputeerde Krol antwoordt dat er in het kader van het Flora- en Faunabeleid duidelijke afspraken 
zijn gemaakt over de vraag hoe met het uitzetten van exoten moet worden omgegaan. Hij weet niet 
of het bericht uit de Telegraaf juist is. Overigens is het niet toegestaan om vreemde diersoorten te 
plaatsen; mogelijk is zo’n actie ook strafbaar. Gemeenten en provincie hebben zeer beperkte 
toezichtmogelijkheden maar wanneer een overtreding geconstateerd wordt zullen zij daartegen 
optreden.  
Voorts laat spreker weten dat hij dit zeer recent verschenen krantenartikel nog niet heeft kunnen 
verifiëren.  
 
6. Termijnagenda 
De heer V.d. Steeg verwijst naar de toezegging dat de commissie RGW het rapport van De Stichtse 
Rijnlanden over de visie op toekomstige muskusrattenbestrijding zal ontvangen. Deze toezegging 
dateert van 4 april maar de commissie heeft nog steeds niets ontvangen terwijl dat rapport al gereed 
is. De heer De Vries laat weten dat hij bij het waterschap heeft nagevraagd waarom dat rapport nog 
niet door de provincie Utrecht is ontvangen. Hij heeft begrepen dat bedoeld rapport pas beschikbaar 
is op het moment dat het bestuursakkoord is afgehandeld. De heer V.d. Steeg begrijpt dat niet, 
immers, het rapport is al uitgekomen.  
De heer De Vries verzoekt de heer V.d. Steeg hem te informeren over de concrete titel van dat 
rapport, zodat hij daarover gerichte vragen kan stellen aan het waterschap.   
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De heer Duquesnoy vraagt naar de toezegging van de gedeputeerde dat hij zal nagaan of de 
gewijzigde contouren woonwagencentrum Beukbergen meegenomen worden in de Rood-
groenbalans Hart van de Heuvelrug. 
Gedeputeerde Krol meent dat bedoelde gewijzigde contouren niet worden meegenomen in de Rood-
groenbalans. Hij zegt toe dat de heer Duquesnoy deze vraag alsnog schriftelijk beantwoord krijgt.  
 
7. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2011 
Mevrouw Blom deelt mede dat de PvdA in de commissie BEM en in P.S. zal laten weten niet 
akkoord te kunnen gaan met hetgeen gesteld is op pag. 20. 
 
De heer Graaff complimenteert G.S. en ambtenaren met de leesbaarheid van het stuk. Wat betreft de 
afrekening ecoduct Beukbergen, constateert hij dat er sprake is van een forse meevaller. Een deel 
daarvan wordt ingezet voor de meerkosten van het ecoduct Boele Staal. Hij vraagt waarom de kosten 
van dat laatste ecoduct hoger uitvallen.   
 
De heer Boerkamp komt terug op de korting voor 2011. Hij vraagt dienaangaande naar de mei-
circulaire, immers, nu is het al 20 juni. 
 
De heer Bekkers vond de Voorjaarsnota 2011 moeilijk leesbaar. In het coalitieakkoord staat de 
ambitie om in de komende periode te starten met de bouw van drie ecoducten die vitaal zijn voor het 
natuurnetwerk in de provincie; zijn vraag is of het overblijvende bedrag van ecoduct Beukbergen 
kan dienen als het begin van een startkapitaal voor die drie ecoducten. 
Voorts wordt melding gemaakt van het inzetten van € 100.000 vanuit het RAP voor het inhuren van 
extra inzet. Hij vraagt bij de begroting meer onderbouwing van dit bedrag in het licht van de 
personele taakstelling.  
 
Mevrouw Mineur laat weten dat de SP in de komende P.S.-vergadering zal mededelen niet met de 
Voorjaarsnota te kunnen instemmen.  
 
De heer Roos memoreert dat de muskusrattenrattenbestrijding naar het waterschap overgaat. Het 
waterschap is vooral gefocust op de veiligheid van de dijken. Hij vraagt of met het overgaan van die 
taak wel wordt geborgd dat de muskusrattenbestrijding op het platteland ook doorgaat zodat de 
aanvreting van de oevers wordt tegengegaan. 
Naar aanleiding van pag. 12, regeling kleine landschapseenheden, vraagt hij of ook daarvoor de 15% 
korting op de subsidie geldt. 
 
Mevrouw Dik laat weten dat de ChristenUnie zich wat betreft de behandeling van de Voorjaarsnota 
zal beperken tot een bijdrage in de commissie BEM. 
 
De heer Balemans laat weten dat de VVD in de P.S. vergadering een definitief oordeel zal geven 
over de Voorjaarsnota. 
 
De heer V.d. Lagemaat laat weten dat dit ook voor de SGP geldt.   
 
De heer V.d. Steeg deelt mede dat de PvdD tijdens de P.S.-vergadering zal terugkomen op de 
Voorjaarsnota. Terugkomend op de vraag van de heer Roos, merkt spreker op dat schade aan oevers 
in principe niet valt onder de taak van de muskusrattenbestrijding. Terzake verwijst hij ook naar 
enkele moties die recentelijk in de Tweede Kamer zijn aangenomen. 
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Gedeputeerde De Vries zet uiteen dat de bestrijding van de muskusratten feitelijk al is overgegaan 
richting de waterschappen. Die taken zijn geborgd in het zgn. Waterakkoord. Eerder heeft hij in deze 
vergadering toegezegd dat hij zal trachten het rapport over de muskusrattenbestrijding van De 
Stichtse Rijnlanden boven water te krijgen. 
Terugkomend op de vraag van D66, antwoordt de heer De Vries dat hij nog geen meicirculaire heeft 
gezien; hij kan daarover geen informatie verschaffen. 
 
Gedeputeerde Krol memoreert dat de provincie Utrecht verantwoordelijk is voor het Boele Staal 
ecoduct. De kosten zijn hoger geworden en dat wordt betaald uit een overblijvend budget van een 
ander ecoduct. Wanneer P.S. het overblijvende budget willen bestemmen voor de drie overige nog te 
realiseren ecoducten, dan ziet hij dienaangaande een voorstel van P.S. wel tegemoet. Wel geldt de 
afspraak dat middelen die vrijvallen ten goede komen aan de algemene middelen en niet terug gaan 
naar de plek waar ze vandaag komen. Met dit document houden G.S. zich aan die afspraak. 
Ook hij heeft de meicirculaire nog niet onder ogen gehad.  
Wat betreft de vraag over het RAP, licht gedeputeerde Krol toe dat er meer kosten gemoeid zijn met 
de invoering van de nWro en de nieuwe PRS alsmede het maken van inpassingplannen, zoals voor 
het Rijsbruggerwegtracé en Ruimte voor de Lek. Wanneer er binnen een portefeuille meerkosten 
worden gemaakt, dan moet dat in dezelfde portefeuille elders worden gecompenseerd door minder 
kosten. G.S. stellen nu voor om iets bij het RAP weg te halen en dat te gebruiken voor de invoering 
nWro en het opstellen van inpassingplannen. Het betreft hier een budgettaire neutrale wijziging die 
aan P.S. wordt voorgelegd.  
Conform de afspraken die daarover door de Coalitie zijn gemaakt, wordt er alleen 15% gekort op de 
exploitatiesubsidie maar niet op de totale subsidie, dit naar aanleiding van de vraag over de kleine 
Landschapselementen. 
 
De voorzitter rondt de discussie af. 
 
8. Statenbrief voorontwerpbestemmingsplannen Vliegbasis Soesterberg 
De heer Balemans vindt het erg positief dat beide gemeenten inmiddels de Samenwerkings-
overeenkomst hebben getekend. Spreker signaleert onduidelijkheid over de vestiging van het 
Nationaal Defensie museum. Hij vraagt of daarover inmiddels een definitief besluit is genomen.  
In de vervolgprocedure wordt geschetst dat de provincie op grond van de Crisis- en herstelwet wat 
betreft de bestemmingsplannen alleen een privaatrechtelijke rol heeft. De provincie kan bezwaar en 
beroep tegen de bestemmingsplannen aantekenen. Hij vraagt of de provincie aanleiding heeft dat te 
gaan doen of gaat het hier om een puur juridische kwestie?  
Spreker meent voorts dat er geen exploitatieplan behoeft te worden opgesteld, anders dan voor de 
grondexploitatie. 
Melding wordt gemaakt van gemengde functies, wonen en maatschappelijke doeleinden. Hij vraagt 
wat onder “maatschappelijke doeleinden” moet worden verstaan. De vraag is bv. of horeca al dan 
niet onder een maatschappelijk doel kan worden gerangschikt. Hoe wordt er in dit verband tegen een 
speeltuin aangekeken? Hij vraagt of dit flexibel kan worden ingevuld, zodat kinderen in een 
speeltuin ook een glaasje cola kunnen drinken.  
 
De heer Scherer vraagt eveneens of het Nationaal Defensie museum nu definitief naar de vliegbasis 
Soesterberg komt, gelet op alle bezuinigingen die zijn aangekondigd.  
De PVV heeft met belangstelling kennisgenomen van deze statenbrief. De start- en landingsbanen 
zijn een zeer belangrijk onderdeel van een vliegveld. Hij verwachtte in de stukken een visie aan te 
treffen hoe met de start- en landingsbanen in Soesterberg wordt omgegaan, echter, daarover is niets 
terug te vinden. Het enige dat hij heeft kunnen terugvinden is dat de runway bij grootschalige 
evenementen een mogelijke parkeerplek zou kunnen zijn. In het ruimtelijk plan staat dat het 
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vanzelfsprekend is dat de banen gespaard blijven, eventueel zou er een fietsroute kunnen worden 
aangelegd, echter, het ontbreekt dienaangaande aan een afgewogen standpunt. Hij vraagt waarom 
daarover niets expliciet wordt gemeld. Mogelijk is het te kostbaar om de start- en landingsbanen te 
verwijderen of moeten deze als een gewenst cultuurhistorisch element worden beschouwd? 
Misschien is wel overwogen bebouwing aan te brengen aan weerszijden van de runway, een zgn. 
runwaycity. Dat zal de nodige extra inkomsten genereren. 
Hij vraagt dienaangaande om een reactie van de commissie en van de gedeputeerde. 
 
De heer Kilic brengt het volgende naar voren: 
Met de gemeente Soest is informeel gesproken over de woningbouw. Hij vraagt of er een concreet 
percentage voor sociale woningbouw is afgesproken, bv. 80/20% of 70/30%. De PvdA stemt in met 
de samenwerkingsovereenkomst. Op pag. 7 wordt ingegaan op de woningdifferentiatie. Nogmaals 
vraagt hij wat daaronder moet worden verstaan, ook wat betreft de percentages. 
Voorts vraagt hij of de bestaande gebouwen en panden op de vliegbasis, o.a. de shelters, worden 
meegenomen in de planvorming; wat wordt daarmee gedaan?   
Op pag. 9 staat “maximaal 440 woningen te realiseren”. Hij vraagt of dat aantal nog steeds actueel 
is. Naar aanleiding van bijlage 1, financiën, vraagt de heer Kilic of er een risicoanalyse wordt 
opgesteld of is deze reeds beschikbaar?  
De voorzitter antwoordt dat de laatste vraag in het besloten deel van de vergadering aan de orde zal 
komen.  
 
De heer Roos laat het volgende weten: 

• Onlangs heeft de commissie een werkbezoek gebracht aan de vliegbasis Soesterberg. Dat is 
voor zijn fractie reden om G.S. te bedanken voor alle tot nog toe bereikte resultaten. Wel 
heeft hij vragen over de aanwezige infrastructuur in het gebied. In het gebied zullen de 
nodige woningen worden gebouwd, het wordt een recreatief intensief gebied. Wordt in de 
verdere ontwikkeling van het gebied rekening gehouden met de aanpassing van de wegen? 
Zo niet, dan voorziet hij de nodige problemen zoals de praktijk meermalen heeft uitgewezen. 

• Hij stelt vervolgens een vraag over de € 10 miljoen. Dat zou een risico kunnen zijn en moet 
worden afgedekt om weer inkomsten te kunnen genereren. Zijn vraag is of de provincie ook 
in de opbrengsten gaat meedelen.  

• Voorts doet hij de suggestie om punt 3 van het voorliggende besluit wat aan te scherpen 
middels verwijzing naar punt 2. Dat wil zeggen: in te stemmen met gelijke risicoverdeling 
van genoemde voorfinanciering.  

 
De heer Duquesnoy vraagt zich af wat de bedoeling is van deze zeer oriënterende bespreking. 
Aangegeven wordt dat de twee bestemmingsplannen van de gemeenten voldoen aan het vastgestelde 
ruimtelijk plan. Concreet is zijn vraag of er eigenlijk wel een probleem is; de SP ziet die in ieder 
geval niet.  
 
Mevrouw Dik komt terug op de inbreng van de heer Scherer wat betreft “runwaycity”. Zij is daar 
beslist geen voorstander van. Er ligt een ruimtelijk plan met beperkte woningbouw. Wat betreft de 
ChristenUnie geldt voor dit gebied: hoe minder woningen hoe beter. Het is beter minder woningen in 
een duur segment te realiseren waarmee de opbrengst kan worden gemaximaliseerd. Dat wil zeggen 
dat zij in dat gebied het liefst zo min mogelijk sociale woningbouw ziet. Minder en meer dure 
woningen passen beter op de locatie omdat grotere tuinen beter zijn voor de natuurwaarden. Met 
dergelijke woningen kunnen de opbrengsten wordt vergroot. Voorts wijst zij erop dat het dorp 
Soesterberg al heel veel sociale woningbouw heeft. Om die reden is het volgens de ChristenUnie 
voor deze locatie gerechtvaardigd om minder maar wel dure woningen te bouwen. Zij is blij dat er in 
de bestemmingsplannen niets is geregeld over de woningdifferentiatie. Wel is het goed dat de hoogte 
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gemaximeerd is op 10 meter. Wat betreft de woningbouw, ziet zij tussen de twee 
bestemmingsplannen grote verschillen. De gemeente Soest is heel zorgvuldig omgegaan met “beroep 
of bedrijf aan huis” terwijl de gemeente Zeist daarover vrijwel niets opneemt, maar wel dubbele 
ruimte openlaat voor “beroep of bedrijf aan huis”. Het is de vraag of men dat op deze locatie moet 
willen, zo dichtbij een waardevol natuurgebied. Als het gaat om cultuur en ontspanning blijkt dat 
Zeist voor die gronden geen bestemmingsregels heeft opgenomen. In het gebied zijn enkele shelters 
bestemd voor cultuur en ontspanning. Wat de ChristenUnie betreft zou de gemeente Zeist helder 
moeten definiëren wat binnen die bestemming al dan niet passend is teneinde ongewenste 
ontwikkelingen te voorkomen. Overigens realiseert de ChristenUnie zich dat de provincie niet over 
de bestemmingsplannen gaat, maar wellicht dat een en ander toch ambtelijk met de gemeente kan 
worden besproken. 
 
De heer Duquesnoy komt terug op de woorden van mevrouw Dik waar het gaat om zomin mogelijk 
sociale woningbouw op de vliegbasis. Hij vraagt of zij ook een idee heeft omtrent compensatie van 
die mindere sociale woningen in de provincie; kan dat elders dan wel? Ligt daar een taak voor de 
provincie? 
 
De voorzitter wijst erop dat deze discussie primair thuishoort in de commissie WMC.  
 
De heer De Kruif (CDA) constateert dat het nu gaat om een oriënterende bespreking met toetsing 
aan het ruimtelijk plan en de samenwerkingsovereenkomst. Er is slechts één opmerking gemaakt 
over de wijze waarop de EHS saldo toets in de Flora en Faunatoets is ingebed. Verder ziet zijn 
fractie geen reden om hierover opmerkingen te maken. 
 
De heer V.d. Lagemaat sluit zich aan bij de woorden van de heer De Kruif. Ook de SGP vraagt zich 
af of het Defensie museum nu doorgaat. Hij complimenteert beide gemeenten met deze stukken waar 
vrijwel iedereen het mee eens is.  
Voorts sluit de SGP zich geheel aan bij de inbreng van de ChristeUnie over de sociale woningbouw. 
 
De heer Thonon onderschrijft dat P.S. niet over de bestemmingsplannen gaan. Wel gaan P.S. over de 
EHS saldo. Dat is kleiner geworden omdat de natuur toch meer waarde heeft dan oorspronkelijk was  
gedacht. Aan de andere kant blijkt dat er meermalen in de tekst een voorschot wordt genomen op 
meer woningbouw. Zo staat op pag. 2 van de statenbrief dat er een wijzigingsbevoegdheid is om van 
groen naar rood te gaan. Het tekort van Hart voor de Heuvelrug kan gedekt worden uit woningbouw 
op de vliegbasis Soesterberg, zo werd tijdens de excursie verteld. Het gaat dan om een bedrag van € 
10 miljoen. De risicoanalyse zal later apart in een besloten vergadering worden besproken. D66 heeft 
grote zorg over het bouwen van meer woningen in het gebied; dat is beslist niet wenselijk. 
Genoemde tegenstelling komt ook tot uitdrukking in de Nota van uitgangspunten. Op pag. 9 wordt 
aangegeven dat er een maximum aantal woningen komt terwijl er in de bestemmingsplannen geen 
maximum aantal wordt genoemd. Hij vraagt dienaangaande om duidelijkheid. 
Voorts stelt hij de volgende vragen: 

• € 10 miljoen extra woningen die zouden kunnen worden gebouwd; gaat het dan om meer 
woningen of zijn dat betere woningen? 

• Hij vraagt het college van G.S. naar het verschil tussen het ruimtelijke plan dat ooit is 
gepresenteerd en de bestemmingsplannen; waar doen zich de verschillen voor? Het is voor 
P.S. bijna ondoenlijk om zelf de verschillen in de documenten terug te vinden, bv. waar het 
gaat om de EHS saldo en andere zaken. 

• Is het juist dat in de bestemmingsplannen van vliegbasis Soesterberg de in die regio zo 
gewenste fietsverbinding tussen Den Dolder en Amersfoort ook wordt meegenomen? 
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De heer Bekkers vindt dit een mooi project: complimenten voor de verschillende participanten zijn 
op zijn plek. Eén van de unieke kwaliteiten van het gebied is de openheid van de landingsbanen met 
de unieke natuurontwikkeling die daar kan ontstaan. Met eigen ogen heeft de commissie kunnen 
aanschouwen hoe de natuur de betonplaten van de oude NAVO vliegbasis zal verslinden. Hij wil er 
dan ook niet aan denken dat er midden in dat open terrein woningen zouden worden gebouwd; dan 
zou er iets unieks worden weggegooid. GroenLinks heeft in het algemeen veel oog en hart voor 
sociale woningbouw, vooral op die plekken waar dat nodig is. Op deze plek is het echter heel 
verstandig te kijken naar een dunne wijze van bebouwing omdat dit het best aansluit bij de 
natuurkwaliteiten. GroenLinks sluit zich in deze aan bij de opvattingen van de ChristenUnie. 
Voor de recreatieve waarden van dit gebied is ontsluiting van belang. Wat betreft GroenLinks moet 
de ontsluiting bij voorkeur multimodaal georganiseerd worden. Tijdens het werkbezoek was er 
sprake van een toeristische verbinding naar het museum. Belangrijker dan dat is een directe toegang 
vanuit station Den Dolder, echter, in de stukken kan hij dat niet terugvinden. Hij mist ook een visie 
op de verbinding tussen het station Den Dolder en dit gebied; hij vraagt of de directe toegang vanaf 
het station Den Dolder aantrekkelijk en zo kort mogelijk gemaakt kan worden. 
 
Gedeputeerde Krol laat het volgende weten. 
De afspraak is gemaakt dat, wanneer de beide gemeenten een bestemmingsplan zouden kunnen 
maken binnen de spelregels van het provinciale ruimtelijke plan, de provincie dat ook aan de 
gemeenten zal overlaten. Er zijn twee bestemmingsplannen die in grote lijnen overeenkomen met de 
randvoorwaarden van het ruimtelijk plan. Wel is afgesproken dat P.S. de gelegenheid zullen krijgen 
te reageren op de bestemmingsplannen. Dat gaat niet alleen via de privaatrechtelijke kant. Formeel is 
dat nu wel het geval omdat de provincie Utrecht grondeigenaar is. De provincie Utrecht heeft de 
mogelijkheid om in de Stuurgroep Hart van de Heuvelrug met de andere participanten over dit 
onderwerp te spreken. Wanneer zaken niet goed geregeld zouden zijn, dan staat er nog een 
bestuurlijke route open. Ook is er nog een route waar het gaat om de provinciale belangen; wanneer 
dat noodzakelijk zou zijn, wordt ook die route gehanteerd. Indien nodig, zal de provincie Utrecht 
niet schromen om ook het ruimtelijk instrumentarium in de publiekrechtelijk zin van het woord te 
hanteren. Immers, hier is sprake van een gebiedsontwikkeling met een groot provinciaal belang. 
Defensie is nog steeds van mening dat het Defensie museum er moet komen. De middelen die 
daarvoor zijn gereserveerd, zijn nog geen onderdeel van de grote bezuinigingsronde. Het 
aanbestedingstraject is in gang gezet. Hij heeft geen indicatie dat dit anders zou gaan. Zodra hij 
andere geluiden zou horen, komt hij daarmee zo snel mogelijk terug richting P.S. 
Maatschappelijke doeleinden in bestemmingsplantermen zijn eigenlijk altijd scholen, 
onderwijsinstellingen, kerken en dergelijke voorzieningen, maar geen recreatieve voorzieningen van 
(deels) commerciële aard. De omschrijving “maatschappelijke doeleinden en wonen” heeft 
betrekking op een woonwijk waar ook een school of een kerk zou kunnen staan.  
De PVV vroeg naar de start- en landingsbanen op de vliegbasis. Vrijwel iedereen die het gebied 
bezoekt komt tot de conclusie dat de banen behouden moeten blijven. Zij zijn een uniek kenmerk 
van deze vliegbasis en zijn zelfs vanuit de ruimte zichtbaar. Al heel snel werd besloten tot behoud 
van de baan. Overigens is sloop vrijwel onmogelijk, in die zin dat sloop uiterst kostbaar zou zijn. 
Bestemmingsplantechnisch heeft de baan de aanduiding Specifieke Vorm van Waarde Openheid, 
SWR01 genoemd. Dat houdt in dat het open gebied en de baan langzaam aan wel groener zullen 
worden maar dat de openheid niet wordt aangetast: dat komt overeen met de bedoeling van de 
provincie. 
Samen met HUL wordt er voor het gebied een beheersvisie opgesteld wat betreft beheer, onderhoud, 
maaien, schoonhouden, wandelen, fietsen, recreëren. 
De PvdA vroeg naar het percentage sociale woningbouw in het gebied. Die discussie speelt vooral in 
de gemeente Soest. Soest heeft een eigen woonvisie gemaakt en het is voor deze gemeente 
bespreekbaar om 80% vrije sector en 20% goedkopere woningen (koop- en huurwoningen) te 
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bouwen. Planologisch wordt het type woningen niet door de provincie Utrecht geregeld. Wel gaat de 
provincie ervan uit dat er in het gebied wat minder woningen worden gebouwd, maar wel van een 
hogere kwaliteit omdat dit meer geld oplevert, het groen ten goede komt maar ook bijdraagt aan de 
financiën van het plan. Ook past dat bij de volkshuisvestelijke differentiatie van Soesterberg die wat 
eenzijdig met goedkopere woningen is bebouwd.        
Vragen zijn er gesteld over de shelters. Gedeputeerde Krol geeft aan dat ook de shelters moeilijk te 
slopen zijn. Een deel zal men laten staan en een enkele shelter zal voor cultuurdoeleinden worden 
gebruikt. Dat is ook op de kaart aangegeven. Terugkomend op de vraag van de ChristenUnie laat 
spreker weten dat de verschillen tussen Zeist en Soest niet helemaal inzichtelijk zijn als het gaat over 
de cultuur. Hij zegt toe dat de opmerking van de ChristenUnie aan de twee gemeenten zal worden 
doorgegeven. 
Vragen zijn er gesteld over de 440 woningen. Met het rijk is een contract afgesloten waarin staat dat 
er 550 woningen mogen worden gebouwd. Zouden het er meer dan 550 woningen worden, dan zal er 
een nabetalingsdiscussie moeten worden gevoerd. Dat is niet aan de orde. In de bestemmingsplannen 
wordt uitgegaan van 440 woningen. In het kader van de optimalisering worden er zelfs 340 
woningen genoemd. 
Het woningbouwvlak op de kaart van het bestemmingsplan van beide gemeenten, is identiek aan het 
vlak in het ruimtelijk plan. Wel zijn er hindercirkels aangegeven van bestaande bedrijven op het 
bedrijventerrein Soesterberg-Noord en daar kunnen niet zonder meer woningen worden bestemd. 
Wanneer de hindercirkels kleiner zouden worden, of verdwijnen, dan zou er in die zone wel 
woningbouw mogelijk kunnen zijn; daarmee zou het financiële plaatje voor de exploitatie vliegbasis 
positief wordt beïnvloed. Een aantal bedrijven staat op de nominatie om met voorrang op de 
Richelleweg gehuisvest te worden. Alles blijft in de zone zoals deze in het ruimtelijk plan is 
afgesproken. 
Voor Soesterberg zijn er twee hoofdontsluitingen. Eén ontsluiting is bestemd voor dagjesmensen die 
met de auto het museum of het centrale gebied willen bezoeken. Zij gaan via de Van Weerden 
Poelmanweg naar het sheltergebied en naar het centrale deel van de vliegbasis. Daar zal ook een 
grote parkeerplaats worden aangelegd. Daarnaast wordt er via de locatie Dorrestein, aan de 
Zeisterkant, een ontsluiting geregeld. De overige ontsluitingen zijn wandel- en fietsontsluitingen. 
Een enkele keer overweegt de gemeenteraad van Soest een 2000 m2 grote pleisterplaats te 
realiseren. De wethouder van Soest verweert zich daartegen omdat dit in strijd is met het ruimtelijk 
plan.  
Gedeputeerde Krol laat voorts weten dat de ontsluiting van de woonwijk uitstekend kan worden 
afgewikkeld via de bestaande ontsluiting bij Soesterberg-noord. 
Naar aanleiding van een vraag van GroenLinks geeft gedeputeerde Krol aan dat er bij de Hoek van 
Den Dolder een uitzichtpunt/ontmoetingsplek is voorzien. De recreanten die met de trein naar het 
gebied komen, kunnen via die plek het gebied in gaan. De ontsluiting van het gebied voor 
treinreizigers is een belangrijk item. Daar is oog voor, hoewel niet specifiek in het kader van dit 
bestemmingsplan.  
De samenwerkingsovereenkomst is getekend. Dat betekent dat de eerste € 18 miljoen kosten voor dit 
plan door de drie partijen worden betaald. De opbrengsten komen ten goede aan Hart van de 
Heuvelrug. De risico’s voor de provincie Utrecht zijn beperkt. 
De ChristenUnie gaf aan dat werken aan huis in Soest wat strenger geregeld is dan in Zeist. In het 
kader van het ruimtelijk plan vindt spreker dat geen grote belemmering. Het wordt pas een probleem 
wanneer er planologische ontwikkelingen mogelijk zouden zijn, die schade toebrengen aan de natuur 
in het aangrenzende gebied. Spreker is van mening dat dit niet aan de orde is. Hij zegt wel toe dat hij 
hier nog specifiek naar zal kijken. 
Mevrouw Dik beaamt dat gemeenten hun eigen bestemmingsplannen mogen vaststellen en daar een 
eigen kleur aan mogen geven. Echter, de grens tussen de bestemmingsplannen van Soest en Zeist 
loopt nu dwars door een woonwijk die een bepaalde kwaliteit moet hebben heen. Het kan dus 
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gebeuren dat een bewoner aan de ene kant van de weg 100m2 beroep of bedrijf aan huis kan 
uitoefenen, terwijl de bewoner aan de overkant slechts 50m2 heeft. In het bestemmingsplan van 
Zeist is niets geregeld over reclame, terwijl dat in een woonwijk behoorlijk storend kan zijn. Zij 
vraagt hier nadrukkelijk aandacht voor.  
Gedeputeerde Krol begrijpt het punt van de ChristenUnie. Er komt één woonwijk die in twee 
gemeenten gesitueerd is. Hij beaamt dat het wel praktisch werkbaar moet blijven. Verschillende 
regimes in één woonwijk is erg onhandig. Tegelijkertijd realiseert hij zich dat het hier niet gaat om 
een provinciaal belang. Wellicht kan er vanuit het oogpunt van de burger, dat twee regimes in één 
wijk niet handig zijn, aandacht bij gemeenten voor deze kwestie worden gevraagd. Hij zegt dat 
mevrouw Dik toe. 
Het CDA sprak over de EHS Saldo toets. Het antwoord van de gedeputeerde daarop is bevestigend. 
Het is goed dat daar nog eens op wordt gewezen. 
 
De heer Thonon vraagt naar het realiseren van de gewenste fietsverbinding Den Dolder-Amersfoort 
in het kader van het bestemmingsplan vliegbasis Soesterberg. Vliegbasis Soesterberg kan ook 
worden gebruikt om het saldo Hart van de Heuvelrug aan te zuiveren ter grootte van € 10 miljoen. 
De vraag is of er meer woningen worden gebouwd of betere woningen; waar komt dat geld vandaan? 
Gedeputeerde Krol antwoordt dat P.S. en de gemeenteraden van mening waren dat door het bouwen 
van minder woningen met meer kwaliteit het mogelijk is de opbrengst van de vliegbasis te verhogen. 
Er wordt dus niet gedacht aan meer, maar aan minder woningen dan in het ruimtelijk plan als 
maximaal aanvaardbaar wordt geacht. Er wordt beslist niet gedacht aan het op de vliegbasis verder 
opschuiven van de woningbouwopgave. De berekeningen geven aan dat minder woningbouw met 
meer kwaliteit en meer groen een hogere opbrengst zullen genereren. P.S. vinden dit een goede 
ontwikkeling hoewel dit in de gemeenteraad van Zeist nog wel een punt van discussie was omdat de 
woonvisie andere uitgangspunten bevatte. Inmiddels is die discussie afgerond.  
Onder het ecoduct van Prorail wordt rekening gehouden met de bestaande fietsverbinding. Het 
ecoduct zal ook recreatief medegebruik kennen; dat betekent dat er over de spoorlijn heen kan 
worden gefietst. Hij weet niet of dit de gewenste fietsverbinding is tussen Den Dolder en 
Amersfoort. Hij zal dat navragen.  
 
De heer Roos begrijpt dat een deel van de € 10 miljoen meeropbrengsten niet terug zal gaan naar de 
provincie. Hij heeft de indruk dat de gedeputeerde wat al te gemakkelijk over de infrastructuur 
spreekt. Het gaat om 400 woningen en ca. 800 auto’s. Zijn vraag heeft vooral betrekking op de 
verkeersbewegingen in de omliggende wegen. Hij vraagt of de gedeputeerde bereid is een 
verkeersonderzoek uit te voeren. Nogmaals stelt hij voor punt 3 van het gevraagde besluit wat te 
verhelderen, nl. door te verwijzen naar punt 2.  
 
De heer Bekkers is van mening dat er nu op speculatieve gronden aannames worden gemaakt. De 
veronderstelling is dat alle bewoners in een eigen auto in de file gaan aanschuiven. Zojuist is 
gesproken over de ontsluiting van het station en over de zo gewenste fietsverbinding tussen Den 
Dolder en Amersfoort. Hij vindt het onjuist om te veronderstellen dat het zomaar om dergelijke 
aantallen zou gaan. 
 
De heer Roos vindt deze opmerking zijn pleidooi versterken dat het noodzakelijk is een 
verkeersonderzoek in te stellen. 
 
De voorzitter laat weten dat daarover reeds een besluit genomen is. Gedeputeerde Krol verwijst 
dienaangaande naar een P.S.-besluit, daterend van 11 mei 2010. Dat besluit is aan de stukken 
toegevoegd. De commissie RGW wordt in deze vergadering uitgenodigd oriënterend over het 
bestemmingsplan te spreken.  



19

De voorzitter rondt de discussie af.  
 
9. Statenvoorstel Planschadeverordening provincie Utrecht 2011 
Mevrouw Dik constateert dat de periode vanaf het moment dat er een claim wordt ingediend totdat 
er een advies wordt uitgebracht in totaal 52 weken beslaat. Zij vraagt of dat korter kan of wordt hier 
aangesloten bij termijnen uit een modelverordening? Een advies wordt voorgelegd aan G.S. Haar 
vraag is of G.S. dat advies moeten overnemen of kunnen ze daar gemotiveerd van afwijken? Zij 
vraagt welke termijnen daarvoor gelden en kan de indiener van een claim bij een negatief advies een 
second opinion inwinnen? 
 
De heer Bekkers laat weten dat hij niet begrijpt waarom de provincie Utrecht nog geen 
planschadeverordening had.   
 
Mevrouw Blom vraagt wat de planschaderisico’s voor de provincie zijn; nemen de risico’s toe met 
de nWro? 
 
De heer Duquesnoy leest dat het aannemen van deze verordening geen financiële consequenties met 
zich meebrengt. Toch wordt op voorhand gesteld dat er € 1 miljoen nodig is. Hij vindt dat een 
vreemde zaak. Dat miljoen hoort thuis in het risicoprofiel van eventuele inpassingplannen.   
 
De heer De Kruif leest dat het verzoek tot planschade altijd bij een gemeente moet worden 
ingediend. De gemeente hanteert een drempelbedrag om een verzoek te kunnen indienen. Wanneer 
de gemeente dat doorstuurt naar de provincie, is de vraag van het CDA of de provincie dat geld 
krijgt. Hij kan zich voorstellen dat er bij een Inpassingsplan heel veel planschade verzoeken komen. 
Dat kan tot een aanzienlijk bedrag oplopen. 
 
De heer Balemans is van mening dat dit stuk rechtstreeks naar P.S. had kunnen worden gestuurd met 
een schriftelijke vragenronde. Wat hem betreft is dit een sterstuk. 
 
Gedeputeerde Krol antwoordt dat het maken van eigen bestemmingsplannen (d.w.z. 
inpassingsplannen) een nieuwe taak is voor de provincie Utrecht. Gemeenten zijn daar zeer bedreven 
in en hebben veel ervaring met de problematiek rond planschade. De provincie maakt weinig 
Inpassingplannen. Wanneer een bestemming van gronden via een Inpassingsplan wordt gewijzigd, 
dan kan daar schade uit voortvloeien en daar is een planschadeverordening voor nodig. 
Voorliggende verordening wijkt niet af van verordeningen van gemeenten. Het gaat hier inderdaad 
om een standaardmodel verordening. Iedere keer wanneer er een Inpassingsplan wordt gemaakt 
moeten P.S. zich bewust zijn van het feit dat er een financieel risico aan vast kan zitten. De politieke 
risicoafweging vindt niet plaats in het kader van de Verordening maar vindt plaats wanneer het 
project aan de orde is. Het financiële risico van de provincie moet men aan kunnen geven omdat het 
in een risicoparagraaf wordt opgenomen. De risicoaanname wordt in de begroting opgenomen. Het 
gaat hier niet om geld dat de provincie kwijt is maar het gaat om een aanname. Er kan ooit een 
planschadeprocedure komen die financiële consequenties heeft, ook voor de provincie Utrecht. De 
afweging vindt plaats in een Inpassingsplan.  
Op de eerdere vraag van het CDA antwoordt gedeputeerde Krol dat het verzoek bij een gemeente 
moet worden ingediend. Gemeenten brengen daarvoor een bedrag in rekening; waar blijft dat geld 
dan? Hij kan die vraag niet beantwoorden maar zal daar voorafgaand aan de P.S. vergadering op 
terugkomen.  
Wat betreft de vraag van de ChristenUnie over de second opinion, zegt de heer Krol eveneens toe dat 
hij daar separaat op zal terugkomen, voorafgaand aan de P.S.-vergadering; hij gaat er overigens op 
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voorhand van uit dat de burger in die procedure volgende wettelijke mogelijkheden heeft om zijn 
recht te halen. 
 
De heer Duquesnoy vraagt waarom er nu voor een miljoen euro is gekozen: hij vraagt 
dienaangaande een nadere onderbouwing van het bedrag, bv. dat het gebaseerd is op lopende of 
komende inpasssingsplannen. 
Gedeputeerde Krol antwoordt dat het bedrag een volstrekte aanname is. Er zijn op dit moment geen 
lopende planschadeverzoeken. 
 
De voorzitter constateert dat dit voorstel als sterstuk aan P.S. zal worden voorgelegd wanneer de 
vragen van het CDA en de ChristenUnie afdoende zijn beantwoord.  
 
10. Statenvoorstel aanpassing P.S.-besluit van 22 maart 2010 inzake onteigening 
De voorzitter constateert dat dit voorstel als sterstuk aan P.S. zal worden aangeboden. 
 
11. Statenvoorstel besluit toepassing coördinatieregeling ten behoeve van realisatie project 
Ruimte voor de Lek 
De voorzitter constateert dat dit voorstel eveneens als sterstuk aan P.S. zal worden gepresenteerd. 
 
12. Stedenbouwkundig Plan project Richelleweg 
Ter kennisneming. 
 
13. Sluiting 
Het openbare deel van de vergadering wordt gesloten.  


